Anexa II la Regulament
Instructiuni financiare
Reguli generale pentru efectuarea platilor:
Doar cheltuielile eligibile pot fi luate in considerare pentru finantare.
Bugetul proiectului reprezinta atat o estimare a costurilor cat si un plafon maxim al costurilor eligibile
care trebuie sa fie costuri justificabile.
Pentru a putea fi considerate eligibile, cheltuielile proiectului trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
•
sa fie necesare pentru efectuarea proiectului;
•
sa reflecte utilizarea eficienta a banilor;
•
sa fie efectuate dupa semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;
•
sa fie efectuate, inregistrate in contabilitatea beneficiarului, sa poata fi identificate si verificate si sa
fie dovedite prin documente originale;
•
toate platile care se vor derula in legatura cu desfasurarea proiectului se vor efectua printr-un cont
deschis de beneficiarul finantarii;
•
achizitiile vor fi facute doar de catre beneficiarul de finantare, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 32 . – ( 1), iar
emiterea documentelor de catre furnizori se poate face numai pe numele beneficiarului de finantare;
•
documentele-suport pentru platile prin banca sunt: factura fiscala, ordinele de plata, proces verbal/
nota de receptie/ bon de consum, care sa confirme realizarea serviciilor sau primirea bunurilor care
fac obiectul platii;
•
documentele-suport in cazul platilor prin casa sunt: factura fiscala, chitanta, registrul de casa, proces
verbal/ nota de receptie/ bon de consum, care sa confirme realizarea serviciilor sau primirea
bunurilor care fac obiectul platii; ordinele de deplasare insotite de dispozitiile de plata catre casierie
si documentele justificative care au stat la baza calcularii decontului;
•
in cazul in care se achizitioneaza diverse materiale, acestea se detaliaza pe factura fiscala sau pe
anexa la factura;
•
in cazul in care costurile eligibile la sfarsitul proiectului sunt mai mici decat costul total estimat,
contributia finantatorului se va diminua corespunzator;
•
in situatia in care vor aparea sume de recuperat, pentru acestea se vor calcula majorari de intarziere
in cuantum de 0.1% pentru fiecare zi de intarziere. Majorarile se vor aplica din ziua urmatoare
expirarii termenului fixat pentru restituirea sumelor reprezentand cheltuieli stabilite ca fiind
neeligibile;
•
nu se accepta decontarea cheltuielilor pe baza de bon fiscal, ci numai pe baza de factura insotita de
bon fiscal sau chitanta, cu exceptia bonurilor de benzina;
pentru decontarea cheltuielilor de masa se intocmeste un referat in care se justifica necesitatea acestor
cheltuieli si se anexeaza lista nominala semnata de persoanele beneficiare, intocmita conform modelului
din Anexa VI la Regulament

