
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; 
- ordin de deplasare /delegaţie 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) 
- bonul fiscal pentru combustibil, emis în perioada deplasării, necesar pentru determinarea 
prețului/litru etc. 

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 legii, 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, cu înscrierea nr. de 

înmatriculare al autoturismului, perioada deplasării etc. (pentru personal propriu) 
- 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); 

- bonul fiscal pentru combustibil, emis în perioada deplasării, necesar pentru determinarea 
prețului/litru; 

                        
 AM PODCA va rambursa contravaloarea a 7,5 L carburant la 100 km parcurşi 
 
                2. In situatia deplasarii cu autovehiculul/autoturismul proprietate a beneficiarului: 

- dovada ca autovehiculul/autoturismul este in patrimoniul/folosința beneficiarului: copie dupa 
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) ; 
- bonul fiscal de combustibil, emis în perioada deplasării, pentru determinarea preţului/litru  
- 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 


