
 

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, cu modificările și

completările ulterioare;

— 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 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 pentru 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: 

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 b) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„b) unul sau mai multe contracte de furnizare de bunuri/prestare de

servicii/execuție de lucrări încheiat(e) între beneficiar și unul sau mai mulți operatori

economici a cărui/căror valoare/valoare cumulată să fie de minimum 2% din

valoarea eligibilă a proiectului în cazul proiectelor majore, respectiv de minimum

5% în cazul celorlalte proiecte, cu excepția proiectelor a căror implementare se

realizează fără încheierea vreunui astfel de contract;”.

2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(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, cu

excepția proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 28 octombrie 2011.

Nr. 2.721.

2




