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În aplicarea prevederilor contractului de finanŃare, directorul general al AutorităŃii de 
Management pentru Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
emite prezenta instrucŃiune privind derularea contractelor de finanŃare nerambursabilă 
POSDRU: 

 

 

 

INSTRUCTIUNEA  
privind modificarea formatului standard al cererii de prefinanŃare 

 
 

 
Articol unic:  

Începând cu data prezentei instrucŃiuni, formatul standard al cererii de prefinanŃare ce va fi 
utilizat de către Beneficiarii proiectelor finanŃate prin POSDRU, în momentul solicitării 
prefinanŃării, este cel prezentat în anexa 1 la prezenta instrucŃiune. 

Anexa 1 – „Format standard al cererii de prefinanŃare” face parte integrantă din prezenta 
instrucŃiune 

 

 

 

 



 
Anexa 1 – Format standard cerere de prefinanŃare 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară............. 
Domeniul major de intervenŃie............... 
Titlul proiectului: ............. 
Contract nr……………………. 

CERERE DE PREFINANłARE 

 

Nr. înreg. (Beneficiar)/ Data                                  Nr. înreg. (AM POSDRU/OI)/ Data 
……………./…………….                                                             ……………./……………. 
 

CERERE DE PREFINANłARE 

NR. ............. 

 
Numele Beneficiarului: ………………………………………………………………………………… 
Adresa Beneficiarului: ………………………………………………………………………………… 
Cod Fiscal: ……………………………………… 

 
 Subsemnatul/a, …….................... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere, solicit 
plata prefinanŃării în cadrul contractului nr. .......................... . 
 Suma cerută este în valoare de ………………………... lei reprezentând ..... % din valoarea 
eligibilă a contractului de finanŃare pentru anul de implementare nr. ....... 
 
 Se anexează următoarele documente suport:  

• formularul de identificare financiară 
• comunicarea deschiderii contului special (); 
• Repartizarea  între parteneri a bugetului reprezentând asistenŃa financiară 

nerambursabilă în vederea stabilirii tranşelor anuale de prefinanŃare (Anexa 1 la 
InstrucŃiunea AMPOSDRU nr.13) 

 
 Vă rugăm să efectuaŃi plata în contul:…………........................………...1 deschis la: 
..................................................... .  
 
 Cu stimă,  

[semnătura] 
[ştampila] 
[nume şi prenume] 

[funcŃia] 

                                                   
1
IndicaŃi codul IBAN al contulului precizat în formularul de identificare financiară/comunicarea deschiderii contului special. 
ATENTIE: Pentru informatii cu privire la tipul contului ce trebuie deschis, va rugăm să consultaŃi InstrucŃiunea AMPOSDRU 
nr.13, OUG nr.64/2009 şi Ordinul 2548/2009.  
 


