S-a modificat sistemul de acordare a prefinanţării!
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2359/26.07.2011
privind 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, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2548/2009,
începând cu data de 26 iulie 2011, pentru implementarea proiectelor finaţate din PODCA,
prefinaţarea va fi maximum 10 % din valoarea eligibilă a proiectului.
Prefinanţarea urmează a fi acordată în cel puţin două tranşe, dintre care prima tranșă în cotă de
maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.
Pentru proiectele ale căror contracte/ordine de finanţare prevăd depunerea a cel mult două cereri
de rambursare, prefinanţarea se poate acorda într-o singură tranşă.
Acordarea următoarei/următoarelor tranșe de prefinanțare va putea fi efectuată de către
AMPODCA numai după autorizarea cheltuielilor efectuate, în valoare de minimum 60% din
valoarea cumulată a tranșei/tranșelor anterioare de prefinanțare.
AMPODCA are obligaţia recuperării integrale a prefinanţării acordate în cazul proiectelor
pentru care beneficiarii nu transmit în termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia nicio
cerere de rambursare.
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, în care beneficiari sunt instituții ale
administrației publice centrale, iar parteneri sunt persoane juridice de drept privat, se poate
solicita prefinațare în cuantum de maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
activităților implementate de partener.
Activitățile și valoarea cheltuielilor eligibile trebuie prevăzute corespunzător în acordurile de
parteneriat.
Sistemul de acordare a prefinanțării recent intrat în vigoare va fi aplicat de AMPODCA
pentru contractele de finanțare ce vor fi încheiate începând cu data de 26 iulie 2011,
precum și pentru contractele încheiate pentru care beneficiarii au solicitat/ solicită
prefinanțare după intrarea în vigoare a noilor prevederi normative.
Totodată, începând cu 27 iulie 2011, AMPODCA va recupera prefinanțarea primită și
neutilizată pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare în cazul
proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în termen de maximum 6 luni de la primirea
primei tranșe de prefinanțare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 60% din valoarea
prefinanțării acordate, așa cum prevede Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
2370/27.07.2011 privind 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. 2548/2009

Față de modificările legislative apărute, AMPODCA va iniția în perioada imediat următoare
acte adiționale la contractele de finanțare încheiate, care vor modifica în mod corespunzător
clauzele contractuale, în conformitate cu prevederile art. 14, alin (1) din contractul de finanțare.
Astfel, prevederile OMFP nr. 2370/27.07.2011 se vor aplica inclusiv pentru cererile de
rambursare depuse de beneficiari și aflate pe circuitul de validare la AMPODCA.
Pe cale de consecință, odată cu transmiterea notificării, AMPODCA va transmite beneficiarilor
act adițional la contractul de finanțare intervenit între părți.

