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INSTRUCȚIUNE
privind implementarea contractelor de finanțare aferente Domeniului Major de
Interventie 6.1

1.

2.
3.

4.

În vederea eficientizarii managementului financiar al proiectelor și pentru
asigurarea fluxului financiar necesar implementarii contractelor ce intra sub
incidenta schemei de ajutor de minimis, beneficiarii pot depune cereri de
plata. Astfel pentru partea de subventie aferentă structurilor de economie
sociale, AMPOSDRU recomanda mecanismul decontarii cererilor de plata.
Cererea de plată va respecta mecanismul decontarii cererilor de plată așa cum
este prezentat in Instrucțiunea AM POSDRU nr. 82.
Prefinanțarea se acordă în cotă de maximum 10% din valoarea eligibilă a
proiectului, mai putin bugetul care intra sub incidenta schemei de ajutor de
minimis.
Prefinantarea se va acorda la cerere, în două tranșe, astfel:
• Prima tranșă (în cuantum de maximum 5%) va putea fi solicitată în
termen de maximum 10 zile de la data informării privind ridicarea
clauzei suspensive a contractului de finanțare;
• Cea de-a doua tranșă (în cuantum de maximum 5%) va putea fi
solicitată în termen de maximum 10 zile de la validarea de către OI
responsabil a unei/unor cereri de rambursare care cuprind/e cheltuieli
validate în valoare de cel puțin 60% din valoarea primei tranșe.
Termenul se va calcula de la data primirii de către beneficiar a scrisorii
de informare aferente cererii de rambursare în cadrul căreia au fost
validate cheltuieli până la incidența a 60% din valoarea primei tranșe
de prefinanțare. În cazul nerespectării termenului de 10 zile,
beneficiarul are obligația de a restitui, la împlinirea termenului,
întreaga prefinanțare primită, urmând să plătească și penalități de
întârziere, în procent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la
restituirea integrală a prefinanțării, penalități calculate la valoarea
prefinanțării primite.
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5.

6.

In cazul in care beneficiarul doreste prefinantare pentru subventia aferenta
structurilor de economie sociale, conform prevederilor OUG 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, aceasta se va acorda intr-o singura transa, in
cuantum de maxim 35% din valoarea bugetului proiectului care intră sub
incidența schemei de ajutor de minimis, pentru care beneficiarul va constitui o
garanţie pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau
de o societate de asigurări.
Beneficiarul/partenerii au obligația de a demara toate procedurile de achiziție
în maxim 30 de zile de la începerea implementării proiectului, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile, mai putin achizitiile publice aferente
structurilor de economie sociale.
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