INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României
din 27 iunie 2022

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei
de Cloud Guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcționare a infrastructurilor
informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală
Actul normativ reglementează regimul juridic general privind înființarea, administrarea și dezvoltarea, la nivel
național, a unei infrastructuri de tip cloud hibrid - Platforma de Cloud Guvernamental. Aceasta are ca scop
utilizarea serviciilor de tip cloud de către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.
Platforma va fi constituită dintr-o componentă de cloud privat, denumită „Cloud-ul Privat Guvernamental”, și din
resurse și servicii publice certificate din alte tipuri de cloud publice sau private.
Modul de utilizare a Platformei și modul de realizare a interconectării la nivel de servicii între componentele sale
vor fi stabilite într-un Ghid de Guvernanță a Platformei, unde vor fi prevăzute standarde, reguli, orientări sau
caracteristici pentru activități sau rezultatele acestora, care vizează atingerea gradului optim de calitate, precum și
reguli și obligații în relația dintre furnizorul și utilizatorul de servicii de tip cloud.
În elaborarea OUG s-a avut în vedere protejarea drepturilor și libertăților individuale prin dezvoltarea unor
aplicații de jurnalizare și notificare a activității de prelucrare a datelor cetățenilor, practic orice cetățean putând
vedea ce instituție, când și în ce scop i-a accesat datele.
Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Cloud-ului Privat Guvernamental se va asigură prin PNRR și de la
bugetul de stat sau din alte surse de finanțare.
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării
fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale
Prin aceste măsuri se completează cadrul legal necesar exercitării de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională
(ADR) a atribuțiilor care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management (AM) în domeniul
dezvoltării regionale precum și în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor. Se asigură astfel
operaționalizarea efectivă a autorităților de management la nivel regional, în contextul realizării tuturor funcțiilor
prevăzute de reglementările europene și naționale aplicabile. Agențiile pentru Dezvoltare Regională pot deveni
deplin funcționale în cel mai scurt timp, evitându-se astfel eventuale întârzieri în demararea implementării
programelor operaționale regionale, având drept consecință un risc crescut de dezangajare a fondurilor externe
nerambursabile cu această destinație.
Deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare și control al programelor operaționale regionale au forță
juridică obligatorie pentru solicitanți, beneficiari sau alte entități cu care intră în raporturi juridice în exercitarea
funcțiilor. De asemenea, este reglementată atribuirea prerogativelor de putere publică pentru exercitarea
atribuțiilor specifice rolului de autoritate de management de către ADR, sens în care acestea emit acte
administrative cu caracter individual în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate
dezvoltării regionale. Aceste acte, sunt asimilate, din punct de vedere juridic, actelor administrative definite în
legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
Printre atribuțiile derulate de ADR care vor implica exercitarea prerogativei de putere publică, sunt incluse:
atribuții de verificare și control a modului de implementare a operațiunilor;
constatarea abaterilor de la legislația aplicabilă și emiterea titlurilor de creanță în conformitate cu legislația
aplicabilă domeniului prevenirii, constatării și sancționării neregulilor;
îndeplinirea calității de furnizor de ajutor de stat și de minimis;
recuperarea creanțelor stabilite în aplicarea legislației privind neregulile;
încheierea contractelor de finanțare în cadrul programului operațional gestionat.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
Actul normativ corelează prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, așa cum a fost modificată ordonanța prin
Legea nr. 117/2022, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european și Fondul de coeziune 2014-2020.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune,
Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă
Actul normativ stabilește modalitatea de derulare a fluxurilor financiare, asigurând astfel cadrul necesar pentru
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranziție justă, astfel încât să fie garantată o absorbție corespunzătoare a acestora. Europene.
Normele metodologice aprobate astăzi pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
133/2021 descriu mecanismul de programare bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene şi a contribuției
publice naționale totală, respectiv modalitatea de cuprindere a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare
necesare implementării proiectelor în bugetele beneficiarilor finanțați integral sau parțial de la bugetul de stat, dar
și pentru beneficiarii finanțați din bugetele locale, inclusiv mecanismul specific aplicabil fluxurilor financiare
necesare funcționării Agențiilor de Dezvoltare Regională ca autorități de management pentru Programele
operaționale regionale in perioada 2021-2027.

