
Ministerul Fondurilor Europene 

 

  Ordin nr. 2690/2015 

 

din 23/09/2015 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 07/10/2015 

 

Ordinul nr. 2690/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din 

Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 

cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale si privind abrogarea Ordinului 

ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a 

prevederilor art. 111 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale 

  

 

    Avand in vedere prevederile art. 111 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 

privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin 

programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  

    in temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2013 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 

    ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  

 

   Art. 1. - Solicitantul finantarii din instrumente structurale are obligatia depunerii la 

autoritatea de management sau organismul intermediar, odata cu cererea de finantare, a 

declaratiei pe propria raspundere privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile ce 

vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale, 

conform anexei nr. 1, declarand astfel ca pentru achizitiile din cadrul proiectului propus spre 

finantare taxa pe valoare adaugata este nedeductibila.  

   Art. 2. - (1) Beneficiarii de finantare din instrumente structurale au obligatia depunerii la 

autoritatea de management sau la organismul intermediar, odata cu cererea de rambursare, a 

declaratiei pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adaugata aferenta 

cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului finantat din instrumente structurale, conform 

anexei nr. 2.  

   (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie certificata de organul fiscal competent din 

subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Certificarea declaratiei consta in 

emiterea unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in 

cererea de rambursare, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor 

publice.  

   Art. 3. - Autoritatile de management asigura includerea anexelor nr. 1 si 2 in ghidurile 

solicitantului pentru cererile de proiecte active.  

   Art. 4. - Autoritatile de management sau organismele intermediare, dupa caz, verifica daca 

declaratia prevazuta la art. 2 alin. (1) este certificata conform art. 2 alin. (2), in contextul 

verificarilor prevazute la art. 9 pct. 41 din Hotararea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea 

cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de 

investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a 

instrumentelor structurale 2007-2013, in contextul verificarilor realizate.  

   Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.  

   Art. 6. - Autoritatile de management vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  



   Art. 7. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinului ministrului 

afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor 

art. 111 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicat in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 940 din 30 decembrie 2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

   Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  
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