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Normele legale europene aplicabile:

•Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
dispoziŃii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru
pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziŃii generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime

•Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul
european de dezvoltare regională şi dispoziŃiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
investiŃiile pentru creşterea economică şi locuri de muncă

•Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social
European

•Regulamentul (UE, EUROATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

•Regulamentul (UE) NR. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
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Normele legale naŃionale aplicabile:

•H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor
finanŃate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune
2014 – 2020

•OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 – 2020

•H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de
urgenŃă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014 – 2020

•ORDIN nr. 698/1425/2016 pentru aprobarea instrucŃiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din
H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor
finanŃate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune
2014 – 2020 - TVA

•Orientări generale privind accesarea finanŃărilor în cadrul Programului OperaŃional Capital Uman
2014-2020

•Ghidul solicitantului condiţii generale şi specifice

•Contractul de finanŃare (inclusiv anexele)
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Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii cu caracter
general:

a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiŃiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023,
respectiv între 1 septembrie 2013 şi 31 decembrie 2023 pentru cheltuielile efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate
prin IniŃiativa privind ocuparea forŃei de muncă în rândul tinerilor, cu respectarea perioadei de implementare stabilită
de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanŃare;

b) să fie însoŃită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaŃiei naŃionale sau a statului în care acestea au
fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaŃia de plată şi de documente
justificative privind efectuarea plăŃii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi
verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013

c) să fie în conformitate cu prevederile programului

d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanŃare, încheiat între autoritatea de management sau
organismul intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/201

e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaŃiunii

f) să respecte prevederile legislaŃiei Uniunii Europene şi naŃionale aplicabile;

g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013.
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Autoritatea de 
Management 
POCU

• Autorizare cereri

• Ordonantare cereri

• Plata cereri

Organism 
intermediar

• Verificare
cereri

Beneficiar/parteneri

• Cerere de 
prefinantare

• Cerere de rambursare
aferenta prefinantarii

• Cerere de plata
• Cerere de rambursare

aferenta platii
• Cerere de rambursare

Tipurile de cereri



Beneficiar

• Cont prefinantare –
deschis la Banca 
Comerciala sau
Trezorerie

• Cont pentru cerere de 
plata deschis la 
Trezorerie

• Cont pentru cerere de 
rambursare deschis la 
Banca Comerciala sau
Trezorerie

Partener 1

• Cont prefinantare –
deschis la Banca 
Comerciala sau
Trezorerie

• Cont pentru cerere de 
plata deschis la 
Trezorerie

• Cont pentru cerere de 
rambursare deschis la 
Banca Comerciala sau
Trezorerie

Partener ..n

• Cont prefinantare –
deschis la Banca 
Comerciala sau
Trezorerie

• Cont pentru cerere de 
plata deschis la 
Trezorerie

• Cont pentru cerere de 
rambursare deschis la 
Banca Comerciala sau
Trezorerie
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CONTURILE PROIECTULUI
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Beneficiar/
Parteneri

OIR NV
Unitate verificare 

achiziŃii
OIR NV

Compartiment 
Monitorizare

Livrabile, documente justificative 
tehnice etc.

Raport tehnic se depune cu 
cel puŃin 10 zile lucrătoare 
înainte de depunerea 
cererii de rambursare 
aferentă 
prefinanŃării/cererii de 
plată/rambursării

Dosar achiziŃii

Dosarul achiziŃiei se 
depune cu cel puŃin 10 
zile lucrătoare înainte de 
depunerea cererii de 
rambursare aferentă 
prefinanŃării/cererii de 
plată/rambursării

OIR NV
Unitate verificare cheltuieli

Elaborare nota conformitate 

/neconformitate achiziţii

Elaborare nota conformitate 

/neconformitate tehnică

Depunere Dosare

cereri conform 

graficului de 

depunere



PrefinanŃarea

PrefinanŃarea reprezintă sume din fonduri UE şi se acordă în tranşe de maximum
10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a
contractului de finanŃare, beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/ partenerilor
alŃii decât cei prevăzuŃi la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din ordonanŃă

În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate
care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din
OrdonanŃă, tranşa de prefinanŃare acordată partenerului nu poate depăşi 10%
din valoarea bugetului aferent activităŃilor derulate de acesta în cadrul
proiectului.

Termenul de verificare al cererii de prefinantare este de 15 zile lucratoare si
poate fi intrerupt maxim 10 zile lucratoare in cazul in care sunt necesare
clarificari sau documente suplimentare.
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1. Pentru beneficiarii care nu primesc finanŃare sub incidenŃa
ajutorului de stat/de minimis

Cu indeplinirea cumulativă a următoarelor condiŃii:

• depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de
prefinanŃare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: suma solicitată cu
încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) din OrdonanŃă,
defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului
de parteneriat şi/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din
prefinanŃare;

• existenŃa conturilor, deschise pe numele beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate sumele aferente prefinanŃării,
conform activităŃilor asumate în contractul/decizia/ordinul de finanŃare;
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2. Pentru beneficiarii care primesc finanŃare sub incidenŃa ajutorului
de stat/de minimis
Cu indeplinirea cumulativă a următoarelor condiŃii:

• depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de
prefinanŃare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: suma solicitată cu
încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) din OrdonanŃă,
defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului
de parteneriat şi/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din
prefinanŃare;

• existenŃa conturilor, deschise pe numele beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate sumele aferente prefinanŃării,
conform activităŃilor asumate în contractul/decizia/ordinul de finanŃare;

• constituirea unei garanŃii pentru suma aferentă prefinanŃării solicitate prin
depunerea unui instrument de garantare emis în condiŃiile legii de o societate
bancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b),
valoarea cumulată a tranşelor de prefinanŃare nu poate depăşi 40% din
valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o
anumită operaŃiune.
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Cu excepŃia primei cereri de prefinanŃare, celelalte cereri de 
prefinanŃare vor îndeplini cumulativ atât cerinŃele prevăzute
la 1 (dupa caz 2), cât şi următoarele cerinŃe:

a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a extraselor de cont

din care să reiasă situaţia prefinanţării rămase neutilizată din tranşa
anterioară, pentru fiecare entitate, respectiv beneficiar/lider de 
parteneriat/partener;

b) depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării      
prefinanţării acordate anterior.
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Cererea de rambursare aferentă prefinanŃării

• Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaŃia depunerii unei cereri de
rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de
prefinanŃare acordată, în cuantum de minimum 50% din valoarea
acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la
care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanŃare în contul
beneficiarului/partenerilor.

• În cererea de rambursare aferentă prefinanŃării se pot justifica toate
tipurile de cheltuieli conform bugetului aprobat

• Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea de rambursare
în termenul de 90 de zile este obligat să justifice utilizarea prefinanŃării,
prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de
prefinanŃare.
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Entitate

Valoarea totală 
a cererii 

de rambursare 
(cheltuieli justificate 

din prefinanŃarea
primită și cofinanŃarea

aferentă) 

din care:

Prefinanţarea 
primită 

Sold aferent 
transei de 

prefinanţare 
acordată 
anterior

Valoare 
nerambursabil

ă din FSE

Valoare 
nerambursabilă 

din bugetul 
naŃional (BS)

CofinanŃarea
beneficiarului/ 
partenerului

FSE BS FSE BS

1= 2+3+4 2 = (1-4)*%FSE 3 = (1-4)*%BS 4 =  1*%CP 5 6 7=5-2 8=6-3

Beneficiar
0 0 0

Partener 1 0 0 0

Partener 2 0 0 0

Partener n 0 0 0

Total
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[1] Prin prefinanţare primita se înțelege transa de prefinanţare virata de către AM pentru care s-a întocmit prezenta cerere precum si eventualul sold rămas neutilizat din transele anterioare.

ContribuŃia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului şi se
reflectă, în mod obligatoriu, în cererea de rambursare aferentă prefinanŃării. În cazul în care prin cererea de
rambursare aferentă prefinanŃării beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul nu face dovada utilizării
contribuŃiei proprii, autoritatea de management/organismul intermediar va respinge cererea de rambursare
aferentă prefinanŃării, informând în consecinŃă beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul.



Recuperarea Recuperarea Recuperarea Recuperarea prefinanţăriiprefinanţăriiprefinanţăriiprefinanţării

• Liderii de parteneriat/ partenerii au obligaŃia restituirii integrale/ parŃiale a
prefinanŃării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare
utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractelor/ deciziilor/ ordinelor de
finanŃare

• AM notifică beneficiarul /partenerii cu privire la prefinanŃarea neutilizată
corespunzător.

• În cazul în care beneficiarii/partenerii nu restituie AM sumele mai sus menţionate în
termen de 15 zile de la data comunicării Scrisorii de informare a
beneficiarului/partenerilor, AM va emite decizia de recuperare a prefinanţării, prin care
se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia
constituie titlu de creanţă și cuprinde elementele actului administrativ fiscal
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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Cererea de platăCererea de platăCererea de platăCererea de plată

• Pot accesa Mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarii/
partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din
Ordonanţă.

• Pentru a accesa Mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarii/
partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din
Ordonanţă au obligaţia de a face dovada plăţii contribuţiei proprii

• Termenul de verificare a unei cereri de plata este 20 de zile lucratoare
si poate fi intrerupt maxim 10 zile lucratoare, in cazul in care sunt
necesare clarificari sau documente suplimentare
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Prin cererea de plată se pot solicita:
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• facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziŃii
aferente proiectelor implementate, acceptate la plată,

• facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuŃia lucrărilor
recepŃionate, acceptate la plată,

• State de plată a salariilor,

• statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenŃiilor, premiilor şi
onorariilor



17

Autoritatea de 

Management POCU

Notificare 
beneficiar 
1 zi lucrătoare 
de la data 
transferului

Beneficiar/

Parteneri

TrezorerieIn baza notificarii in termen de 5 zile lucrătoare 

Beneficiarul /partenerii emit ordine de plata distincte 
pentru:
• contribuŃia publica eligibilă 
• TVA aferenta cheltuielii eligibile 
• contribuŃia proprie eligibila 
• şi alte cheltuieli decât cele eligibile

Furnizori/salariati

OIR POSDRU



Cererea de rambursare aferenta Cererea de rambursare aferenta Cererea de rambursare aferenta Cererea de rambursare aferenta 

cererii de platăcererii de platăcererii de platăcererii de plată
• Beneficiarul depune in termen de 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor

virate de către autoritatea de management, cererea de rambursare, în care
sunt incluse integral sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

• Pentru sumele virate și nejustificate prin cereri de rambursare aferente
cererilor de plată sau în cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare
aferente cererii de plată, se constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai
mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, AM
transmite beneficiarilor /partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor
neeligibile ce trebuie restituită de aceștia. Termenul de restituire a sumelor nu
poate depăși 5 zile lucratoare de la data primirii notificărilor.

• În cazul nerestituirii sumelor mai sus menţionate în termenul stabilit,
recuperarea se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările
ulterioare.
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CerereaCerereaCerereaCererea de de de de rambursarerambursarerambursarerambursare

• Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaŃia de a depune la
autorităŃile de management/organismele intermediare cereri de
rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art.
20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora,
cu excepŃia primei cereri de rambursare care poate cuprinde şi
cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanŃare
(conform ghidurilor aplicabile).

• Termenul de verificare al cererii de rambursare este de 20 de zile
lucratoare si poate fi intrerupt maxim 10 zile lucratoare in cazul in care
sunt necesare clarificari sau documente suplimentare, cu exceptia
cererii finale, caz in care termenul poate fi prelungit cu durata
necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice
autorizării plăŃii finale, fără a depăşi 90 de zile

19



• Cheltuielile indirecte- 15% din costurile directe eligibile cu personalul care nu fac
obiectul subcontractării - se pot rambursa pe bază de rată forfetară, stabilită în
contractul/decizia/ordinul de finanŃare, în conformitate cu prevederile art. 68 din
Regulamentul UE nr. 1.303/2013, caz în care nu este necesar să fie însoŃite de
facturi ori de alte documente justificative

• Valoarea cheltuielilor de tip FEDR se accordă in procent de maxim 10% din cheltuieli
directe ale proiectului in corelare cu Ghidul solicitantului CondiŃii specifice aplicabil

• Plăţile în numerar vor fi utilizate doar în situaţii bine justificate (de exemplu
acordarea de subvenţii pentru grupul ţintă), doar în situaţiile în care plăţile prin
sistemul bancar sau prin mandat poștal nu pot fi derulate, cu respectarea dispoziţiilor
legale aplicabile. În aceste situaţii particulare, beneficiarul va solicita acordul
prealabil al OI POCU responsabil. Orice plată în numerar efectuată de către
beneficiar/partener fără acordul prealabil al OI va fi considerată neeligibilă.

• În cazul în care la finalul proiectului indicatorii nu sunt realizaŃi în totalitate
finanŃarea acordaŃă iniŃial se va diminua corespunzător
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Alte aspecte cu caracter general



• Documentele justificative care sunt anexate cererilor de
prefinanŃare/rambursare aferentă cererii de prefinanŃare/
cererea de plată/rambursare aferentă cererii de plată/
rambursare sunt descrise în contractul de finanŃare condiŃii
specifice precum şi la capitolele aferente din manualul
beneficiarului

• Până la momentul funcţionării integrale MySMIS, cererile se
depun într-un exemplar original, însoŃite de documente
justificative pe suport electronic CD, DVD, stik.

• Vă rugăm să depuneŃi la OIR dosarul cererilor îndosariat şi
opisat
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Pentru mai multe informații legate de implementare, vă 
rugăm să consultați  site-ul dedicat al MDRAPFE 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-
program

Va multumim!
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