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ANEXĂ 

MODEL PENTRU PROGRAMELE INTERREG 

CCI [15 caractere] 

Titlu [255] 

Versiune  

Primul an [4] 

Ultimul an [4] 

Eligibil de la  

Eligibil până la  

Numărul deciziei Comisiei  

Data deciziei Comisiei  

Numărul deciziei de modificare 

a programului 

[20] 

Data intrării în vigoare a deciziei 

de modificare a programului 

 

Regiunile NUTS (nomenclatorul 

comun al unităților teritoriale de 

statistică) acoperite de program 

 

Componentă a Interreg   

 

1. Strategia programului: provocări principale în materie de dezvoltare și măsuri de 

politică adoptate 

1.1. Zona de program (nu este necesară pentru programele Interreg din componenta 

4 ) 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (a) și articolul 17 alineatul (9) litera (a) 

Câmp de text [2 000] 

1.2. Rezumatul principalelor provocări comune, luând în seamă disparitățile 

economice, sociale și teritoriale, necesitățile de investiții comune și 

complementaritatea cu alte forme de sprijin, lecțiile învățate din experiența 

trecută și strategiile macroregionale și pentru bazinele maritime, atunci când 

zona de program este acoperită, total sau parțial, de una sau mai multe strategii. 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (b), Articolul 17 alineatul (9) litera (b) 

Câmp de text [50 000] 

1.3. Justificarea selecției obiectivelor de politică și a obiectivelor specifice Interreg, 

prioritățile aferente, obiectivele specifice și formele de sprijin, abordând, dacă 

este cazul, sincopele din infrastructura transfrontalieră 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (c) 
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Tabelul 1 

 
Obiectivul 

de politică 

selecționat 

sau 

obiectivul 

specific 

Interreg 

selecționat 

Obiectiv 

specific 

selecționat  

Prioritate Justificarea selecției  

   [2 000 per obiectiv] 

2. Priorități [300] 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) literele (d) și (e) 

2.1. Titlul priorității (se repetă pentru fiecare prioritate) 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (d) 

Câmp de text: [300] 

Aceasta este o prioritate în urma unui transfer în temeiul articolului 17 alineatul (3) 

2.1.1. Obiectiv specific (se repetă pentru fiecare obiectiv specific selecționat, pentru alte 

priorități decât asistența tehnică) 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) 

2.1.2 Tipuri de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță 

strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice 

respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile pentru bazinele 

maritime, după caz 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (i), articolul 17 alineatul (9) litera (c) 

punctul (ii) 

Câmp de text [7000] 

Lista operațiunilor planificate de importanță strategică 

Câmp de text [2000] 

Pentru programele Interreg din componenta 4: 

Articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (i) 

Stabilirea unui destinatar unic sau a unei liste restrânse a destinatarilor și procedura de 

acordare 

Câmp de text [7000] 

2.1.3 Indicatori 
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Trimitere: articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (9) litera (c) 

punctul (iii) 

Tabelul 2: Indicatori de realizare 

Prioritate  Obiectiv 

specific 

ID 

[5] 

Indicator  Unitate de 

măsură 

[255] 

Obiectiv de 

etapă (2024) 

[200] 

Ținta finală (2029) 

[200] 

       

       

Tabelul 3: Indicatori de rezultat 

Prioritate  Obiectiv 

specific 

ID Indicator  Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

An de 

referință 

Ținta 

finală 

(2029) 

Sursa 

datelor 

Observații 

         
 

         
 

2.1.4 Grupurile-țintă principale 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (iii), Articolul 17 alineatul (9) litera (c) 

punctul (iv) 

Câmp de text [7000] 

2.1.5 Teritoriile specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a investițiilor teritoriale 

integrate (ITI), a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității 

(DLRC) sau a altor instrumente teritoriale 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (iv) 

Câmp de text [7000] 

2.1.6 Utilizarea planificată a instrumentelor financiare 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (v) 

Câmp de text [7000] 

2.1.7 Defalcare orientativă a resurselor programului din partea UE, în funcție de tipul 

de intervenție 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (vi), Articolul 17 alineatul (9) litera (c) 

punctul (v) 
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Tabelul 4: Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție 

Prioritate nr. Fond Obiectiv specific Cod  Sumă (EUR) 
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Tabelul 5: Dimensiunea 2 – Formă de finanțare 

Prioritate nr. Fond Obiectiv specific Cod  Sumă (EUR) 

     

 

Tabelul 6: Dimensiunea 3 – Mecanism de punere în practică teritorial și concentrare teritorială 

Prioritate nr. Fond Obiectiv specific Cod  Sumă (EUR) 

     

2.T. Prioritatea asistență tehnică 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (f) CTE 

Câmp de text [8000]  
 

Prioritate nr. Fond Cod  Sumă (EUR) 

    

3. Plan de finanțare 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (g) 

3.1 Credite financiare, per an 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (g) punctul (i), articolul 17 alineatul (5) litera (a) 

punctele (i)-(iv) 

Tabelul 7 

Fond 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total  

FEDR         

CTF IPA III1         

Cooperare 

transfrontalieră 

(CTF) de 

vecinătate2 

        

IPA III3         

IVDCI4         

PTTPM 

Groenlanda5 

        

PTTPM6         

                                                            
1 Componenta 1, cooperare transfrontalieră externă 
2 Componenta 1, cooperare transfrontalieră externă 
3 Componentele 2 și 4 
4 Componentele 2 și 4 
5 Componentele 2 și 4 
6 Componentele 3 și 4 
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Fondurile 

INTERREG7 

        

Total          

3.2 Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (g) punctul (ii), articolul 17 alineatul (5) litera (a) 

punctele (i)-(iv), articolul 17 alineatul (5) litera (b) 
 

                                                            
7 FEDR, IPA III, IVDCI sau PTTPM, dacă este sumă unică în cadrul componentelor 2 și 4  
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Tabelul 8
 

OP nr. sau 

AT 

Prioritate Fond 

(după caz) 

Bază de calcul 

pentru sprijinul 

UE (total sau 

public) 

Contribuția UE 

(a) 

Contribuție 

națională 

(b)=(c)+(d) 

Defalcare indicativă a 

contrapartidei naționale 

Total  

 

e=(a)+(b) 

Rata de 

cofinanțare 

(f) = (a)/(e) 

Contribuții din partea 

țărilor terțe 

(pentru informare) Contribuție 

publică 

națională  

(c) 

Contribuție 

privată 

națională  

(d) 

 Prioritatea 1 FEDR         

CTF IPA III8          

Cooperare 

transfrontalieră 

(CTF) de 

vecinătate9 

        

IPA III10         

IVDCI11         

PTTPM 

Groenlanda12 

        

PTTPM13         

Fondurile 

INTERREG14 

        

 Prioritatea 2 (fonduri ca mai 

sus) 

        

 Total Toate fondurile         

  FEDR         

  CTF IPA III         

  Cooperare 

transfrontalieră 

(CTF) de 

vecinătate 

        

  IPA III         

  IVDCI         

  PTTPM 

Groenlanda 

        

  PTTPM         

                                                            
8 Componenta 1, cooperare transfrontalieră externă 
9 Componenta 1, cooperare transfrontalieră externă 
10 Componentele 2 și 4 
11 Componentele 2 și 4 
12 Componentele 2 și 4 
13 Componentele 3 și 4 
14 FEDR, IPA III, IVDCI sau PTTPM, dacă este sumă unică în cadrul componentelor 2 și 4  
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  Fondurile 

Interreg 

        

 Total Toate fondurile         

Înainte de evaluarea intermediară, acest tabel include valorile doar pentru exercițiile 2021-2025. 
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4. Acțiunea întreprinsă cu scopul de a implica partenerii relevanți de program în 

pregătirea programului Interreg și rolul acestor parteneri de program în 

implementare, monitorizare și evaluare 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (h) 

Câmp de text [10 000] 

5. Abordarea în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului Interreg, 

inclusiv bugetul planificat  

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (i) 

Câmp de text [10 000] 

6. Dispoziții de punere în aplicare 

6.1. Autorități responsabile de programe  

Trimitere: Articolul 17 alineatul (7) litera (a) 

Tabelul 10 

Autorități responsabile de 

programe  

Numele instituției [255] Numele de contact [200] E-mail [200] 

Autoritatea de management    

Autoritatea națională (pentru 

programele cu țări terțe 

participante, după caz) 

   

Autoritatea de audit    

Grupul reprezentanților 

auditorilor (pentru 

programele cu țări terțe 

participante, după caz) 

   

Organismul către care trebuie 

făcute plățile de către 

Comisie. 

   

 

6.2. Procedurile de înființare a secretariatului comun  

Trimitere: Articolul 17 alineatul (7) litera (b) 

Câmp de text [3 500] 

 

6.3 Repartizarea pasivelor între statele membre participante și, dacă este cazul, între țările 

terțe sau și TTPM, în cazul unor corecții financiare impuse de autoritatea de 

management sau de Comisie. 

Trimitere: Articolul 17 alineatul (7) litera (c) 

Câmp de text [10 500] 
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APENDICE 

 Harta zonei de program 

 Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri 

unitare, sume forfetare și rate forfetare 

 Finanțare nelegată de cost 

 

Apendicele 1: Harta zonei de program 

Apendicele 2: Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de 

costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare  

Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri unitare, 

sume forfetare și rate forfetare  

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză 

(Articolul 88 din RDC) 

Data transmiterii propunerii  

Versiunea actuală   
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A. Rezumatul principalelor elemente  

Prioritate  Fond Proporția 

estimată din 

alocarea 

financiară totală 

în cadrul 

priorității, căreia 

i se va aplica 

OCS în % 

(estimare) 

Tipul (tipurile) de operațiune Denumirea (denumirile) 

indicatorului corespondent 

Unitatea de măsură a 

indicatorului 

Tip de OCS 

(baremul 

standard de 

costuri unitare, 

sume forfetare 

sau rate 

forfetare) 

Baremele standard 

corespunzătoare de 

costuri unitare, sume 

forfetare sau rate 

forfetare 

   Cod Descriere Cod  Descriere    
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B. Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune) 

Autoritatea de management a primit sprijin din partea unei societăți externe pentru a stabili 

costurile simplificate de mai jos?  

Dacă da, vă rugăm să precizați care societate externă:  Da/Nu — Denumirea societății 

externe 

Tipuri de operațiuni: 

1.1. Descrierea tipului de operațiune   

1.2 Obiectiv sau obiective 

prioritare/specifice vizate 

 

 

 

1.3 Denumirea indicatorului15  

1.4 Unitatea de măsură a 

indicatorului 
 

1.5 Baremul standard de costuri 

unitare, sume forfetare sau rate 

forfetare 

 

1.6 Valoare  

1.7 Categorii de costuri acoperite de 

costul unitar, de suma forfetară sau 

de rata forfetară 

 

1.8 Aceste categorii de costuri 

acoperă totalitatea cheltuielilor 

eligibile pentru operațiunea în 

cauză? (Da/Nu) 

 

1.9 Metoda de ajustare   

11.10 Verificarea realizării unității 

de măsură  

- descrieți ce document sau 

documente vor fi utilizate pentru 

verificarea realizării unității de 

măsură 

- descrieți ce se va verifica în cursul 

controalelor de gestiune (inclusiv la 

fața locului) și de către cine  

- descrieți modalitățile de colectare 

și stocare a datelor/documentelor  

 

1.11 Posibile stimulente neloiale 

sau probleme cauzate de acest 

indicator, modul în care ele ar putea 

fi atenuate, nivelul de risc estimat 

 

1.12 Cuantumul total (național și 

UE) care se preconizează a fi 
 

                                                            
15 Sunt permiși mai muți indicatori complementari (de exemplu un indicator de realizare și un indicator de rezultat) pentru un singur tip de 

operațiune. În aceste cazuri, rubricile 1.3-1.11 trebuie completate pentru fiecare indicator. 
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rambursat  

 

C: Calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare 

1. Sursa datelor utilizate la calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau 

ratele forfetare (cine a produs, colectat și înregistrat datele; unde sunt stocate datele; datele-limită; 

validare etc.): 

 

2. Vă rugăm să precizați motivele pentru care metoda propusă și calculul aferent sunt relevante pentru 

tipul de operațiune: 

 

3. Vă rugăm să precizați cum au fost efectuate calculele, inclusiv, în special, ipotezele formulate în 

ceea ce privește calitatea sau cantitățile. După caz, trebuie utilizate date statistice și valori de referință 

care se atașează prezentei anexe într-un format utilizabil de către Comisie.  

 

4. Vă rugăm să explicați cum v-ați asigurat că doar cheltuielile eligibile au fost incluse în calculul 

baremului standard pentru costul unitar, suma forfetară sau rata forfetară; 

 

5. Evaluarea de către autoritatea sau autoritățile de audit a metodologiei de calcul și a sumelor, și 

modalitățile de a asigura verificarea, calitatea, colectarea și stocarea datelor: 
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Apendicele 3: Finanțări nelegate de costuri 

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză 

(Articolul 89 din RDC) 

Data transmiterii propunerii  

Versiunea actuală   
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A. Rezumatul principalelor elemente  

Prioritate  Fond Suma 

acoperită de 

finanțarea 

nelegată de 

costuri 

Tipul (tipurile) de 

operațiune 

Condițiile care trebuie 

îndeplinite și/sau rezultatele 

care trebuie obținute 

Denumirea (denumirile) 

indicatorului echivalent 

Unitatea de măsură 

a indicatorului 

     Cod  Descriere  

        

        

        

        

Suma totală 

acoperită 
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B. Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune) 

Tipuri de operațiune: 

1.1. Descrierea tipului de operațiune   

1.2 Obiectiv sau obiective 

prioritare/specifice vizate 

 

 

 

1.3 Condițiile care trebuie 

îndeplinite sau rezultatele care 

trebuie obținute  

 

1.4 Termenul de îndeplinire a 

condițiilor sau de obținere a 

rezultatelor 

 

1.5 Definirea de indicatori pentru 

rezultate 
 

1.6 Unitatea de măsură a 

indicatorului pentru rezultate 
 

1.7 Obiective intermediare (dacă 

este cazul) care determină 

rambursarea de către Comisie, cu 

calendarul de rambursare 

Rezultate intermediare  Data Sume 

   

   

1.8 Suma totală (inclusiv finanțarea 

națională și din partea UE) 
 

1.9 Metoda de ajustare  

1.10 Verificarea realizării 

rezultatului sau condiției (și, acolo 

unde este relevant, rezultatele 

intermediare) 

- descrieți ce document sau 

documente vor fi utilizate pentru 

verificarea realizării rezultatului sau 

condiției 

- descrieți ce se va verifica în cursul 

controalelor de gestiune (inclusiv la 

fața locului) și de către cine 

- descrieți modalitățile de colectare 

și stocare a datelor/documentelor  

 

 

 

 

1.11 Măsuri pentru asigurarea pistei 

de audit  

Vă rugăm să specificați organismul 

sau organismele responsabile pentru 

aceste măsuri. 

 

 


