
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară 

a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009

Având în vedere dispozițiile:

— Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;

— Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea

acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

— Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE)

nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;

— Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a

Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare

Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și

al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor

Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
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Art. I. — Normele metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind

gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea

acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul

ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009,

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum

urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera c) va avea următorul

cuprins:

„c) instrument de garantare emis în condițiile legii de o

societate bancară sau de o societate de asigurări pentru suma

aferentă prefinanțării solicitate numai în cazul proiectelor care

intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis.”

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) Prefinanțarea se acordă în cotă de maximum

10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cel puțin două tranșe,

cu excepția proiectelor majore, pentru care cota de prefinanțare

poate fi de maximum 20%.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul

proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanțare

prevăd depunerea a cel mult două cereri de rambursare,

prefinanțarea se poate acorda într-o singură tranșă.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul

proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis,

prefinanțarea se poate acorda într-o singură tranșă, în cotă de

maximum 35% din valoarea totală a finanțării, conform

contractului/deciziei/ordinului de finanțare.”

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — (1) În condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1), prima

tranșă de prefinanțare se acordă în cotă de maximum 5% din

valoarea eligibilă a proiectului.

(2) Următoarele tranșe de prefinanțare pot fi acordate

beneficiarului numai după autorizarea cheltuielilor efectuate, în

valoare de minimum 60% din valoarea cumulată a tranșelor

anterioare de prefinanțare.

(3) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare,

autoritățile de management au obligația recuperării prefinanțării

prin stabilirea în contractele/deciziile/ordinele de finanțare a unui

procent de deducere a prefinanțării de minimum 30%, aplicat la

valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise de beneficiar,

cu excepția cererii de rambursare în cadrul căreia cuantumul

prefinanțării rămase de recuperat reprezintă mai puțin de 30%

din aceasta și cu excepția ultimei cereri de rambursare.

(4) Autoritățile de management au obligația recuperării

integrale a prefinanțării acordate în cazul proiectelor pentru care

beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de

maximum 4 luni de la primirea acesteia.

(5) În cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în

termen de maximum 6 luni de la primirea primei tranșe de

prefinanțare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 20%

din valoarea prefinanțării acordate, autoritățile de management

au obligația recuperării prefinanțării neutilizate pentru efectuarea

cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare primite.

(6) Pentru a putea beneficia de prefinanțare, beneficiarii, alții

decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)—(3) și la art. 6 alin. (1) din



Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și

completările ulterioare, au obligația să deschidă un cont dedicat

exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea de cheltuieli

aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către

contractori și/sau transferul de sume către parteneri, în cazul

proiectelor implementate în parteneriat.

(7) În cazul în care contul menționat la alin. (6) este deschis

la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanțare, aferente

acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont,

potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către

beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția

efectuării cheltuielilor respective în termen de 3 zile lucrătoare

de la data efectuării transferului.

(8) Suma reprezentând diferența dintre dobânda acumulată

în contul menționat la alin. (6) corespunzătoare sumelor de

prefinanțare rămase disponibile în cont și valoarea impozitelor

aferente și a comisioanelor de gestionare a contului respectiv

se raportează Autorității de management și se deduce de către

aceasta din sumele rambursate beneficiarilor, cel târziu până la

plata finală inclusiv.”

4. La articolul 32, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Liderul și partenerii au obligația să își deschidă conturi

pentru primirea sumelor aferente prefinanțării, cu respectarea

prevederilor art. 14 alin. (6)—(8), precum și conturi pentru

primirea rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului,

în conformitate cu prevederile art. 34 și 35.”

5. La articolul 35, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5

alin. (1)—(3) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, conturile

deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 14 alin. (6)

sunt următoarele:

a) 50.25.15 «Disponibil al instituțiilor publice ale

administrației publice centrale finanțate integral din venituri

proprii reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din

instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 362/2009»;

b) 50.09.02 «Disponibil al instituțiilor publice subvenționate

de la bugetul de stat reprezentând prefinanțare pentru proiecte

finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 362/2009»;

c) 50.28.01 «Disponibil din venituri reprezentând prefinanțare

pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 362/2009, al instituțiilor publice ale

administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii»;

d) 50.10.01 «Disponibil din venituri reprezentând prefinanțare

pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 362/2009, al instituțiilor publice

subvenționate din bugetul local»;

e) 50.98.03 «Disponibil al operatorilor economici

reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din

instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 362/2009»;

f) 50.98.04 «Disponibil al organismelor neguvernamentale

nonprofit reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din

instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009».”

6. În cuprinsul normelor metodologice, sintagma

„Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 362/2009” se înlocuiește cu

sintagma „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu

modificările și completările ulterioare”.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 26 iulie 2011.

Nr. 2.359.




