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……………………
pentru modificarea contractului de finanţare de tip strategic/de tip grant ca urmare a
modificărilor legislative
Numărul de identificare al contractului:
POSDRU/Call/DMI/(S/G)/ID proiect
Titlul proiectului:

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

Având în vedere:
•

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2359/2011, 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;

•

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2370/2011, 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;

•

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1995/2011 privind
aprobarea modificărilor aplicabile contractelor de finanţare de tip strategic şi
contractelor de finanţare de tip grant semnate de beneficiarii de finanţare
nerambursabilă din POSDRU ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului MFP
nr.2359/2011 si Ordinului MFP nr.2370/2011

în temeiul Art.12 alin.(1) şi Art.13 alin.(1) din contractul de finanţare, vă notificăm
prin prezenta următoarele modificări la contractul mai sus menţionat:
I. Prevederile contractului de finanţare se modifică şi se completează, având
următoarea formă şi conţinut:
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1. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) În cazul proiectelor finanţate din cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU, prefinanţarea se
acordă în cel puţin două tranşe, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a
proiectului, numai în următoarele condiţii:
a) pentru contractele de finanţare de tip grant
- prima tranşă de prefinanţare va fi de max. 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
- a doua tranşă de prefinanţare, va fi de max. 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi
va fi acordată acestor beneficiari numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de
minimum 60% din valoarea tranşei anterioare de prefinanţare primite.
b) pentru contractele de tip strategic
- prima tranşă de prefinanţare va fi de max. 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
- a doua tranşă de prefinanţare, va fi de max. 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi
va fi acordată acestor beneficiari numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de
minimum 60% din valoarea tranşei anterioare de prefinanţare primite;
- a treia tranşă de prefinanţare, va fi de max. 4% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi
va fi acordată acestor beneficiari numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de
minimum 60% din valoarea cumulată a tranşelor anterioare de prefinanţare primite.
2. La articolul 5, alineatul (9) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
(9) Beneficiarul şi partenerii săi au obligaţia să deschidă conturi dedicate pentru primirea
sumelor aferente prefinanţării, precum şi conturi pentru primirea rambursării cheltuielilor
efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) - (8), respectiv
art. 34 şi 35 ale Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009 cu modificările şi completările ulterioare.
3. La articolul 6 alineatul (1) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
(1) Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere
de rambursare intermediară solicitată a unui procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile
ale beneficiarilor /partenerilor care au primit prefinanţare, validate de AMPOSDRU/OIPOSDRU
delegat, (excluzând valoarea TVA) cu excepţia cererii de rambursare corespunzător căreia
cuantumul de prefinanţare rămasă de recuperat reprezintă mai puţin 35% din aceasta şi cu
excepţia ultimei cereri de rambursare intermediară.
Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară AMPOSDRU/OIPOSDRU
delegat va putea aplica un procent de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat
anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării primite să fie recuperată integral din sursa
FSE, ce urmează a fi rambursată, înainte de depunerea cererii finale de rambursare.
4. La articolul 6 alineatul (4) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
(4) Prefinanţarea primită se va restitui de către Beneficiar în contul AMPOSDRU dacă nicio
cerere de rambursare nu a fost depusă în termen de 4 (patru) luni de la data primirii acesteia
de către Beneficiar sau de către Partener/Parteneri. Prefinanţarea se va restitui în termen de
maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 4 (patru) luni menţionat anterior, fără a fi
necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz.
Prefinanţarea primită şi neutilizată se va restitui de către Beneficiar în contul AMPOSDRU dacă
beneficiarul nu transmite în termen de maximum 6 (şase) luni de la primirea primei tranşe de
prefinanţare, cereri de rambursare în cuantum total de minimum 60% din valoarea prefinanţării
acordate, în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 6 (şase) luni menţionat
anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat,
după caz.
Beneficiarii vor informa AMPOSDRU cu privire la efectuarea plăţii sumei cu titlu de prefinaţare
restituită în contul indicat de AMPOSDRU, printr-o adresă, la care vor ataşa o copie după ordinul
de plată aferent operaţiunii.
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5. La articolul 6 după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul
cuprins:
(6) Prin excepţie de la prevederile art.6 alineatul (4), beneficiarii contractelor de tip grant
/strategic finanţaţi prin intermediul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane care au primit prefinanţare până la data de 28.07.2011, au obligaţia ca în
termen de maximum 12 (douăsprezece) luni de la data primirii acesteia să justifice cheltuirea
prefinanţării acordate prin depunerea de cereri de rambursare la AMPOSDRU/OIPOSDRU
delegat. În situaţia în care aceşti benefciari nu justifică cheltuirea prefinanţării acordate, au
obligaţia să restituie, în contul indicat de AMPOSDRU, suma rămasă nejustificată, în termen de
30 de zile de la expirarea termenului de 12 luni menţionat anterior, sau, după caz, de la
primirea prezentei notificări .
6. La articolul 9B, alineatul 5, se modifică si se completează şi va avea următorul cuprins:
(5) AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum
45 (patruzeci si cinci) de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de rambursare, în
condiţiile în care este însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul contract.
Termenul de 45 (patruzeci şi cinci) de zile calendaristice se suspendă în cazul în care
Beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea condiţiilor din prezentul contract
de finanţare. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale şi beneficiarul care
reprezintă o entitate aflată în subordinea sau în coordonarea acestuia şi care este finanţat
integral de la bugetele acestuia vor primi din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat o notificare
privind validarea cheltuielilor privind contribuţia comunitară la finanţarea acordată şi care au
fost declarate prin cererile de rambursare, iar ulterior au fost virate de către AMPOSDRU în
contul de parteneriat sau în conturile de venit la bugetul ordonatorului de credite din care a fost
finanţat proiectul respectiv.
7. La articolul 14 – Încetarea şi suspendarea contractului se
completează cu alin. (7) şi alin (8), astfel:

modifică şi se

(8) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificari , Beneficiarul, în
cazul în care nu este acord cu condiţiile impuse în prezenta notificare, va informa
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat în legătură cu decizia sa de a rezilia contractul de finanţare.
Decizia de reziliere va lua forma unei adrese oficiale, datată, înregistrată la sediul
Beneficiarului, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către înlocuitorul
desemnat al acestuia, şi va fi transmisă în original la sediul AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, iar,
pentru operativitate, la adresa de poştă electronică rezilieri@fseromania.ro.
În această situaţie, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, poate dispune rezilierea de plin
drept a contractului, fără intervenţia instanţei şi fără îndeplinirea altor formalităţi.
În situaţia în care Beneficiarul nu transmite nicio solicitare de reziliere a contractului, în
termenul de 3 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări, se consideră că există acordul
tacit al Beneficiarului cu privire la noile prevederi contractuale.
(9) În situaţia rezilierii contractului doar ca urmare a îndeplinirii condiţiilor menţionate la alin
(7), Beneficiarul nu se va mai supune condiţiilor de la alin. (5), participarea la selecţia publică
de proiecte şi acordarea finanţării nerambursabilă pentru următorii 2 ani fiind nerestricţionată
(fără aplicarea prevederilor art.14 alin.(5) din contractul de finanţare).
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II. Toate celelalte condiţii generale şi speciale ale contractului de finanţare şi ale actului
adiţional anterior/actelor adiţionale anterioare rămân nemodificate.
III Prezenta notificare a fost încheiată în 2 (două) exemplare originale în limba română, un
exemplar pentru AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat şi un exemplar pentru Beneficiar.

4

