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Programul Operaţional Regional 2014-2020

Prezentare privind depunerea/continutul 

dosarelor Cereriilor de Plata/ Rambursare/ 

Rambursare aferenta Cererii de plata

Alba- Iulia, noiembrie 2017
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• Formularul Cerere de plată/ rambursare semnat și ștampilat pe fiecare pagină de către 

reprezentantul legal - în 2 exemplare originale;(si in format Excel depus pe CD)

• Situaţia achiziţiilor aferente Cererii de Plată/Rambursare nr…..(Formularul 4.5.1.2).

• Adresa privind deschiderea contului de disponibil la Trezorerie (la prima cerere de Plată/ 

Rambursare);

• Identificarea financiară (în original); 

• Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind nedeductibilitatea TVA privind

cheltuielile eligibile incluse in bugetul proiectului (anexă la cererea de finanţare sau la 

prima cerere de plată/ rambursare);

• Declarația pe proprie raspundere TVA înscrise în facturi, (anexă la prima cerere de plată/ 

rambursare);

• Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind nedeductibilitatea TVA aferentă 
cheltuielilor cuprinse ȋn cererea de plată/ rambursare , certificată de organul fiscal 

competent;

La depunerea cererilor de plata/ rambursare, beneficiarii vor depune 

urmatoarelor documente justificative :
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• Copie a Certificatului privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse ȋn
cererea de plată/ rambursare , emis de ANAF

• Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului din care să 

rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese aşa cum este prevăzută de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.

• Notificare privind modificările intervenite în structura personalului/ a contractorilor/ 

subcontractorilor (formularele 4.7.1, 4.7.3, 4.7.4) - (numai pentru Autorităţile

Contractante aşa cum sunt definite în OUG nr. 34/2006 / Legea 98/2016);
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Documente anexate cererii pentru contractele de lucrări:

• copii după contractul încheiat de beneficiar şi actele adiţionale pentru care se solicită 

decontare în cadrul cererii de plată/ rambursare curentă;

• copiile facturilor; Beneficiarul va atasa facturi separate pentru cheltuielile decontate în baza 

contractului de bază şi separat facturi decontate în baza actelor adiţionale;

• copii după situaţiile de lucrări pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, semnate de 

beneficiar, constructor şi diriginte de şantier;

• copiile documentelor care atestă plata (ex. ordine de plată, extrase de cont pentru cererea de 

rambursare)

• documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cererea de 

rambursare( pentru cererea de rambursare)

Referitor la situatiile de lucrari:

• preţurile unitare aferente reperelor din situaţiile de lucrări trebuie să fie mai mici sau egale cu 

preţurile unitare din oferta câştigătoare;
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• calculele pentru aceste repere (cantitate, preţ unitar şi valoare) trebuie să fie corecte; 

• cantitățile reperelor din situaţiile de lucrări sunt în concordanţă cu cele din ataşamentele

aferente; 

Atentie!! Dacă, din verificările efectuate conform procedurilor în vigoare, OI/ AM constată greşeli

în efectuarea calculelor, OI/ AM va returna cererea de plată/ rambursare

• lucrările din situaţiile de lucrări se încadrează în capitolele din bugetul contractat

• balanţa cantităţilor decontate pentru fiecare articol de deviz

• copii după ataşamentele de lucrări

• copie după autorizaţia de construire (se ataşează la prima cerere de plată/ rambursare)

• copie după autorizaţia dirigintelui de şantier

• copie după Garanţia de avans (dacă este cazul);
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• copie după Garanţia de bună execuţie pentru lucrări;

• copie după procesul verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de reper

• copie după Ordinul de ȋncepere a lucrărilor

• copie după comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor (se ataşează la prima cerere de 

plată/ rambursare în care se decontează lucrări);

• copie după Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor şi Avizul ISC;

• copii ale proceselor verbale pe faze determinante;

• copii ale proceselor-verbale de recepţie parţială, care să ateste stadiul fizic de execuţie, la 

solicitarea investitorului

• copii ale procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor cu participarea obligatorie a 

reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii în cazul investiţiilor finanţate din 

fonduri publice (conf. Legii nr.50/1991);

• copie după certificat de performanţă energetică;(la cererea de rambursare finala)
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• copiile ordinelor de sistare şi de reîncepere a lucrărilor;

• copia centralizatorului financiar al situaţiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate;

• copiile notelor de constatare emise de dirigintele de şantier/ constructor şi dispoziţiile de 

şantier emise de proiectant şi semnate de beneficiar şi dirigintele de şantier;

• evidenţa notelor de comandă suplimentară şi a notelor de renunţare;
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Documente anexate cererii pentru contractele de furnizare echipamente:

• copii după contractele încheiate de beneficiar şi actele adiţionale;

• copiile facturilor - Beneficiarul va atasta la decontare facturi separate pentru cheltuielile 

decontate în baza contractului de bază şi separat facturi decontate în baza actelor 

adiţionale;

• copiile documentelor care atestă plata (ex. ordine de plată, extrase de cont pentru cererea de 

rambursare)

• documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cererea de 

rambursare( pentru cererea de rambursare)

• copie după Garanţia de avans (dacă este cazul);

• copie după Garanţia de bună execuţie (dacă este cazul);

• copii după declaraţiile vamale (pentru bunurile din import), din ţări altele decât cele membre 

UE;

• copii după procesele verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate (dacă este cazul);

• copii după procesele verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate (se ataşează la 

cererea de plată finală);
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Documente anexate cererii pentru contractele de servicii:

• copii după contractele încheiate de beneficiar şi după devizele financiare pentru servicii (dacă 

este cazul);

• copiile facturilor - Beneficiarul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile 

decontate în baza contractului de bază şi separat facturi decontate în baza actelor 

adiţionale;

• copiile documentelor care atestă plata (ex. ordine de plată, extrase de cont pentru cererea de 

rambursare);

• documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cererea de 

rambursare( pentru cererea de rambursare);

• copie după Garanţia de avans (dacă este cazul);

• copie după Garanţia de bună execuţie pentru servicii;

• copii după procesele verbale de predare a serviciilor

• copii după rapoartele de activitate/ audit
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• Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului în care să fie evidenţiate veniturile nete 

generate de proiect în implementare.(in cazul in care proiectul este generator de venituri)

Ordinea documentelor în dosar va fi următoarea:

• documentele financiare (factura, ordinul de plată, extrasul de cont) vor fi ataşate separat, pe 

capitole bugetare, iar în cadrul fiecărui capitol bugetar, în ordine cronologică, aşa cum sunt 

evidenţiate în raportarea financiară;

• contractul de achiziţie, actele adiţionale, garanţia de avans, garanţia de bună execuţie, 

autorizaţia de construire, programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor, acordul/ 

avizul ISC, procesul verbal de predare - primire amplasamentului şi a bornelor de repere, 

autorizaţia dirigintelui de şantier, ordinul de începere al lucrărilor, comunicarea privind 

începerea execuţiei lucrărilor, ordinul de sistare şi de reîncepere a lucrărilor, centralizatorul 

situaţiilor de lucrări, situaţiile de lucrări, ataşamentele de lucrări, balanţa cantităţilor pe 

articole de deviz, notele de constatare, dispoziţiile de şantier, notele de comandă 

suplimentară şi notele de renunţare, procesele verbale pe faze determinante, procesele -

verbale de recepţie parţială, procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, procesele 

verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate, procesele verbale de punere în funcţiune 'a 

bunurilor achiziţionate, procesele verbale de predare a serviciilor, rapoartele de activitate/ 

audit şi certificatul de performanţă energetică vor fi ataşate separat, în ordinea cronologică a 

fiecărui capitol bugetar în parte
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• Dosarul Cererii de plată/ rambursare va avea cuprins detaliat (fiecare document ataşat va fi 

menţionat distinct), iar documentele pe care le conţine trebuie numerotate. Beneficiarul va

face menţiunea la sfârşitul dosarului, Acest dosar conţine …. pagini, numerotate de la 1 la…..în 

dosar documentele vor fi aşezate pe capitole bugetare, iar în cadrul fiecărui capitol bugetar, în 

ordine cronologică, aşa cum sunt evidenţiate în raportarea financiară

• Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaţiilor aprobate, precum şi

de restituirea sumelor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor

• Ol/ AM poate solicita completări/ clarificări în ceea ce priveşte Dosarul cererii de plată depus de 

către Beneficiar. în aceste condiţii, termenul de verificare se întrerupe până la data la care este 

înregistrată documentaţia privind clarificările solicitate. Beneficiarul are obligaţia de a 

transmite informaţiile şi documentele solicitate în termenul solicitat. Nedepunerea de către 

beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul precizat atrage respingerea, 

parţială sau totală, după caz, a cheltuielilor solicitate.

• In situaţia în care cererea de plată nu este completată corect, semnată şi ştampilată, sau 

documentele justificative nu sunt ataşate în ordinea capitolelor bugetare, şi în interiorul 

acestora, în ordine cronologică, conform listei detaliate anterior, precum şi în cazurile 

menţionate mai sus, OI/AM va returna cererea de plată beneficiarului pentru revizuire şi

corectare.
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Documente anexate cererilor de rambursare aferente cererilor de plată

In termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POR, 

beneficiarii au obligaţia de a depune la Organismul Intermediar Cererea de rambursare 

aferentă Cererii de plată

Documente justificative pentru Cererea de rambursare aferentă Cererii de plată:

• Identificarea financiară în original;

• Cererea de plată în baza căreia AM POR a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele 

justificative/suport);

• Notificarea aferentă cererii de plată transmisă de AM POR;

• Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de plată de la AM POR;

Facturi;

• Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor din Notificare şi extrasele si de cont 

aferente;

• Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cererea de 

rambursare;

• Documente justificative anexate la CP scanate pe CD.
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• Beneficiarii efectuează plata în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de 

la AM POR.

• Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor 

pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

• Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului 

cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menţionat codul proiectului şi menţiunea

«Proiect finanţat din POR 2014-2020» şi suma decontată. 

• Cererea de rambursare aferentă cererii de plată trebuie să fie completată, datată, semnată (cu 

numele menţionat în clar) şi ştampilată de reprezentantul legal al beneficiarului, având toate 

datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Pe fiecare pagină a formularului cererii de 

plată va fi aplicată semnătura în original şi ştampila beneficiarului.

• Ol/ AM poate solicita completări/ clarificări în ceea ce priveşte Dosarul cererii de rambursare 

depus de către Beneficiar. In aceste condiţii, termenul de verificare se întrerupe până la data 

la care este înregistrată documentaţia privind clarificările solicitate. Beneficiarul are obligaţia

de a transmite informaţiile şi documentele solicitate în termenul solicitat. Nedepunerea de 

către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul precizat atrage 

respingerea, parţială sau totală, după caz, a cheltuielilor solicitate
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2014-2020
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Nr. 

Crt
Categorii de 

cheltuieli 

eligibile

Descriere 

activităţi

Contract 

de 

achizitie

nr.

Factura/ Alte documente 

justificative (acolo unde este cazul) Denumir

e 

furnizor

OP 

(nr./ 

data)

Valoarea cheltuielii 

eligibile

Suma 

aprobată de OI

Numărul/ 

Data

Valoarea facturii
Valoarea 

fără TVA

TVA 

aferent

Fără 

TVA

TVA 

afere

nt
Valoarea 

fără TVA
TVA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

… … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … …

I. Total 

costuri eligibile 

x x x x x x … … … …

II. Venituri 

nete din 

proiect

x x x x x x … x … x

III. Sumă 

eligibilă (I. – II.)

x x x x x x … … … …

Se va trece denumirea 

capitolelor şi linilor 

bugetare din bugetul 

aprobat al proiectului

Se va trece 

denumirea 

achiziţiei

Se va trece nr. şi 

data la care a fost 

emisă factura

Se va introduce valoarea 

facturii fără TVA aferentă 

categoriilor de cheltuieli 

eligibile enumerate la 

coloana 1

Se va trece valoarea TVA 

aferentă facturii 

Se va 

completa de 

OI

A. Cheltuieli eligibile realizate în perioada de 

referinţă, cu documentele suport aferente

Se va trece numele 

furnizorului de bunuri 

/ servicii / lucrări

Se va trece nr. 

şi data Ordinului 

de plată cu care 

s-a plătit 

valoarea facturii

Se va trece 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile 

solicitate pentru 

rambursare 

Se va trece TVA 

aferent 

cheltuielilor 

solicitate pentru 

rambursare, dacă 

este cazul

Se va trece 

nr. 

Contractul

ui de 

achizitie
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Categorii de cheltuieli 

eligibile

Total 

cheltuieli 

eligibile 

aprobate prin 

contractul de 

finanţare

Total 

cheltuieli 

eligibile 

realizate 

până la 

prezenta 

cerere

Total

cheltuieli 

realizate în 

perioada de 

referinţă

Sold 

conform 

contractului

1 2 3 4 5=2-3-4

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

I. Total costuri eligibile … … … …

II. Venituri nete din proiect x … … x

III. Suma eligibilă (I. – II.) … … … …

IV.  Pre-finanţare … … … …

V. Total cheltuieli eligibile 

(III.-IV.)

x x … x

B) Situaţia plăţilor

Se va trece denumirea 

capitolelor şi linilor 

bugetare din bugetul 

aprobat al proiectului

Se va trece valoarea 

cheltuielilor eligibile 

aprobate aferente liniilor 

bugetare din bugetul 

proiectului

Se va trece valoarea cheltuielilor 

eligibile realizate până la prezenta 

cerere şi aprobate de către 

AMPOR, conform comunicării 

făcute către beneficiar (cu 

excepţia cheltuielilor solicitate 

prin cererea de rambursare 

curentă)

Se va trece valoarea cheltuielilor 

eligibile propuse pentru rambursare prin 

prezenta cerere, valori ce trebuie să fie 

corelate cu valorile incluse în coloana 9

din tabelul 7 de la punctul A

Se va trece soldul 

calculat conform 

formulei menţionate
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8. Stadiul proiectului:  Se va completa cu descrierea 

stadiului proiectului din punct de 

vedere fizic.

8.1 Descrierea stadiului de implementare a proiectului 

Activitate
Perioada de desfăşurare a 

activităţii

Stadiul de realizare a 

activităţilor la momentul 

raportării
Observaţii

1. luna_______an

2. luna_______an

3. luna_______an

4. luna_______an

5. luna_______an
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9. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de …………RON reprezentând 

cheltuieli eligibile, şi suma de ………RON reprezentând TVA. 

Se va trece valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile aferente 

cererii, care trebuie să fie identică 

cu suma inclusă în tabelul 7 A. la 

col. 8, linia „III. Suma eligibilă”

Se va trece valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile 

cerute pentru rambursare prin cerere, care trebuie să 

fie identică cu suma inclusă în tabelul 7 A. la col. 9, 

linia „III. Suma eligibilă”

10. Se certifică faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei  

cereri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii 

scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare.  Totodată, se 

certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de 

informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine 

reţinerea sumelor sau neplata acestora. 
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Lista anexe

Număr Titlul Anexei

Facturi

Extrase de cont

Centralizator de lucrări

PV pe faze determinante

[semnătura]

[ştampila]

[nume şi prenume]

[funcţia]

Se va trece numele 

complet şi funcţia 

reprezentantului legal al 

Beneficiarului, semnătura 

acestuia şi ştampila 

beneficiarului
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Direcția OI POR 2014-2020

Departament Verificare Financiara

Vă mulţumim! 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Tel: 0258/818616 

Fax: 0258/818613

email: office@adrcentru.ro

web: www.regio-adrcentru.ro

Investim în viitorul tãu! Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

mailto:office@adrcentru.ro
http://www.regio-adrcentru.ro/

