
 
 
 
 
 
 
 

În vederea rambursării cheltuielilor eligibile din cadrul schemei de finanţare ,,Sprijin financiar în 
valoare de până la 920.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, vor fi depuse 
următoarele documente: 
 
 
Denumire document Observaţii 
Cererea de rambursare  
(anexa III – 2) - 4 exemp
 

 
Cererea de rambursare va cuprinde activităţile/subactivităţile reliefate în graficul de 
rambursare 

Raportul de progres al
proiectului (anexa IV a,
IV b)- 2 exemplare 

RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI (Anexa IV a) respectiv, RAPORTUL F
AL PROIECTULUI (Anexa IV b- in cazul in care  raportul de progres însoţeşte   ultima  cer
rambursare) - 2 exemplare 

Documente de plată în 
original şi fotocopie 
certificată ,,conform 
cu originalul,, 

- facturi 
- chitanţe 
- ordine de plată 
- filă CEC şi extrase de cont  
- registru de casă 
- notă contabilă  
- balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea 

de rambursare în cauză 
- fişă de cont pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă a 

proiectului astfel încât conturile utilizate în contabilitatea proiectului să 
includă în structura analitică: 

 numărul şi data contractului de finanţare 
 referirea la POS CCE prin utilizarea acronimului ,,CCE,, 

În cazul încheierii de către beneficiar a unor contracte cu furnizorii externi, când 
pot apărea diferenţe de curs valutar între momentul emiterii facturii şi momentul 
efectuării plăţii, beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea 
corespunzătoare celui mai mic curs valutar.  

Documentele dosarului
de achiziţie 

- notă privind determinarea valorii estimate 
- anunţul de intenţie şi invitaţia de participare 
- dovada publicării într-un ziar local/naţional şi dovada transmiterii invitaţiei

de participare la cel puţin 3 potenţiali ofertanţi (opţional mai mic daca exista
un număr limitat de ofertanţi pentru produsul/serviciul respectiv)    

- documentaţia de atribuire 
- oferte originale adresate beneficiarului însoţite de declaraţia de eligibilitate a

ofertantului 
- solicitarile de clarificari, precum şi clarificările transmise 
- procesul-verbal de evaluare a ofertelor şi de adjudecare a ofertei câştigătoare
- dovada comunicării către ofertanţi a rezultatului procedurii 
- contractul de achiziţie  
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Documente privind
dovada informării şi
publicităţii 

- comunicate/anunţuri de presă privind  începerea şi încheierea activităţilor din 
proiect 

-  dovada plăţii publicităţii radio/TV 
-  transmiterea  către OI  pentru avizare  a tuturor  materialelor  de informare şi 

publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi publi
asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de 
lansarea şi utilizarea acestora. 

- fotografii (dacă este cazul) 
- anunţuri (dacă este cazul) 

Documente privind
dovada achiziţiei de
bunuri  

- copie certificata NIR   
- copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor si  după

procesul verbal de punere în funcţiune 
- declaraţia privind metoda de calcul a amortizării şi valoarea lunară a acesteia

pentru fiecare mijloc fix 
- fişa mijlocului fix 

Documente privind
prestarea de servicii  
 
 

- aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultanţei  
-  foi de prezenţă la cursuri (dacă este cazul) 
- fişe de evaluare întocmite de către participanţii la cursuri (dacă este cazul) 
- statele de plată ale trainerilor (copii certificate) 

Documente privind
execuţia de lucrări de
construcţii 

- copii certificate după procesele verbale de verificare, pe faze determinate de
execuţie, avizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii  

- copii certificate după rapoartele dirigintelui de şantier 
- deviz ofertă (numai o dată, după încheierea contractului pentru lucrări de

construcţii) 
- situaţii de lucrări 

 
 

 
OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi. 


