Anexa
(la Ordinul nr. ……../……………..)
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară.............
Domeniul major de intervenţie...............
În atenţia:
Denumirea Beneficiarului

NOTIFICARE AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat……………………
Privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate
în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin POSDRU
2007 – 2013

Numărul de identificare al contractului:
POSDRU/Call/DMI/(S/G)/ID proiect
Titlul proiectului:

Nr.
de
înregistrare
AMPOSDRU/OIPOSDRU
delegat……………………………………:

Având în vedere:
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•

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu
modificările şi completările ulterioare;

•

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului
finanţelor publice nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de
eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate
prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”,
cu modificările și completările ulterioare;

•

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1995/2011
pentru aprobarea modificărilor
aplicabile contractelor de finanţare de tip
strategic şi contractelor de finanţare de tip grant semnate de beneficiarii de
finanţare nerambursabilă din Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea
resurselor umane” 2007-2013 (POSDRU) ca urmare a intrării în vigoare a
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.359/2011 pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2548/2009, şi a Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 2.370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2548/2009;

•

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice nr.3830/2012 pentru aprobarea modelului de contract de finanţare
de tip grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor
umane 2007 – 2013";

•

Ordinul nr. 965/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind
aprobarea modelului de contract de finantare pentru Programul operational
sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”;

Pentru evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate României şi pentru
a înregistra o creştere continuă a gradului de absorbţie în scopul atingerii
ţintei de 100% până la sfârşitul anului 2015 și pentru a asigura o abordare
unitară a condiţiilor privind termenul de depunere a cererilor de rambursare
finale, pentru toate contractele de finanţare, pentru proiectele care se află în
implementare finanţate prin POSDRU 2007 – 2013, se întreprind următoarele
măsuri: vă notificăm prin prezenta următoarele modificări la contractele mai
sus menţionate:
1. În cazul proiectelor pentru care beneficiarii depun la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat
cereri de rambursare finale, se vor aplica prevederile prezentei notificări la contractul
de finanţare, care vor avea ca obiect următoarele modificări/completări:
•

Articolul 7 – Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului şi
rambursarea finală, alineatul (10) şi/sau alineatul (12) va avea următorul
conţinut:
“ Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AMPOSDRU/OIPOSDRU
delegat, în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea prezentei notificări.”
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2. La articolul 5, litera A din modelul de contract de finanțare nerambursabilă aprobat
prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.965/2014, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alin.(41), cu următorul cuprins:
„(41) Cererea de rambursare finală va fi transmisă la AMPOSDRU/OIPOSDRU
delegat, în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea prezentei notificări.”

Cristian ABABEI
Director General
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