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POIS 05 
 

 
CERERE DE RAMBURSARE 

NR. ..... 
 

Beneficiar: ....................................................................... 
Adresa beneficiarului: ...................................................... 
Prioritatea Uniunii: .......................................................... 
Măsura: ........................................................................... 
Titlul proiectului: ............................................................. 
Contract nr: ..................................................................... 
Valoarea totală eligibilă a contractului: ........................... 
Intensitatea sprijinului financiar în procente: ................... 
 
Perioada de referinţă: de la ...../...../...... până la ...../....../...... 
Tip cerere: intermediară/finală 
 
Subsemnatul/a, …………………………………….................... (numele și prenumele reprezentantului legal) în 
calitate de reprezentant legal al beneficiarului finanțării acordate prin POPAM 2014 – 2020 cu datele de 
identificare mai sus menționate, numit prin Hotărârea adunării generale a asociaților/ acționarilor sau prin 
mandatul dispoziția nr. ____ din ________, prin prezenta cerere de rambursare, solicit suma de .................. 
lei, din care  TVA .................. reprezentând cheltuielile angajate şi plătite în perioada declarată.   
 

Valoarea  cererii de rambursare1 

din care: 
Cheltuieli 

solicitate spre 
rambursare 

Valoare 
rambursabilă 

din FEPAM 

Valoare 
rambursabilă 
din bugetul 

naţional 

Cofinanţarea 
beneficiarului 

1 2 =  5*%FEP 3 =  5*%BN 4 =  1*%CB 5 = 1 – 4 

     

 
 
Plata va fi efectuată în contul bancar: …………........................………...2 deschis la: ..................  
Pentru plățile la factură în contul distinct de disponibil deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în 
raza căreia este înregistrat fiscal nr.  ................................................................. 
In calitate de Beneficiar declar următoarele: 

A. Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate; 
B. Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate; 
C. Cheltuielile solicitate nu au fost decontate prin altă cerere de rambursare depusă la DGP - AM 
POPAM sau la altă instituție care gestionează fonduri europene/ publice; 
D. Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente 
naţionale de cofinanţare decât cele precizate în Contractul de finanţare; 
E. Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil si suma solicitată corespunde cu datele din 
documentele contabile; 
F. Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din 
Contractul de finanţare; 

                                                 
1 Se preia suma din Evidenţa Cheltuielilor, coloana 8 «Valoarea cheltuielii eligibile solicitate spre 
rambursare», iar pentru beneficiarii care au în buget TVA-ul prins în asistența nerambursabilă vor însuma 
coloana 8+coloana 9 «Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile solicitate», din anexa AP3. 
2 Indicati codul IBAN al contului precizat in Formularul de Identificare Financiara. 
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G. Regulile privind achiziţiile publice/ private şi oportunităţi egale au fost respectate; 
H. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi contractele de 
achiziţie publică/ privată; 
I. Progresul fizic şi financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând verificările la faţa 
locului; 
J. Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. 
K. Declar că prezenta Cerere de rambursarea a fost completată cunoscând prevederile art. 322, art. 323 
si art. 326 din Codul penal privind falsul in înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și falsul în 
declarații.   
L. Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate la sediul 
cu datele de identificare așa cum s-a menționat mai sus, ştampilate, semnate având mențiunea 
„Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020” şi sunt la dispoziţia consultării 
în scopul verificărilor realizate de instituțiile abilitate pentru realizarea controalelor/auditului. Sunt 
conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate 
nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este posibil să nu fie plătite, să fie corectate sau să 
se recupereze sumele plătite nejustificat, cu plata dobânzilor şi penalităţilor aferente, conform 
prevederilor contractuale, iar în cazul în care nu sunt prevăzute conform prevederilor legale în vigoare, 
prezenta declarație fiind titlu executoriu. 

 
În calitate de Beneficiar, certific 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.  
 
Lista anexe 
 

Număr Titlul Anexei 

 Raport de activitate 

 Evidenţa cheltuielilor 

 Contracte/ Facturi/ Documente justificative 

 Extrase de cont 

 Alte documente 

 
[semnătura] 
[ştampila] 
[nume şi prenume] 
[funcţia] 
A se completa de către instituţii oficiale: 
 

Observaţii: Nume și prenume / Semnătura: 
Responsabil 
........................................ (data.........) 
 
Bun de plata pentru suma de ……………………. 
 
Se va consemna numele și funcția persoanei legal 
împuternicite 
Semnătura 

 


