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PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL CENTRU

RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

CEREREA DE RAMBURSARE 



O datã cu semnarea contractului de finanþare beneficiarul proiectului se 
angajeazã cã va implementa proiectul în condiþiile meþionate în contractul de 
finanþare semnat ºi conform cererii de finanþare aprobate. 

Proiectul se implementeazã în condiþiile rambursãrii / decontãrii ulterioare a 
cheltuielilor din fonduri publice / instrumente structurale.

Din instrumentele structurale se ramburseazã doar procentul maxim admis din 
cheltuielile eligibile, conform criteriilor de eligibilitate valabile pentru 
domeniul major de intervenþie cãruia i se adreseazã proiectul.

Pentru fiecare domeniu major de intervenþie al Programului Operaþional Regional 
este o listã cu cheltuielile eligibile, aprobatã printr-un Ordin comun al Autoritãþii 
de Management pentru Programul Operaþional Regional ºi al Ministerului 
Finanþelor Publice. Cheltuielile eligibile sunt doar cele incluse în ordinele 
menþionate.

Rambursarea cheltuielilor se face în baza OUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea 
financiarã a instrumentelor structurale ºi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenþã (publicatã în MO nr. 413/ 17.06.2009) ºi Ordin al ministrului 
finanþelor publice nr. 2286/2009 pentru prefinanþarea acordatã beneficiarilor 
de proiecte finanþate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG nr. 
64/2009 (publicat în MO nr. 485/14.07.2009

Beneficiarul poate efectua modificãri asupra Anexei care include Graficul de 
depunere a cererilor de rambursare, printr-o notificare transmisã cãtre OI în 
maxim 15 zile calendaristice de la începutul lunii prevãzute în Graficul de 
rambursare pentru depunerea cererii de rambursare pentru care se face 
actualizarea OI. 



Cererea de rambursare include urmãtoarele informaþii:
�Date generale: data, numãrul, perioada de referinþã ºi tipul cererii

�Date despre organizaþie: nume, adresã, cod fiscal, date de contact

�Detalii despre proiect: programul operaþional, axa prioritarã, domeniul 

major de intervenþie, data de început a proiectului, titlul proiectului, codul 

SMIS

�Detalii despre contul bancar: numele ºi adresa bãncii, codul IBAN al 

contului unde se vor vira sumele solicitate prin cererea de rambursare

�Cheltuielile eligibile realizate în perioada de referinþã, cu documentele 

suport aferente 

�Situaþia plãþilor

�Se menþioneazã suma care se doreºte a se rambursa

�Se certificã cã totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul cererii de 
rambursare sunt eligibile ºi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului 
proiectului ºi în concordanþã cu legislaþia în vigoare
�Lista documentelor justificative: copii dupã facturi, documente care 

atestã plata (ex. ordine de platã, extrase de cont), contractele încheiate de 

beneficiar, dosarele de achiziþii, alte documente relevante necesare pentru a 

demonstra cã, cheltuielile au fost realizate conform prevederilor 

contractului de finanþare ºi ale legislaþiei în vigoare.



DOSARUL CERERII DE RAMBURSARE 
va cuprinde:

O p i s  ( c e  i n c l u d e  l i s t a  
documentelor suport);
� Cererea de rambursare  3 
exemplare în original (dintre care douã 
exemplare vor fi depuse la ADR Centru ºi 
un exemplar va fi pãstrat la sediul 
beneficiarului). Cererea de rambursare 
se va transmite cãtre OI ºi în format 
electronic;
�   Raportul de progres  3 exemplare în 
original (dintre care douã exemplare vor 
fi depuse la ADR Centru ºi un exemplar va fi pãstrat la sediul beneficiarului);
�      Documentele justificative  2 exemplare în copie. 

Documentele justificative în copie vor avea înscrisã menþiunea „Conform cu 
originalul” ºi se va semna. Pe facturile originale, beneficiarul va aplica ºtampila 
cu codul proiectului, menþiunea « Proiect finanþat din POR » ºi va înscrie suma 
decontatã la platã. Dosarul Cererii de rambursare va fi numerotat ºi va avea la 
sfârºit menþiunea „Acest dosar conþine ….. pagini, numerotate de la 1 la …..” 

Cererea de rambursare finalã se va transmite cãtre ADR Centru în termen de 
maxim 60 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare, 
în caz contrar beneficiarul este decãzut din dreptul de a solicita aceastã 
rambursare.

�



ATENÞIE!

� Urmãriþi graficul de rambursare ºi depuneþi cererile de 
rambursare în perioadele menþionate. Dacã nu puteþi depune 
cererea în perioada menþionatã notificaþi OI în acest sens, 

conform procedurilor. 
 

Nu uitaþi sã faceþi conformitatea 
cu originalul la documentele 
justificative, iar pe facturile 

originale sã se aplice ºtampila cu codul 
proiectului ºi menþiunea „Proiect 
finanþat din POR”.

 Pãstraþi toate documentele 
originale, inclusiv documentele 
contabile, privind activitãþile ºi 
cheltuielile eligibile, în vederea 

asigurãrii unei piste de audit adecvate, 
în conformitate cu regulamentele 
comunitare ºi naþionale în vigoare.

 Verificaþi ca informaþiile incluse 
în cererea de rambursare sã fie 
corecte ºi corelate cu documentele justificative.
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Beneficiarul trebuie sã depunã periodic, la 
Organismul Intermediar, cererile de rambursare 
însoþite de raportul de progres. În acest sens, la 
semnarea contractului de finanþare, beneficiarul 
trebuie sã completeze ºi sã depunã la OI Graficul 

de depunere a cererilor de rambursare, care 
include perioadele când acesta va solicita 

rambursarea cheltuielilor.

Cererea de rambursare este un format standard, 
modelul acesteia fiind inclus ºi ca anexã în 

Ghidul solicitantului.


