
INSTRUCȚIUNI privind forma documentelor justificative 
 
Facturile emise (nu se acceptă facturi proforma) trebuie să respecte următoarele 
cerințe: 

 să menţioneze detaliat serviciul prestat;  

 să aibă formatul prevăzut de actele normative în vigoare şi să fie completate 
în conformitate cu acestea; 

 data înscrisă pe factură să nu fie anterioară datei semnării contractului de 
finanţare; 

 să aibă înscrise datele de identificare ale prestatorului de servicii; 

 să aibă viza controlului financiar preventiv propriu al beneficiarului, dacă este 
cazul;  

 să poarte menţiunea ”Bun de plată”; 

 să aibă viza „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii“; 

 să poarte mențiunea ”Conform cu originalul” si mențiunea ”Finanțat din fonduri 
aferente Mecanismului financiar SEE - PA 16/RO12”; 

 calculele din factură să fie corecte din punct de vedere aritmetic; 

 să fie înscris cursul valutar, dacă este cazul. 
 

Extrasele de cont trebuie să respecte următoarele cerințe: 

 să fie datate şi ştampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finanţării; 

 să ateste, valoric şi ca dată, efectuarea plăţilor din documentele de plată 
corespondente. 
 

Chitanțele trebuie să respecte următoarele cerințe: 

 are înscrise datele de identificare ale  prestatorului de servicii; 

 suma din chitanță corespunde cu suma facturată. 
 

Ordinul de deplasare internă trebuie să respecte următoarele cerințe: 

 să fie completată rubrica “denumirea unităţii”; 

 să fie numerotat; 

 să fie înscris numele, prenumele şi funcţia  persoanei delegate și să fie 
semnat de aceasta; 

 să fie semnat de persoana care verifică decontul; 

 să fie semnat de controlul financiar preventiv, dacă este cazul; 

 să fie aplicată ştampila unităţii, înscrisă data şi semnătura conducătorului 
unităţii; 

 să fie înscris scopul, destinaţia şi durata deplasării; 

 să fie completate data (ziua, luna, anul, ora) sosirii şi plecării în/din delegaţie și 
să aibă ștampila din locurile unde are loc deplasarea; 

 rubrica de cheltuieli să fie completată corespunzător; 

 fiecare cheltuială să fie justificată cu documente justificative; 

 cheltuielile incluse să fie efectuate în perioada de eligibilitate în conformitate 
cu prevederile legale. 


