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Nr. ex.1/1

Catre: Doamna Anton Andreea

Email: andreeafss(a)valteex-em
Ref: solicitare clarificari Programul pentru acordarea de finantiiri nerambursabile
in anul 2020 nr. 12506/14.04.2020
Ca raspuns la adresa dumneavoastra nr. 12506/1 4.04.2020, transmisii prin
e-mail, va comunicam urmatoarele:

Intrebarea 1
"activiteitile care vizeazei desfityurarea unei campanii legate de acjiuni de
prevenfie diminuare a infecrdrii cu coronavirusul SARS fi COVID — 19, inclusiv
atacarea de dezinfectanfi la mai multe scarf de bloc, unde sunt localizafi beneficiarii
proiectului sunt eligibile?"
Raspuns 1
Programul pentru acordarea de finantAri nerambursabile in anul 2020 din
bugetul Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i pentru activitAti nonprofit de interes
judetean (exclusiv proiecte sociale) aprobat prin HotArarea Consiliului Judetean Iasi
nr. 141/18.03.2020 se adreseazd cu prioritate proiectelor sociale care vizeaza
tratarea infectarii cu coronavirusul SARS §i COVID-19 i/sau
combaterea
diminuarea, inlaturarea efectelor negative cauzate in randul populatiei de infectarea cu
COVID-19, urmarind totodata Si stimularea/sprijinirea
coronavirusul SARS
voluntarilor care sunt implicati in aceste activitati. Prin urmare activitatea propusa de
dvs. se regase§te in obiectivele Programul pentru acordarea de finantari
nerambursabile in anul 2020, dar trebuie sä indeplineasca cumulat §i conditiile de
eligibilitate prevazute la Art. 15, Art. 20 Si Art. 21 din Ghidul solicitantului aprobat
prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 158/2017 (Anexa I), respectiv "Durata
proiectelor: va respecta principiul neretroactivitatii reprezintei intervalul cuprins
intre data semnarii contractului de finanfare i cel teirziu 03 noiembrie 2020",
" Justificarea
"Cheltuielile eligibile pentru pentru proiectele sociale"
cheltuielilor".

Intrebarea 2
"Totodatcl, stimularea/sprijinirea voluntarilor care sunt implicati in aceste
activiteifi pot fi de natura acordarii acestora unui sprijin financiar?"
Raspuns 2
(1) Cheltuielile eligibile pentru pentru proiectele sociale, care vor fi luate in
considerare, cuprinse la art. 20 din Ghidul solicitantului aprobat prin HotArarea
Consiliului Judetean Ia§i nr. 158/2017 (Anexa I), sunt unnatoarele:
a) cheltuielile de realizare a actiunii/proiectului/programului social, precum
cheltuielile materiale i servicii, cheltuieli de productie, inchirieri de spatii aparaturA,
onorarii, prestAri servicii, premii i altele asemenea;
b) achizitionarea de dotAri (altele decal mijloacele fixe) necesare derulArii
programului sau proiectului social;
international ale
c) cheltuieli ocazionate de cazarea §i transportul intern
participantilor/invitatilor/beneficiarilor proiectului (grupului tintA);
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii §i cercetAri, consultants
de specialitate, tipArituri, seminarii, conferin;e, ateliere de lucru, ac;iuni promotionale
§i de publicitate;
e) cheltuieli de masA ale participantilor §i/sau invitatilor;
f) diurna, acordatA in conditiile legii;
cheltuieli administrative, aferente perioadei de
g) cheltuieli de personal
realizare a ac;iunii/proiectului/programului social.
(2) Cheltuielile prevazute la alin.(1) lit.b) se acoperA in limita unui procent de
20% din totalul finantArii nerambursabile acordate.
(3) Cheltuielile prevazute la alin (1) lit. e) se acopera in limita unui procent de
10% din totalul finantArii nerambursabile acordate. Cheltuielile prevAzute la alin (1) lit.
g) se acopera in limita unui procent de maxim 10% din totalul finantArii
nerambursabile acordate pentru cheltuieli de personal §i administrative aferente
managementului de proiect §i in limita unui procent de maxim 60% din totalul
finantArii nerambursabile acordate, pentru cheltuieli de personal aferente speciali§tilor
certificati cu documente legale de atestare profesionalA.
(4) FinantArile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor
debite ale beneficiarilor sau pentru activitAti care nu sunt incluse in proiect.
(5) FinantArile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitAti generatoare de
profit.
Sprijinul financiar nu se regase§te in tipurile de cheltuieli eligibile, dar
Autoritatea Finantatoare, Consiliul Judetean Ia§i considers ca stimularea/sprijinirea
voluntarilor care sunt implicati in activitatile proiectelor sociale care vizeazA
combaterea §i tratarea infectarii cu coronavirusul SARS §i COVID-19 §i/sau
diminuarea, inlaturarea efectelor negative cauzate in randul populatiei de infectarea cu
coronavirusul SARS §i COVID-19 se poate face prin acordarea unor premii.

•

Intrebarea 3
"Cheltuielile de natura achizitioneirii de pachete cu alimente de bath (sau
oferirea unei mese calde) material de igiena adresate grupurilor vulnerabile — sunt
eligibile?"
Raspuns 3
(6) Cheltuielile eligibile pentru pentru proiectele sociale, care vor fi luate in
considerare, sunt cuprinse la art. 20 din Ghidul solicitantului aprobat prin Hotararea
Consiliului Judetean Ia§i nr. 158/2017 (Anexa I).
Autoritatea Finantatoare, Consiliul Judetean Ia§i considers ca achizi,tionarea de
pachete cu alimente de bath §1 material de igienet adresate grupurilor vulnerabile in
cadrul proiectelor sociale care vizeazd combaterea §i tratarea infectArii cu
coronavirusul SARS Si COVID-19 §i/sau diminuarea, inlAturarea efectelor negative
cauzate in randul populatiei de infectarea cu coronavirusul SARS §i COVID-19 se
incadreaza la art. 20 alin. (1) lit. a), respectiv "cheltuielile de realizare a
actiunii/proiectului/programului social, precum cheltuielile materiale qi servicii,
cheltuieli de productie, inchirieri de spatii aparatura, onorarii, presteiri
premii qi altele asemenea" iar cheltuielile privind oferirea unei mese calde se
incadreaza la art. 20 alin. (1) lit. e) "cheltuieli de masa ale participantilor §i/sau
invitatilor" coroborat cu prevederile alin. (3) ale aceluia§i articol, "Cheltuielile
preveizute la alin (1) lit. e) se acoperei in limita unui procent de 10% din totalul
finanteirii nerambursabile acordate".
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unA ziva,
m marea rugaminte sa ne ajutati cu cateva informatii referitoare la programul de finatare
nerambursabila pentru legea 350.
Avand in vedere prioritatile enuntate in anutul programului §i anume actiuni care vizeaza
combaterea §i tratarea infectarii cu coronavirusul SARS si COVID-19 si/sau diminuarea,
inlaturarea efectelor negative cauzate in randul populatiei de infectarea cu coronavirusul SARS
COVID-19, urmadrind totodata §i stimularea/spriiinirea voluntarilor care sunt implicati in
aceste activitati, va rugam sa ne specificati daca:
•

activitatile care vizeaza desfa§urarea unei campanii legate de actiuni de preventie
§i diminuare a infectarii cu coronavirusul SARS si COVID-19 — insclusiv atasarea
de dezinfectati la mai multe scarf de bloc, unde sunt localizati beneficiarii
proiectului sunt eligibile?
• Totodata, stimularea/spriiinirea voluntarilor care sunt implicati in aceste activitati pot
fi de natura acordarii acestora unui sprijin financiar?
• Cheltuielile de natura achizitionarii de pachete cu alimente de baza (sau oferirea unei
mese calde) Si materiale de igiena adresate grupurilor vulnerabile — sunt eligibile?

Va multumim!
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CAPITOLUL 111 — CRITERII DE ELIGIBILITATE
Art. 9
(1)Exista trei categorii de eriterii de eligibilitate:
a) Solicitantii care pot depune o finantare nerambursabila;
b) Proiectele care pot primi o finantare nerambursabila;
c) Tipurile de cheltuieli care pot fi luate in considerare in stabilirea sumei
reprezentand finantarea nerambursabilA.

3.1. Eligibilitatea solicitanjilor

Art. 10
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitantfi trebuie sa
indeplineasca urmatoarele
a) sa fie persoana fizica sau juridica fitra scop patrimonial, asociatii sau fundatii
constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii;
b) sa aiba principalele activitati din project incluse in documentele statutare;
c) sa aiba sediul social, punct de lucru, filiala sau sucursala inregistrate in judetul

Art. 11
(1) Pentni aceeasi activitate nonprofit un Beneficiar nu poate contracta decat
o singura finantare nerambursabila de la Judetul Iasi Consiliul Judetean Iasi in
decursul unui an fiscal;
(2) in cazul in care un Beneficiar contracte=1, in cursul aceluiasi an
calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila de la Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi, nivelul finantarii nerambursabile nu poate dep.* o treime din totalul
fondurilor publice alocate Programului privind aconlarea de finanpri nerambursabile in
anul 2017 din bugetul Judetului Iagi — Consiliul Judetean Iasi, pentru activitati nonprofit
de interes judetean, (exclusiv pentru proiecte culturale si pmiecte sociale), conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regirnul finantarilor nerambursabile
pentru activitati nonprofit de interes general, eu modificarile si completarile
ulterioare;

JII)E11:1_. 1 A 51
CONS11411. JUDETEAN 4

Antla }p be y

.1

Nt•
I otot:

Liu

Paging 14 din 41

(3) Solicitantii suet obligati sa prezinte o declaratie pe propria raspundere
care sa dovedeasca incadrarea in prevederile alineatelor rnai sus mentionate (Anexa nr.
3).
Art. 12
(1) Este exelus din procedura pentru atribuirea contractului de ftnantare
nerambursabila, respectiv nu este eligibil solicitantul care se aflft in oricare dintre
urmatoarele
a) nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor $i taxelor catre
scat, precum si a contributiei permit asigurArile sociale de slat;
b) furnizeaza infbrmatii false in documentele prezentate;
e) a comis o gray& &reseal& in materie profesionalA sau nu si-a indeplinit
obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare nerarnbursabilk in
masura in care Autoritatea Finantatoare poate aduce ca dovadA mijloace
probante in acest seas:
d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare on se aflA deja in
stare de dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.
(2) Solicitantii trebuie sa depunA °data cu cererea de finantare nerambursabila o
declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreazA in nici una din situatiile mai sus
mentionate (Anexa nr. 4).
Art. 13
(1) Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat;
(2) Partenerii solicitantilor trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate
ca $i solicitantii.

3.2. Eligibilitatea proiectelor
Proiecte pentru care poate fi inaintata o cerere de finantare nentinbursabila

Art. 14
MArimea proiectelor: nu exists nicio restrictie referitoare la valoarea totals a
proiectului. Valoarea totala a fmantArii nerambursabile acordate se va incadra in limita
maxitna prevazuta in Capitolul. II, pct. 2.3 art. 7 alin. (2).
Art. 15
reprezinta
Durata proiectelor: va respecta principiul neretroactivitAtii
intervalul cuprins entre data semnarii contractului de finantare $i cel tarziu 03 noiembrie
2017.
$1
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Art. 16
Tipurile de proiecte fulantabile:
( 1) Proiecte
a) CuMira scrisa, cu exceptia tipariturilor de informare
publicitara, pubficatiilor de modA, de decoratiuni interioare, de
sport, de informare din domeniul televiziunii si al radiodifuziunii,
cotidienilor sau periodicelor care nu au incidenta cu domeniul de
referintA prevazut la art. 2 pct j), din piezentul Ghid,
almanahurilor, horoscoapelor, calendarelor, publicaliilor
pomografice, celor destinate jocurilor de noroc $i publicatiilor de
rebus, precum si a celor care contravin Iegii, ordinii publice si
bunelor moravuri;
b) alte proiecte culturale, cu exceptia celor care contravin
Iegii, ordinii publice si bunelor moravuri.
(2) Proiecte socialc, cu exceptia celor care contravin legii. ordinii publice 4i
bunelor mom uri.
3.3. Eligibilitatea cheltuielilor
Art. 17
Pentru a fi considerate eligibile, in contextul pmiectului, cheltuielile trebuie sA
indeplineasca unnAtoarele conditii generale:
(1) SA fie necesare pentru realizarea proiectului;
(2) SA lie prevAmite in bugetul proiectului gi sA fie in confonnitate cu principiile
unui management fmanciar riguros. respectiv utilizarea eficientA a banilor si
un raport optim cost/beneficiu;
(3) SA fie efectuate in perioada de implementare a pmiectului.
Art. 18
(1) Cheltuielile eligibile pentru cultura scrisa:
a) cheltuieli de culegere, tehnoredactare, machetare $i design,
corecturA;
b) cheltuieli de supervizare (referenti sau consultanti
stiintifici etc);
c) consumabile specifice activitAtii de editare (hartie, cartus
imprimantA, suporturi magnetics sau optice pentru transportul
informatiei etc);
d) cheltuieli tipografice;
e) plata drepturilor de autor.
JUDErul_ 1,s4f
COr•SILIti. ItVEIE A IA-11

Anc0 iii,fir3r4;
Nr

Pagina 16 din 41

(2) Orice alts cheltuiala ce nu se incadreazA la vreuna dintre categoriile
menlionate anterior este considerate ca find neeligibila si nu poate fi suportatii
Consiliul Judelean
din finantarea nerambursabilA acordatA de Judetul
(3) Finanthrile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitsti
generatoare tie profit.
Art. 19
(1) Cheltuielile eligible pentru alte prolecte culturale care vor fi luate in
considerare, stabilite prin Ordonanta Guvermdui nr. 51/1998 privind
imbuncitatirea sistemului de finaniare nerambursabilli a proieetelor culturale,
aprobatA cu modificAri si completAri prin Legea nr. 245/2001, sunt urmgtoarele:
a) cheltuielile de realizare a actiunii/proiectului/programului cultural,
precum cheltuielile materiale si de servicii, cheltuielile de productie,
inchirieri de spatii aparatura, onorarii, prestAri servicii, premii altele
asemenea;
b) achizitionarea de dotari (altele dealt mijloacele fixe) necesare derulArii
programului sau proiectului cultural;
c) cheltuieli ocazionate de cazarea si transportul intern si international ale
participantilor/invitatilor;
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii si cercetari.
consultantA de specialitate, tipArituri, seminarii, conferinte. ateliere de
lucru. actiuni promotionale si de publicitate;
e) cheltuieli de mass ale participantilor si/sau invitatilor;
f) diurna, acordata in conditiile
g) cheltuieli de personal si cheltuieli administrative, aferente perioadei de
realizare a actiunii/proiectului/programului cultural.
(2) Cheltuielile prevazute la alin.(1) lit.b) se acopera in limita unui procent de
20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.
(3) Cheltuielile prevAzute la alin.(1) lit.e) g) se acopera, cumulat, in limita
unui procent de 20% din totalul finantArii nerambursabile acordate.
(4) Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea
unor debite ale beneficiarilor sau pentru activitAti care nu sunt incluse in proiect.
(5) Finantirile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati
generatoare de profit.
Art. 20
(1) Cheltuielile eligibile pentru pentru proiectete sociale, care vor fi luate in
considerare sunt urmatoarele:
cheltuielile de realizare a actiunii/proiectului/programului social,
a)
precum cheltuielile materiale gi servicii, cheltuieli de productie, inchirieri de
spatii si aparatura, onorarii, prestAri servicii, premii altele asemenea;
ti) 4SU.. 1. 1111."ATEAN I A.S1.
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achizitionarea de dotari (altele decit mijloacele fixe) necesare
b)
derularii programului sau proiectului social;
cheltuieli ocazionate de eazarea *i transportul intern *i international
c)
ale participantilor/invita(iloribeneficiarilor proiectului (grupului tinta);
alte cheltuieli specifice. precum realizarea de studii *i cercetari,
d)
consultants de specialitate. tiparituri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru,
actiuni promotionale *i de publicitate;
cheltuieli de masa ale participantilor si/sau invitalilor;
e)
diurna,
acordata in conditiile legii:
f)
cheltuieli de personal si cheltuieli administrative, aferente
g)
perioadei de realizare a actiunii/proiectului/programului social.
(2)Cheltuielile prevazute la alin.(1) lit.b) se acopera in limita unui procent
de 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.
(3) Cheltuielile prevazute la alin (1) lit. e) se acopera in limita unui procent
de 10% din totalul finantarii nerambursabile acordate.
Cheltuielile prevazute la alin (1) lit. g) se acopera in limita unui procent de
maxim 10% din totalul finantarii nerambursabile acordate pentru cheltuieli de
personal *i administrative aferente managementului de proiect si in limita unui
procent de maxim 60% din totalul finantarii nerambursabile acordate. pentru
cheltuieli de personal aferente specialistilor certificati cu documente legate de
atestare profesionald.
(4) Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea
unor debite ale beneficiarilor sau pentru activitati care nu sunt incluse in proiect.
(5)Finantatile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati
generatoare de profit.
Art 21
Justificarea cheltuielilor se va face luand in considerare urmatoarele
aspecte:
a) cheltuiala a fost realizata pentru proiect (este dovedita legatura directii cu
proiectul);
b) cheltuiala a fost efectuata pe perioada de implementare a proiectului;
c) Beneficiarul prezinta toate documentele justificative de plata, pentru
fiecare tip de cheltuiala, in copie, semnate i stampilate, cu mentiunea "conform
cu originalul";
d) Beneficiarul a dovedit realizarea activitatii pentru care a fost efectuatit
cheltuiala in cauza, pe baza raportului intennediar/final de activitate si a
raportului financiar;
e) facturile sunt emise pe numele Beneficiarului finantarii;
f) facturile sunt completate conform legii cu detalierea exacta a produsului
sau serviciului;
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g) toate documentele justificative externe, emise de catre un prestator din
afara Romaniei catre Beneficiarul finantarii, se vor prezenta la decont insotite
de traducerea acestora in limba romans. Traducerea trebuie sa fie efectuata,
semnata si stampilata de care un traducator autorizat.
Art. 22
Cererea de rambursare va fi insotita de urmatoarele documente justificative:
(1) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul
caz), factura fiscala. chitanta sau ordinul de plata, precum si diagrama de
cazare cu semnatura si stampila structurii de primire turistica, a caret clasificare
trebuie sA fie de maximum 3 stele sau flori. in cazul in care cazarea s-a filcut
intr-o structurA de primire turisticA de confort superior celei de 3 stele, se
deconteaza numai 50% din tariful de cazare perceput;
(2)pentru decontarea cheltuielilor de mask ale participantilor si/sau
invitatilor se vor prezenta: contractul (dupA caz), factura fiscalA. chitanta sau
ordinul de plata si lista de participanti (Lista de participanti va confine: numele
prenumele, codul numeric personal *i semnAtura participantului);
Atentie! Nu se deconteazA cheltuielile pentru alcool tutun.
(3) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: contractul (dupA caz),
factura fiscala. chitanta sau ordinul de plata. biletele de cilittorie, ordinele de
deplasare, bonuri taxe autostrada, bonuri trecere poduri, bonuri fiscale
continand codul de identificare fiscalA al. Beneficiarului; foi de parcurs (anexa
11 din Ordinul nr. 599/2008); declaratia pe propria raspundere a Beneficiarului
privind realitatea numArului de kilometri parcursi consumul de combustibil
pentru realizarea scopului proiectului etc. dupA caz si se vor deconta
urmAtoarele:
a) mijloace de transport auto inchiriate;
b) combustibil (7,5 1/ 100 km) pentru mijoacele de transport aflate in
proprietatea Beneficiarului $i/sau inchiriate de Beneficiar, utilizate pentru
realizarea Proiectului conform Cererii de finantare $i bugetului Proiectului. La
deplasarile intrajudetene se vor deconta 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe
distanta cea mai scurta, (conform prevederilor Hotararea Guvernului nr.
1860/2006), stabilitA conform lililv.distanta.ro. Beneficiarul va prezenta:
Declaratia pe propria raspundere privind realitatea numarului de kilometri
parcursi si consumul de combustibil pentru realizarea scopului proiectului;
bonul fiscal ce va confine codul de identificare fiscalA al Beneficiarului cu data
de cel mutt cu o zi inaintea deplasArii sau din perioada deplasArii, Foia de
parcurs semnatA atat de Beneficiar cat si la destinatia deplasarii etc. La
deplasArile interne (in interiorul IocalitAtii) Beneficiarul va prezenta: Declaratia
pe propria ritspunder.e privind numarul de kilometri parcursi *i consumul de
JUDETUL 1A-$1
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combustibil pentru realizarea scopului proiectului; bonul fiscal ce va contine
codul de identificare fiscala al Beneficiarului cu data de cel mutt cu o zi inaintea
deplasarii sau din perioada deplasarii, Foia de parcurs semnata atat de
Beneficiar cat si la destinatia deplasarii etc;
c) cheltuieli conexe transportului: taxe pentru trecerea podurilor, taxe
privind circulalia pe drumurile publice etc prevazute de dispozitiile legale in
vigoare;
d) bilete de callitorie pentru transportul in comun intrajudetean si urban:
tramvai, autobuz, microbuz si tren. Beneficiarul va prezenta pentru decontare:
tabelul continand datele de identificare ale participantilodinvitatilor (nume,
prenuine, CNP, semnatura) precum si biletele utilizate. De asemenea,
Beneficiarul va prezenta o Declaratie pe propria raspundere privind realitatea
listei persoanelor pentru care se solicits decontarea biletelor de calatorie;
e) bilete de avian. care se vor deconta in conditiile legislatiei aplicabile
Autoritatii Finantatoare.
aparatura
(4) pentru plata cheltuielilor privind inchirierea de spatii
se vor prezenta: contractul de inchiriere (dupe caz), factura fiscala si chitanta
sau ordinul de plata;
(5) pentru plata cheltuielilor de promovare si publicitate (afise, programe.
invitatii. anunturi, bannere publicitare, bilete etc.) se vor prezenta: contractul
(dupa caz), factura fiscala, chitanta sau ordinul de plata si un exemplar din
fiecare produs;
(6) pentru plata cheltuielilor privind realizarea de tipArit uri (carti, brosuri,
cataloage, albume etc.) se vor prezenta: contractul (dupa caz), factura fiscala.
chitanta sau ordinul de plata si 1 exemplar din fiecare produs;
(7) pentru plata cheltuielilor privind prestarile de servicii ale persoanelor
care colaboreaz.a la organizarea si desMsurarea proiectelor, se vor prezenta:
contractele incheiate conform dispozitiilor legale in vigoare;
(8) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul,
dupa caz, factura fiscala si chitanta sau ordinul de plata.
(9) pentru plata altor cheltuieli, se vor prezenta documente justificative
(dupe caz) in conformitate cu prevederile legate. Orice cheltuiala efectuata
pentru participanti va fi insotita de o Lista a participantilor care va contine:
numele si prenumele, CNP si semnatura;
(10) Pentru plata cheltuielilor de personal se vor prezenta urmatoarelor
documente justificative:
a) Pentru cheltuielile de personal aferente specialistilor implicati direct in
activitati cu beneficiarii din proiect: documente legale de atestare
profesionala si angajamentul legal incheiat;
JUDENL 1A$1
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b) Pentru plata salariului net: statul de plata semnat de tiecare salariat in
parte pentru suma primita sau statul de plata gull semnaturi inso(it de
dovada platii pc card a salariilor (extras de cont, OP, centralizator);
c) Pontaj semnat de managerul de proiect;
d) Raport de activitate pentru fiecare salariat cu detalierea activitatilor
efectuate in cadrul implementarii proiectului, aprobat de managerul de
proiect;
e) Pentru plata contributiilor la bugetul de stat (angajat si angajator):
copii dupe ordinele de plata.

Art. 23
Cheltuieli neeligibile sunt:
a) provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;
b) dobanzi datorate;
c) comisioane bancare;
d) cumparari de terenuri. cladiri, autovehicule;
e) pierderi de schimb valutar;
f) cheltuieli ale unor studii pregititoare sau altor activitati pregatitoare;
g) aporturi de tipul contributiei in nature (ex: teren. proprietate
integrals sau par iala, bunuri de folosinta indelungata, materii prime. munca
de binefacere neplatita a unor persoane fizice private sau persoane juridiee);
h) elemente deja finantate prin alte proiecte/finantari:
i) credite la terse Orli;
j) cheltuieli Cu alcool §i tutun.
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