ORDIN Nr. 1080 din 10 mai 2010
pentru modificarea şi completarea 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. 2.548/2009
EMITENT:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 25 mai 2010
Având în vedere dispoziţiile:
- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi
gestionare a instrumentelor structurale;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de
stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;
- 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 dispoziţii generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a
Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi al art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
ART. I
Normele 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. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
"(2) Sumele reprezentând prefinanţări şi rambursări de cheltuieli eligibile primite
de la Comisia Europeană se păstrează în euro în contul de disponibil deschis la
Banca Naţională a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice Autoritatea de certificare şi plată, urmând ca Autoritatea de certificare şi plată să
efectueze, în termenul prevăzut în procedurile interne, operaţiunile de schimb
valutar numai pentru echivalentul în euro al sumelor solicitate de autorităţile de
management prin cererile de fonduri/rambursare, precum şi prin notificările de
prefinanţare."
2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Transferul sumelor aferente prefinanţării/rambursării cheltuielilor
eligibile/restituirii sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea
adăugată din conturile autorităţilor de management/Autorităţii de certificare şi plată
în conturile beneficiarului/conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se
efectuează în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care:
a) Autoritatea de management autorizează plata, în cazul programelor
operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte;
b) Autoritatea de certificare şi plată primeşte de la Autoritatea de management
notificările de prefinanţare/cererile de rambursare întocmite conform acordului
încheiat între cele două părţi privind managementul financiar şi controlul în cazul
Programului operaţional sectorial <<Transport>>".
3. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile art. 7 şi 8, în cazul proiectelor implementate
în parteneriat, liderul are obligaţia deschiderii unui cont de disponibilităţi în
vederea primirii de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată
atât a sumelor aferente prefinanţării, cât şi a celor aferente rambursării cheltuielilor
eligibile efectuate în cadrul proiectului şi restituirii contravalorii taxei pe valoarea
adăugată plătite de liderul şi/sau partenerii prevăzuţi la art. 15 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 362/2009."
4. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2009" se înlocuieşte cu sintagma "Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009".
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 10 mai 2010.
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