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ANEXA 5

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE1
Documentele justificative prezentate în această anexă sunt generale şi exemplificative.
Beneficiarul va transmite numai documentele justificative specifice activităţilor pe care le-a
desfăşurat în perioada raportată.
La fiecare raportare se vor transmite documentele justificative din toate categoriile enumerate
mai jos, funcţie de activităţile desfăşurate.
Pe parcursul procesului de implementare, Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul de a
solicita orice alte documente pe care le consideră necesare la determinarea cheltuielilor eligibile
de rambursat.
Toate documentele justificative trebuie scanate și inserate pe CD–uri separate, în funcţie de cele
trei categorii de mai jos.
1. Documente justificative în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plaţii (în
funcţie de cheltuielile/activităţile efectuate):


Facturi



Procese verbale de recepție/NRCD a serviciilor prestate/bunurilor achiziționate (cu
excepția bunurilor achiziționate on-line);



Documente care atestă efectuarea plății: ordin de plată/cotor filă CEC/foaie de vărsământ,
borderou virare în cont de card, registru de casă; dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în
numerar); extras de cont sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plăţile electronice).



Contracte (după caz): contracte individuale de muncă sau acte adiţionale la contractele
de muncă, încheiate pe perioadă determinată sau nedeterminată (cu excepţia angajaţilor
din administraţia publică), contracte de prestări servicii; contracte civile de prestări
servicii, contracte de cedare drepturi de autor, contracte de închiriere, contracte de
leasing cu scadenţarul ratelor de leasing;
Transport: bonuri taxe autostradă, bonuri taxe de trecere a podurilor bac, etc.,
chitanţe/bonuri taxe parcare, bonuri fiscale de combustibil, foaia de parcurs şi foaia de
activitate zilnică, declaraţie privind consumul de carburant, etc.
În funcţie de beneficiari, rambursarea de către AM PODCA a cheltuielilor cu achiziţia de
carburant, se face ţinând cont de următoarele documente justificative:



A. Beneficiari autorităti/institutii publice și universități de stat
1. În situaţia deplasării cu autoturism proprietate personală (conform prevederilor HG
nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 13, lit. f și art. 16):
- referat de necesitate/notă justificativă aprobat/ă de ordonatorul de credite, în care se
specifică numele persoanei delegate, destinaţia (nr. de km necesari a fi parcurși),
perioada deplasării;

1

In funcţie de cheltuielile/activităţile efectuate
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- ordin de deplasare /delegaţie completat/ă, semnat/ă și ștampilat/ă conform cerințelor
formularului: numele persoanei delegate, destinația, nr. km parcurși, , perioada
deplasării etc. (pentru personal propriu) la care se anexează print-screen-ul, la data
stabilirii distanței cele mai scurte, prin utilizarea exclusivă a unui din site-urile
www.distanța.ro sau www.google.ro/maps
- decontul de cheltuieli completat conform prevederilor în vigoare;
- bonul fiscal pentru combustibil, emis într-o perioadă apropiată deplasării, necesar
pentru determinarea prețului/litru, având înscris codul de identificare fiscală al
instituției/ operatorului economic care decontează contravaloarea transportului etc.
- declarație pe propria răspundere a persoanei care efectuează deplasarea cu
autoturismul personal, în care să menționeze că s-a deplasat cu autoturismul personal și
că a prezentat pentru determinarea valorii combustibilului bonul fiscal nr.... din data....
În acest caz, AM PODCA va rambursa contravaloarea a 7,5 L carburant la 100 km
parcurși.
2. În situația deplasării cu autovehicul/autoturism proprietate a autoritatii/institutiei
publice (conform prevederilor HG nr. 1860/2006, cu modificările și completările
ulterioare, art. 13, lit. e):
- dovada că autovehiculul/autoturismul este în patrimoniul autorității/instituției
publice/folosință : copie după certificatul de înmatriculare etc.
- actul normativ prin care sunt stabilite consumurile de carburant/tip de autovehicul
(hotărâre, ordin, decizie etc. cu precizarea art., anexei etc.), în concordanță cu datele din
cartea tehnică. În cazul în care la nivelul instituției/autorității publice sunt stabilite,
conform Ordonanţei nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publiceşi instituţiile publice , consumuri de combustibil diferite
în funcție de sezon și tip de autovehicul, se vor face precizări și trimite înscrisuri
corespunzătoare;
- copia foii de parcurs a autovehiculului aprobată de ordonatorul de credite pentru
deplasările efectuate în scopul proiectului și solicitate la rambursare și FAZ;
- formular de calcul al valorii solicitate la rambursare pentru combustibil .
B. Beneficiari, altii decât cei mentionați la pct. A: ONG, universităţile private
1. În situația deplasării cu autoturism proprietate personală:
- ordin de deplasare /delegaţie completat/ă, semnat/ă și ștampilat/ă conform cerințelor
formularului: numele persoanei delegate, destinația, nr. km parcurși, , perioada
deplasării etc. (pentru personal propriu) la care se anexează print-screen-ul, la data
stabilirii distanței cele mai scurte, prin utilizarea exclusivă a unui din site-urile
www.distanța.ro sau www.google.ro/maps
- declarație pe propria răspundere a persoanei care efectuează deplasarea cu
autoturismul personal, în care să menționeze că s-a deplasat cu autoturismul personal și
că a prezentat pentru determinarea valorii combustibilului bonul fiscal nr.... din data....
- decontul de cheltuieli completat conform prevederilor în vigoare;
- tabel semnat si ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia, care să
cuprindă numele și prenumele participanților care efectuează transportul pe cont
propriu și nr. de înmatriculare al autoturismului/elor (pentru participanti din afara
organizației);
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- bonul fiscal pentru combustibil, emis într-o perioadă apropiată deplasării, necesar
pentru determinarea prețului/litru având înscris codul de identificare fiscală al instituției/
operatorului economic care decontează contravaloarea transportului;
AM PODCA va rambursa contravaloarea a 7,5 L carburant la 100 km parcurşi
2. In situația deplasării cu autovehiculul/autoturismul proprietate a beneficiarului:
- dovada că autovehiculul/autoturismul este în patrimoniul/folosința beneficiarului:
copie după certificatul de înmatriculare sau talon;
- ordin de deplasare /delegație completat/ă, semnat/ă și ștampilat/ă conform cerințelor
formularului: numele persoanei delegate, destinația, nr. km parcurși, cu înscrierea nr. de
înmatriculare al autoturismului, perioada deplasării etc. (pentru personal propriu) la care
se anexează print-screen-ul, la data stabilirii distanței cele mai scurte, prin utilizarea
exclusivă a unui din site-urile www.distanța.ro sau www.google.ro/maps
- decontul de cheltuieli completat conform prevederilor în vigoare;
- bonul fiscal de combustibil, emis într-o perioadă apropiată deplasării, pentru
determinarea preţului/litru, având înscris codul de identificare fiscală al instituției/
operatorului economic care decontează contravaloarea transportului
- foaia de parcurs completată și semnată corespunzător si FAZ (daca este cazul).
- formular de calcul al valorii solicitate la rambursare pentru combustibil .
AM PODCA va rambursa contravaloarea a 7,5 L carburant la 100 km parcurşi
 Deplasare:
- ordin de deplasare şi referatul de justificare (pentru salariaţii instituţiilor publice),
biletele de călătorie/ tichete.
- decontul de cheltuieli completat conform prevederilor în vigoare;
Pentru validarea cheltuielilor solicitate la rambursare în cazul deplasărilor externe, AM
utilizează cursul de schimb valutar al BNR din data efectuării decontului de cheltuieli.
În cazul în care cursul valutar de la data avansului este mai mare decât cel de la data
decontului, la rambursare se va solicita contravaloarea cheltuielilor efectuate cu
deplasarea externă, la cursul BNR din data decontului.


Salarii: actul administrativ (ordin, decizie etc.) de constituire a echipei de implementare
a proiectului, cu următoarele precizări: nume şi prenume, funcţia deţinută conform
statului de funcţii al instituţiei/autorităţii, funcţia/responsabilitatea în cadrul echipei (de
ex.: manager de proiect, asistent manager, responsabil financiar etc.) şi perioada în care
persoanele vor desfăşura activitatea (perioadă care nu poate fi mai mare decât cea
prevăzută în contractul de finanţare); acte administrative/notificări de completare
/modificare în cazul efectuării unor schimbări a membrilor echipei de implementare;
actul administrativ (ordin, decizie, etc.) emis la încadrare şi cele de completare
/modificare, după caz, pentru fiecare membru al echipei de implementare, documente în
care trebuie să fie precizată funcţia/postul ocupat conform statului de funcţii al
instituţiei/autorităţii, avizat şi aprobat conform legii (denumirea funcţiei publice sau
contractuale, gradul profesional, gradaţia, clasa de salarizare, după caz), perioada de
angajare (determinată sau nedeterminată), norma de lucru (întreagă sau parţială),
salariul de bază (conform legislaţiei naţionale privind salarizarea, în vigoare în perioada
de referinţă) şi alte drepturi salariale stabilite conform legii, după caz; fișe de post de la
funcţia de bază, ale membrilor echipei de implementare adnotate şi cu atribuţiile
necesare implementării proiectului; fişe de pontaj, state de plată a drepturilor băneşti,
listă de avans chenzinal,
situaţia privind stabilirea contribuţiilor CAS,
CASS/şomaj/contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Ordine de
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plată/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, borderou virare în cont de card, registru de
casă.
Onorarii: convenţii/contracte civile de prestări servicii, contract de cedare drepturi de
autor, contracte de prestare servicii încheiate cu persoane fizice autorizate (PFA) sau
juridice, rapoarte de activitate pentru experţii proiectului (cu detalierea activităţilor şi a
numărului de ore lucrate), semnate de managerul de proiect, stat de plată (întocmit
pentru proiect), factură emisă (dacă este cazul), situaţie privind drepturile acordate şi
impozitele reţinute conform prevederilor legale în vigoare. ordin de plată/cotor filă
CEC/foaie de vărsământ, borderou virare în cont de card, registru de casă, chitanţă,
dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în numerar), extras de cont din care să rezulte
viramentele şi/sau extragerile.
 În vederea validării cheltuielilor cu salariile, în cazul în care numărul de clase
suplimentare acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 și
Ordinului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare, diferă de la o
lună la alta, se va solicita beneficiarului pe lângă ordinul/decizia de numire a
persoanei în cadrul echipei de implementare a proiectului și ordinul/decizia
LUNARĂ a conducătorului instituției în ceea ce privește acordarea claselor de
salarizare, proporțional cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului.
 La solicitarea la rambursare a cheltuielilor efectuate cu onorariile, beneficiarul
are obligaţia transmiterii unei analize cost-eficienţă care să evidenţieze dacă
acestea sunt corect dimensionate în raport cu activităţile obţinute şi rezultatele
previzionate şi dacă acestea se încadrează în limita celor practicate pe piaţă la
momentul efectuării cheltuielilor.
Dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în numerar);
Extras de cont din care să rezulte viramentele şi/sau extragerile, etc.
Balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de
rambursare în cauză, note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în
contabilitatea proiectului;

NOTĂ:
Aceste documente vor fi transmise AM atât in format electronic (scanate si inserate pe CD), cât şi
în format de hârtie îndosariate separat de celelalte documente justificative.
ATENȚIE!
Anexa 7 - Raportul financiar, Anexa 23.1 - Centralizator cheltuieli de deplasare, Anexa 23.2 Centralizator CGA, Anexa 23.3 - Centralizator cheltuieli de personal, Anexa 23.4 - Fișa de calcul
pentru validarea cheltuielilor aferente cererii de rambursare, vor fi transmise atât în format
electronic (scanate și inserate pe CD) şi în format de hârtie, cît și în format excel.
Anexa 23.4 - Fișa de calcul va fi completată de către Beneficiar, astfel: numele în clar al
beneficiarului, identic cu cel din Contractul de finanţare, cod SMIS, titlul proiectului, identic cu cel din
Contractul de finanțare, Axa/DMI, se va trece nr. şi denumirea completă a Axei prioritare şi a Domeniului
major de intervenţie, nr. cerere de rambursare, conform graficului estimativ de depunere cerere de
rambursare, perioada de referință (cheltuielile solicitate la rambursare trebuie să fie aferente perioadei de
referinţă), precum și coloanele 1, 2 și 3, așa cum sunt explicate în rândul 1 al tabelului. Celelalte

coloane din fișa de calcul vor fi completate de către AM PODCA.
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Facturile transmise în copie către AM PODCA, în vederea rambursării, vor avea ştampila “Conform
cu originalul”, ştampila “remis spre rambursare către AM PODCA pentru proiectul cod SMIS….”, şi
semnătura responsabilului financiar al instituţiei sau persoanei desemnate prin act administrativ să
gestioneze operaţiunile financiare ale proiectului.
Pentru instituţiile și autoritățile publice centrale/locale, faţă de cele mai sus menţionate, facturile
transmise în copie către AM PODCA în vederea rambursării, vor avea sigiliul şi semnătura pentru
„Bun de plată”, ştampila şi semnătura pentru „certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii”
serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate,şi vor fi însoțite de copii după propunerile de angajare,
angajamentele bugetare individuale/globale, ordonanţările de plată, vizate şi ştampilate de
compartimentele de specialitate conform prevederilor OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Documentele justificative solicitate în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plăţii vor fi
transmise în copie, având menţiunea “Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate de către
responsabilul financiar al beneficiarului sau persoana desemnată prin act administrativ să
gestioneze operaţiunile financiare ale proiectului pentru certificarea realităţii şi legalităţii serviciilor
prestate/bunurilor achiziţionate.
2. Documente justificative pentru activităţile desfăşurate
Documentele justificative pentru activităţile desfăşurate (necesare verificării tehnice – rapoarte,
studii, strategii, analize, alte livrabile, precum și certificate obținute în urma unei activități de
instruire) vor respecta următoarele condiții:
 - vor fi scanate şi trimise pe CD, în fișiere separate pe fiecare activitate în parte (exemplu:
fişierul A1 (activitatea 1 din proiect), în care se vor insera documentele justificative aferente
activității 1, denumite scurt și sugestiv),
Documentele justificative în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plaţii vor fi
trimise atât în format letric, îndosariate separat pe categorii de cheltuieli în ordinea solicitării
din raportul financiar, cât şi scanate şi inserate pe CD în aceeași ordine, fiind denumite sugestiv.
Documentele transmise trebuie să ateste îndeplinirea activităților prevăzute în cererea de
finanțare pentru perioada de raportare, precum și realizarea măsurilor de informare și
publicitate, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse.
 Documentele vor fi corelate din punct de vedere al datelor înscrise cu informațiile din raportul
R2.
 listele de prezenţă de la cursurile sau seminariile realizate, completate cu datele de contact
ale participanţilor şi semnate de fiecare participant; participanții vor fi menționați în ordine
alfabetică, iar listele vor cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente: numele și prenumele
participantului, organizaţia/instituţia și compartimentul din care face parte, tel, email, fax și
vor conține rubrică de semnătură pentru fiecare zi de instruire în parte.
NOTĂ:
Aceste documente vor fi transmise AM atât in format electronic (scanate si inserate pe CD), cât şi
în format de hârtie îndosariate separat de celelalte documente justificative.
 suportul de curs
 curricula;
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 raportul furnizorului de instruire asupra cursurilor realizate, având avizul de opinie al
reprezentantului legal al beneficiarului/procesul verbal de recepție a serviciului de instruire,
semnat de către comisia de recepție;
 fişele de post din care să reiasă atribuţiile avute în cadrul proiectului şi actul administrativ de
numire a echipei de proiect;
 C.V.-urile experţilor;
 time-sheet-uri pentru experţi;
 certificatele şi /sau diplomele obţinute;
 documente care să ateste atingerea obiectivelor proiectului, în funcție de specificul acestuia:
 actul administrativ de aprobare a strategiei de dezvoltare realizate prin proiect,
 certificatele de calitate obţinute,
 documentele de aprobare a studiilor, analizelor şi ghidurilor realizate prin proiect,
 listă de difuzare a certificatelor sau diplomelor acordate participanților pentru
cursurile de instruire, însoțită de modelul de certificat/diplomă; lista de difuzare va fi
întocmită în ordine alfabetică și va cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:
numele și prenumele participantului, organizaţia/instituţia și compartimentul din
care face parte, seria/nr. certificatului și semnătura de primire.
 raportul iniţial / intermediar / final asupra activităţii desfăşurate pe perioada raportării
întocmit de furnizorul de servicii contractat având avizul de opinie al reprezentantului legal/
împuternicit desemnat sau procesul verbal de recepție a serviciului, semnat de către comisia
de recepție;
 raportul participanţilor la vizitele de studiu, având avizul reprezentantului legal/împuternicit
desemnat;
 documente privind realizarea măsurilor de informare şi publicitate (în funcție de prevederile
secțiunii 2.10 din cererea de finanțare):
 1 exemplar din pliantul / broşura / mapa realizată;
 fotografii cu pliantul / broşura / mapa realizată;
 copii ale articolelor, anunţurilor sau interviurilor apărute în presă, interviuri radio/tv din
care să reiasă numele publicației și data difuzării;
 raportul furnizorului de servicii privind zilele de difuzare a interviului/spotului publicitar
la radio sau TV, însoțit de spotul difuzat;
 print screen cu site-ul instituţiei din care să reiasă că au fost postate informaţiile despre
proiect;
 fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor/bannerelor;
 fotografii cu materialele promoţionale realizate (de ex: tricouri, şepci, genţi etc.);
 fotografii cu etichetele lipite pe bunurile achiziţionate prin acest proiect;
 listele de prezenţă de la conferinţe sau evenimentele de promovare, completate
conform lit. a)
 fotografii de la locul de desfăşurare a acestora.
 raportul de audit extern al activităţilor, al înregistrărilor şi al conturilor proiectului (numai
pentru R3) realizat cu respectarea standardelor de audit în vigoare de către un auditor,
extern entității.
NOTĂ:
Aceste documente vor fi transmise AM in format electronic (scanate si inserate pe CD, în foldere
separate pentru fiecare activitate în parte).
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3. Documente justificative pentru verificarea administrativă a achizițiilor publice se
efectuează la fiecare cerere de rambursare, în baza documentelor justificative
solicitate de AM PO DCA, în funcţie de procedura derulată.
Pentru a nu întâmpina sincope în activitățile derulate pentru procesarea cererilor de rambursare
şi accelerarea plăţilor, este necesar ca beneficiarii să înainteze următoarele categorii de
documente:

a. În cazul achiziţiei directe






referat de necesitate/nota raport/alte documente din care să reiasă:
 valoarea estimată a achiziţiei;
 codul CPV;
contractul de furnizare/ servicii încheiat cu un terţ (operator economic sau alt tip de
contractor), semnat de ordonatorul de credite, avizat pentru legalitate şi cu viza de control
financiar preventiv propriu sau factura fiscală, după caz;
act adiţional la contractul de furnizare sau servicii, după caz;
planul de achiziţii al proiectului, în care se poate identifica achiziţia respectivă;
dovada condiţiilor de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA.

b. În cazul procedurilor de achiziţie publică se vor anexa


















anunţul de intenţie, anunţul de participare sau invitaţia de participare publicat în SEAP,
după caz;
anunţul de intenţie, anunţul de participare sau invitaţia de participare publicat în JOUE,
după caz;
solicitările de clarificări şi răspunsurile la clarificări;
eventuale erate la anunţul/invitaţia de participare publicate ca urmare a clarificărilor
solicitate;
nota justificativă privind alegerea procedurii, care trebuie sa conţină:
 categoria de produse/servicii;
 codul CPV;
 valoarea estimată a achiziţiei;
 procedura de achiziţie conform legii;
adresa de informare a UCVAP cu privire la aplicarea procedurii de negociere fără publicare
prealabilă a unui anunţ de participare, acolo unde este cazul;
planul de achiziţii al proiectului în care se poate identifica achiziţia respectivă;
nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare şi selecţie;
nota justificativă privind alegerea factorilor de evaluare şi stabilirea algoritmului de calcul;
nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire;
documentaţia de atribuire (Caiet de sarcini + Fişa de date);
actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;
declaraţii de imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare;
clarificări şi răspunsurile la solicitările de clarificări;
raportul procedurii;
raportul UCVAP, după caz;
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comunicările către ofertanţi privind rezultatul procedurii de atribuire;
contractul de furnizare/ de servicii încheiat cu un terţ (operator economic sau un alt tip
de contractor), semnat de ordonatorul de credite, avizat pentru legalitate si cu viza de
control financiar preventiv propriu) şi anexele la contract (oferta tehnică şi financiară, grafic
de plăţi etc);
contract de asociere şi/sau subcontractare, după caz;
eventuale contestaţii şi decizii ale CNSC, după caz;
acte adiţionale, acolo unde este cazul;
anunţul de atribuire publicat în SEAP sau JOUE, după caz;
N.I.R, bonuri de consum, procesele-verbale de predare-primire, procesul - verbal de
recepţie, procesul-verbal de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate - completate,
datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de bunuri şi de beneficiar; În cazul cheltuielilor
de tip FEDR, efectuate pentru funcționarea echipei de implementare, beneficiarul este
obligat sa anexeze o lista cu persoanele cărora le-au fost repartizate bunurile respective și
semnătura acestora care să ateste faptul că nu utilizează echipamente similare finanțate din
alte proiecte sau din dotarea instituției.
Orice alt tip de raport de control emise în situaţia în care autoritatea contractantă a fost
supusă verificărilor unui organ de control.

c. În cazul procedurilor de achiziţie publică a contractului de servicii incluse în anexa 2B a OUG
nr. 34/2006
 planul de achiziţii al proiectului în care se poate identifica achiziţia respectivă;
 nota de determinare a valorii estimate;
 dovada publicităţii (anunţ/invitaţie de participare) achiziţiei respective în vederea chemării
diferiţilor operatori economici la competiţie – anunţ făcut pe pagina web a instituţiei sau în
presă;
 solicitările de clarificări şi răspunsurile la clarificările;
 eventuale erate la anunţul/invitaţia de participare publicate ca urmare a clarificărilor
solicitate;
 nota justificativă privind alegerea procedurii, care trebuie sa conţină:
 categoria de produse/servicii;
 codul CPV;
 valoarea estimată a achiziţiei;
 procedura de achiziţie conform legii;
 documentaţia de atribuire, după caz;
 actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;
 Proces verbal sedință deschidere oferte
 Garanția de bună execuție
 declaraţii de imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare;
 existenta unor dovezi de prospectare a pieței ( minim 3 oferte, un Proces verbal de
stabilire a ofertei câștigătoare)
 clarificări şi răspunsurile la solicitările de clarificări , după caz;
 raportul procedurii, proces verbal de stabilire a ofertei câștigătoare, după caz;
 raportul UCVAP, după caz;
 comunicările către ofertanţi privind rezultatul procedurii de atribuire;
 contractul de furnizare/ de servicii încheiat cu un terţ (operator economic sau un alt tip de
contractor), semnat de ordonatorul de credite, avizat pentru legalitate si cu viza de control
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financiar preventiv propriu) şi anexele la contract (oferta tehnică şi financiară, graficul de
plăţi etc.);
contract de asociere şi/sau subcontractare, după caz;
eventuale contestaţii şi decizii ale CNSC, după caz;
acte adiţionale, acolo unde este cazul;
anunţul de atribuire publicat în SEAP sau JOUE, după caz;
N.I.R, bonuri de consum, procesele-verbale de predare-primire, procesul - verbal de
recepţie, procesul-verbal de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate - completate,
datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de bunuri şi de beneficiar; In cazul cheltuielilor
de tip FEDR, efectuate pentru funcționarea echipei de implementare, beneficiarul este
obligat sa anexeze o lista cu persoanele cărora le-au fost repartizate bunurile respective și
semnătura acestora care să ateste faptul că nu utilizează echipamente similare finanțate din
alte proiecte sau din dotarea instituției.

 Orice alt tip de raport de control emise în situaţia în care autoritatea contractantă a fost
supusă verificărilor unui organ de control.
d) În cazul achizițiilor private sau a procedurilor simplificate, conform OMFE nr. 1120/2014,
cu modificările și completările ulterioare și respectiv a OMFE 1191/2014:notă privind
determinarea valorii estimate (cu valoarea estimată actualizată în momentul achiziției)
documentele justificative ale achiziției (contract/comandă/factură/bon fiscal)
specificații tehnice (toate cerințele tehnice necesare pentru elaborarea ofertei)
notă privind determinarea valorii estimate (valoarea estimată va fi actualizată, la momentul
realizării achiziției, printr-un studiu de piață) – în cazul în care există un moment semnificativ
între depunerea cererii de finanțare /aprobarea contractului de finanțare și efectuarea
achiziției.
- notă justificativă de atribuire
- print screen după anunțurile (participare și atribuire) publicate pe www.fonduri-ue.ro;
- solicitările de clarificări și răspunsurile, publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro / variantele
modificate ale specificațiilor tehnice
Pentru verificarea conflictului de interese se vor transmite:
-Anexa privind verificarea conflictului de interese semnată+stampilată (centralizator - anexa
27c va fi completată/actualizată de beneficiar la fiecare cerere de plată/rambursare prin care
solicită o sumă aferentă unui contract încheiat prin proceduri cf OUG 34 și respectiv 1120/2014,
cu modificările și completările ulterioare);
-ordinul/actul de numire al reprezentantului legal (prin Notificare nr… s-a schimbat
reprezentantul legal);
-ordinul/actul de delegare a atribuțtiilor ordonatorului de credite către împuternicit (prin
Notificare nr… s-a schimbat împuternicit)
- Membrii consiliului de administrație (dacă este cazul)
-dispoziția de numire a echipei de implementare (inițial + prin Notificare nr… s-a schimbat
echipa de implementare);
-lista experților desemnați de ofertantul câștigător, dacă e cazul
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--declarația ordonatorului de credite că expertul…. nominalizată de S.C. ______<denumire >,
contractor în cadrul proiectului PODCA, nu beneficiază de indemnizaţie şi/sau alte drepturi
salariale ori beneficii băneşti rezultate din exercitarea uneia din următoarele calităţi: membru în
conducerea autorităţii contractante, membru al echipei de implementare a proiectului şi/sau
membru al comisiei de evaluare a ofertelor.
-declarația persoanei ce a părăsit echipa de implementare/comisia de evaluare din care să
rezulte ca nu a fost angajat/ acționar/subcontractant al ofertantului câștigător în termen de 1
an de la data semnarii contractului de achizitie.
- declarațiile ordonatorului de credite, a comisiei de evaluare pentru evitarea conflictului de
interese
NOTĂ:
Aceste documente vor fi transmise AM atât în format electronic (scanate și inserate pe CD) cât si
în copie, având pe fiecare pagină semnătura responsabilul cu achiziţiile publice al instituţiei,
ştampila în original şi menţiunea „conform cu originalul”.
Documentele privind achiziţiile vor fi îndosariate separat de celelalte documente justificative şi vor
fi însoţite de OPIS.
Pe parcursul procesului de implementare Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul de a
solicita orice alte documente pe care le consideră necesare.

MODEL DE ORGANIZARE A DOCUMENTELOR TRANSMISE LA CEREREA DE RAMBURSARE:

Organizarea documentelor pe CD
La cererea de rambursare vor fi atașate 2 CD.
I. Pe un 1 CD se vor insera doar documentele aferente achizițiilor publice și conflictului de
interese, astfel:
 fișiere pe fiecare achiziție , denumite scurt și sugestiv (in fiecare fișier vor fi inserate in
format pdf. documentele aferente unei achiziții, scanate în funcție de documentele emise
 documentele necesare verificării conflictului de interese.
 Anexa privind verificarea conflictului de interese (centralizator – Anexa 27c), în format
editabil.
 raportul financiar, scanat și în format excell.
 cererea de rambursare.
Exemplu: organizare fișier - 1 achiziție
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II. Pe un CD se vor insera într-un fișier documentele financiare și într-un fișier documentele
aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului, astfel:
Documente activități
Documente financiare
1. Exemplu organizare documente activități

conținut fișier A3.
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conținut fișier A8.

conținut fișier A8 - Rapoarte.
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2. Exemplu organizare documente financiare
Documentele financiare vor fi organizate în fișiere distincte în funcție de linia bugetară din care
acestea au fost decontate, astfel:
lina 1.1
linia 2.1
linia 3.1
În fiecare fișier, în funcție de categoria de cheltuieli, se vor insera documentele numai în format
pdf.
Exemplu linia 1.1
Denumire document scanat
contract de prestări servicii

act adițional contract
Factura nr..

observații
Se vor insera toate documentele menționate
în contractul de prestări servii, etc. ca anexe la
contract.
Atenție!!! - NU UITATI DE GARANȚIA DE BUNĂ
EXECUȚIE.
Daca este cazul
Va conține toate elementele menționate în
anexa 5 la manualul de implementare

ordonanțarea de plată
angajament bugetar
propunere de angajare
raport de activitate

PV recepție

Se vor insera și time sheet-urile, dacă este
cazul.
ATENTIE!!! Rapoartele de activitate vor fi
avizate de reprezentantul legal al
proiectului/comisia de recepție
Recepția trebuie făcută în perioada de
valabilitate atât a contractului de prestări de
servicii, cât și a perioadei de implementare a
proiectului stabilită în contractul de
finanțare/ordin.

OP, extras de cont
Dacă la rambursare vor fi solicitate mai multe facturi din cadrul aceleiași linii bugetare, în fișierul
respectiv se vor crea fișiere separate pe fiecare furnizor de prestări servicii, etc. în parte.
NOTĂ - documentele inserate în fișiere vor fi denumite în funcție de specificul fiecărui proiect în
parte.
ATENȚIE: pe CD-ul 2, se vor insera și următoarele documente, în format editabil, disponibile pe
site-ul AM PODCA:
- fișa de calcul în format Excell.
- Centralizatorul salariilor, (Anexa 23.3)
- Centralizator cheltuieli generale de administrație (Anexa 23.2).
- tabel centralizator privind decontarea deplasărilor (Anexa 23.1)

