GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea
acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea
de plăți în avans din fondurile publice
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 65 alin.(1) al Ordonanței
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre:
ARTICOL UNIC - Hotărârea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se completează și va avea următorul cuprins:
(1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziție publică
sau într-un contract de finanțare, are dreptul să efectueze plăți în avans către contractant, într-un
procent de până la 30% din valoarea contractului, respectiv etapei, cu excepția acțiunilor prevăzute
în anexa nr. 1, numerele curente 2 și 3 la care procentul poate fi de până la 90%.
2. La articolul 1, alineatul (3) se completează și va avea următorul cuprins:
(3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranșe, valoarea însumată a
acestora nu poate depăși 30% din valoarea totală a contractului, respectiv etapei, cu excepția
acțiunilor prevăzute în anexa nr.1, numerele curente 2 și 3 la care procentul poate fi de până la 90%.
3. La anexa nr.1 punctul I, numerele curente 2 și 3 se modifică și vor avea următorul conținut:
“2. Programe, proiecte de
cercetare-dezvoltare şi inovare,
acţiuni cuprinse în Planul
naţional, în planurile sectoriale
şi alte programe de
cercetare-dezvoltare, altele decât
proiectele de cercetare
ştiinţifică obţinute prin
competiţii naţionale şi programele
prin care se derulează acestea.

a) existenţa unor contracte ferme
în condiţiile legii;
b) existenţa contului sau subcontului
deschis pe numele contractorului
pentru program/proiect;
c) nominalizarea de către contractor
a persoanei responsabile: director
de program, responsabil de proiect;
d) aprobarea, de către autoritatea
contractantă, a cererii de plată a
avansului depusă de contractor;
e) se pot acorda avansuri la
începutul fiecărui trimestru,
semestru sau al altei perioade
prevăzute în contractul de finanţare,
în cuantum de minimum 30% și
maximum de 90% din suma alocată
din fonduri publice, prevăzută în
contract, pentru perioada pentru
care se acordă avansul.

3. Teme și acțiuni de
cercetare științifică finanțate,
sub formă de proiecte sau
granturi, altele decât proiectele
sau granturile de cercetare
ştiinţifică obţinute prin
competiţii naţionale

a) existenţa unor contracte ferme
în condiţiile legii;
b) existenţa contului sau subcontului
deschis pe numele contractorului
pentru program/proiect;
c) nominalizarea de către contractor
a persoanei responsabile: director
de program, responsabil de proiect;
d) aprobarea de către autoritatea
contractantă a cererii de plată a
avansului, depusă de contractor;
e) se pot acorda avansuri la
începutul fiecărui trimestru,
semestru sau al altei perioade
prevăzute în contractul de finanţare,
în cuantum de minimum 30% și
maximum de 90% din suma alocată
din fonduri publice, prevăzută în
contract pentru perioada pentru
care se acordă avansul.”
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