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INTRODUCERE 

În vederea asigurării colectării în totalitate a informațiilor referitoare la proiectele finanțate din Fonduri 

Europene Structurale și de Investiții (FESI), necesare pentru monitorizarea, evaluarea, gestionarea 

financiară, verificarea, auditul și controlul acestora pentru perioada de programare 2014 – 2020, România 

a dezvoltat MySMIS2014, un sistem de schimb electronic de date între beneficiari și autoritățile de 

management, organismele intermediare, Autoritatea de certificare, Autoritatea de audit. Sistemul 

permite beneficiarilor să prezinte într-o singură transmitere toate informațiile necesare sistemelor de 

gestiune și control ale programelor operaționale, conform prevederilor din Regulamentul 1303/2013 - art. 

122, alin. 3.  

Interfața Back Office din MySMIS2014 este disponibilă la următoarele link-uri:  

• mediul de producție, pentru APLICAȚIILE 2014 (MySMIS2014, SMIS2014+, SMIS2014minimal, 
ART4SMIS2014): https://aplicații2014.smis.fonduri-ue.ro 

• mediul de testare: https://test.aplicații2014.smis.fonduri-ue.ro/backOffice/   

Pentru Back Office sistemul are următoarele module funcționale: 

I. modulul Apeluri, dedicat numai autorităților de management, în care definesc se apelurile pe 

fiecare Program Operațional; 

II. modul Evaluare compus din: 

o modulul Comisii dedicat Autorităților de Management și Organismelor Intermediare 

pentru stabilirea comisiilor de evaluare; 

o modulul Cereri Finanțare dedicat Autorităților de Management și Organismelor 

Intermediare pentru înregistrarea, evaluarea, selecția și aprobarea cererilor de finanțare 

depuse;  

III. modulul Contractare dedicat Autorităților de Management și Organismelor Intermediare 

pentru derularea procesului de contractare a cererilor de finanțate selectate spre finanţare;  

IV. modulul Comunicare dedicat solicitanților de finanțare și Autorităților de Management/ 

Organismelor Intermediare pentru comunicări bidirecţionale în sistem; 

V. modulul Implementare dedicat Autorităților de Management și Organismelor Intermediare 

pentru verificarea și validarea cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare, a raportelor de 

progres și a achizițiilor. 

 

NOTĂ: Imaginile din capturile de ecran prezentate pot fi diferite de 

imaginile regăsite în mediul de producție (aceste capturi sunt extrase din 

mediul de testare) la diferitele stadii de dezvoltare a aplicației. Singurele 

diferențe dintre cele 2 medii sunt de afișare (design), funcționalitățile fiind 

aceleași.  

https://aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/
https://test.aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/backOffice/
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Interfetele sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 sunt disponibile astfel: 

- pentru utilizatorii BackOffice: 

o mediul de producție, pentru APLICAȚIILE 2014 (MySMIS2014, SMIS2014+, 

SMIS2014minimal, ART4SMIS2014): https://aplicații2014.smis.fonduri-ue.ro  

o mediul de testare: https://test.aplicații2014.smis.fonduri-ue.ro/backOffice/ 

- pentru utilizatorii FrontOffice MySMIS2014 : 

o mediul de producție: https://2014.mysmis.ro/frontOffice/  

o mediul de testare: https://test.aplicații2014.smis.fonduri-ue.ro/frontOffice/ 

 

Manualele de utilizare MySMIS2014 (BackOffice, FrontOffice) sunt disponibile la adresa 

(accesibila exclusiv prin rețeaua privată SMIS): https://portal.smis.fonduri-

ue.ro/mysmis2014/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fmysmis2014%2FShare

d%20Documents%2FManuale&View=%7BDDAABD56%2D3D9C%2D4CC1%2DBE3D%2D8E98DC49A4F9%

7D  

Utilizatorii pot primi automat alerte referitoare la modificările manualelor de utilizare ale 

sistemului MySMIS2014 (BackOffice și FrontOffice) dacă își configurează această funcție din contul de 

utilizator al Portalului MFE (setari notificari Portal MFE). Mecanismul de configurare este prezentat la 

adresa: https://support.office.com/en-us/article/Create-an-alert-to-get-notified-when-a-file-or-folder-

changes-in-SharePoint-e5a79e7b-a146-46da-a9ef-d65409ba8918 sau la adresa 

https://www.youtube.com/watch?v=bv7jFh_qLDM (secundele 31-48). 

Orice incident1, bug2 sau cerință nouă de dezvoltare se comunică la DCSMISIT de către 

coordonatorii SMIS prin instrumentului de tip help-desk Asistenta SMIS disponibil la adresa: 

https://asistentasmis.fonduri-ue.ro/. 

  

 
1 Un incident presupune operarea defectuoasă, incompletă sau eronată a sistemului informatic.  
2 Un bug presupune funcționarea defectuoasă, incompletă sau eronată a sistemului informatic. 

https://aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/
https://test.aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/backOffice/
https://2014.mysmis.ro/frontOffice/
https://test.aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/frontOffice/
https://portal.smis.fonduri-ue.ro/mysmis2014/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fmysmis2014%2FShared%20Documents%2FManuale&View=%7BDDAABD56%2D3D9C%2D4CC1%2DBE3D%2D8E98DC49A4F9%7D
https://portal.smis.fonduri-ue.ro/mysmis2014/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fmysmis2014%2FShared%20Documents%2FManuale&View=%7BDDAABD56%2D3D9C%2D4CC1%2DBE3D%2D8E98DC49A4F9%7D
https://portal.smis.fonduri-ue.ro/mysmis2014/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fmysmis2014%2FShared%20Documents%2FManuale&View=%7BDDAABD56%2D3D9C%2D4CC1%2DBE3D%2D8E98DC49A4F9%7D
https://portal.smis.fonduri-ue.ro/mysmis2014/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fmysmis2014%2FShared%20Documents%2FManuale&View=%7BDDAABD56%2D3D9C%2D4CC1%2DBE3D%2D8E98DC49A4F9%7D
https://support.office.com/en-us/article/Create-an-alert-to-get-notified-when-a-file-or-folder-changes-in-SharePoint-e5a79e7b-a146-46da-a9ef-d65409ba8918
https://support.office.com/en-us/article/Create-an-alert-to-get-notified-when-a-file-or-folder-changes-in-SharePoint-e5a79e7b-a146-46da-a9ef-d65409ba8918
https://www.youtube.com/watch?v=bv7jFh_qLDM
https://asistentasmis.fonduri-ue.ro/
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1. Conectarea în aplicație  

1.1. Conectarea la aplicația MySMIS 2014 BackOffice 

1. Utilizatorul accesează portalul MySMIS2014 la adresa https://aplicatii2014.smis.fonduri-

ue.ro/backOffice  

2. Completează câmpurile ”Utilizator” și ”Parolă” și acționează butonul Autentificare.   

 

1.2. Identificarea electronică în Back Office 

1. Utilizatorii trebuie să dețină semnătura electronică conform rolului asociat; 

2. În colțul din dreapta sus a ecranului apare numele utilizatorului autentificat; 

3. După autentificare utilizatorul dă click pe numele lui și apoi pe butonul Identificare electronică; 

 

4. Se completează câmpurile cu datele de înregistrare ale utilizatorului și se salvează apăsând 

butonul Salvează; 

5. Utilizatorul descarcă formularul de înregistrare, îl semnează digital și îl  reîncarcă în sistem; 

6. În tabelul Certificate încărcate apar datele de înregistrare a semnăturii electronice;  

 

u t i l i z a t o r  

https://aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/backOffice
https://aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/backOffice
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7. Pentru obținerea drepturilor de utilizator, în tabelul Solicitări drepturi utilizator încărcate, se 

acționează butonul Adaugă, se completrează câmpurile Titlu, Descriere după care se încarcă 

documentul pdf semnat care conține solicitarea de drepturi de utilizator. 

8. Se salvează informaţiile prin activarea butonului SALVEAZĂ sau se renunţă la acţiune apasând 

butonul RENUNŢĂ. Apare un mesaj de confirmare a înregistrării electronice. 
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5. MODULUL IMPLEMENTARE 

Precondiție: utilizatorul are cont activ în MySMIS2014 . 

1. Utilizatorul accesează adresa https://aplicatii2014.smis.fonduri-

ue.ro/backOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml  

2. Utilizatorul urmează pașii de la secțiunea 1.1. Conectarea la aplicația MySMIS 2014 BackOffice. 

5.1. Accesarea modulului Implementare 

După logarea în aplicaţie, accesul în modulul Implementare se face apăsând butonul Implementare din 

interfaţa sistemului.  

 

5.1.1. Drepturi în modulul Implementare 

Drepturile utilizatorilor (Autoritate de Management, Organism Intermediar, Autoritate de Audit, 

Autoritate de Certificare etc.) sunt atribuite în deplin acord cu responsabilitățile fiecăruia 

cuprinse în fișa postului. Accesul la informaţie poate fi auditat în detaliu și realizat într-un mod 

flexibil. Astfel, utilizatorii aparținând unui grup nu pot modifica datele introduse în sistem de 

către utilizatorii aparținând altui grup, asigurându-se în acest fel securitatea informației în cadrul 

aplicației SMIS2014+. Totodată, drepturile utilizatorilor sunt astfel atribuite încât un utilizator 

având drept de introducere într-o funcție a sistemului, nu poate avea și drept de validare a 

datelor introduse, asigurându-se în acest fel transpunerea principiului celor „patru ochi” în 

sistemul informatic.  

− MySMIS - Distribuire CPF 

− MySMIS - Distribuire CR-CP 

− MySMIS - Distribuire Raport Progres 

− MySMIS - Achiziții - Editare AM 

− MySMIS - Achiziții - Validare AM 

− MySMIS - Achiziții - Editare OI 

− MySMIS - Achiziții - Validare OI 

− MySMIS - CPF - Editare OI 

− MySMIS - CPF - Validare OI 

− MySMIS - CPF - Editare AM 

− MySMIS - CPF - Validare AM 

− MySMIS – CR/CP - Editare AM 

− MySMIS – CR/CP - Validare AM 

− MySMIS – CR/CP - Editare OI 

− MySMIS – CR/CP - Validare OI 

− MySMIS - Creanță - Editare OI 

− MySMIS - Creanță - Validare OI 

− MySMIS - Creanță - Editare AM 

− MySMIS - Creanță - Validare AM 

− MySMIS - Monitorizare Tehnică - Editare AM 

− MySMIS - Monitorizare Tehnică - Editare  OI 

− MySMIS - Plăți Editare 

− MySMIS - Plăți Validare 

− MySMIS - Monitorizare Tehnică - Validare AM 

 

u t i l i z a t o r  

https://aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/backOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml
https://aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/backOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml
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− MySMIS - Monitorizare Tehnică - Validare OI 

− MySMIS - Recuperare Creanțe - Editare OI 

− MySMIS - Recuperare Creanțe - Validare OI 

− MySMIS - Recuperare Creanțe - Editare AM 

− MySMIS - Recuperare Creanțe - Validare AM 

− MySMIS - Restituire Prefinanțare - Editare AM 

− MySMIS - Restituire Prefinanțare - Validare 

AM 

− MySMIS - Sesizare - Editare OI 

− MySMIS - Sesizare - Validare OI 

− MySMIS - Sesizare - Editare AM 

− MySMIS - Sesizare - Validare AM 

− MySMIS - Suspiciune - Editare OI 

− MySMIS - Suspiciune - Editare AM 

− MySMIS - Suspiciune - Validare OI 

− MySMIS - Suspiciune - Validare AM 

− MySMIS - Titlu Creanță – Editare AM 

− MySMIS - Titlu Creanță - Validare AM 

− MySMIS - Titlu Creanță - Editare OI 

− MySMIS - Titlu Creanță - Validare OI 

− MySMIS - Rol vizualizare AA  

 

Rolul de Editare are următoarele funcţii: 

- adăugarea și editarea datelor structurate din interfața de sistem precum și documentele 

folosite în relaţia cu beneficiarul; 

- atașarea de documente.   

Rolul Validare  are următoarele funcţii:  

- validarea datele introduse de utilizatorul cu rol de editare; 

- atașarea de documente. 

5.2. Distribuirea documentelor  

Persoanele responsabile cu distribuirea, verificarea și validarea cererilor de prefinanțare/ plată/ 

rambursare/ rambursare aferente CP și ale rapoartelor de progres pot vizualiza documentele care sunt 

încărcate de beneficiar în Front Office (FO). Odată cu transmiterea din FO a documentelor de mai sus către 

utilizatorii cu rol de distribuire din entitatea responsabilă cu implementarea unui program operațional (OI 

și/sau AM), sistemul trimite automat un e-mail de notificare. 

Dacă sunt mai mulți utilizatori cu drepturi de distribuire pentru aceeași entitate de la nivelul unui program 

operațional, vor primi toți notificare pe email. 

Exemplu: S-a primit spre distribuire o cerere de rambursare/ cerere de plata / cerere de 

rambursare aferenta unei cereri de plată,  pentru proiectul cu titlul: Test pentru productie, Cod 

SMIS: 103919, Denumire beneficiar: MINISTERUL - FONDURILOR EUROPENE/TESTARE-POAD, 

proiect contractat în cadrul apelului cu cod POC/126/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de 

CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI 

internaționale Email transmis automat. Vă rugăm să nu răspundeți la acest mesaj. 

• Pasul 1 - După accesarea modulului Implementare, utilizatorului care are cel puțin unul dintre 

cele trei drepturi definite pentru acest submodul (Distribuire CR-CP, Distribuire CPF, Distribuire Raport 

Progres) îi va fi afișat în dreapta sus a ferestrei butonul Distribuiri (Directări); 
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• Pasul 2 - la acționarea butonului Distribuiri, se deschide o fereastră care afișează în partea stângă 

5 funcții persoanalizate:  

- Notificări;  

- Distribuiri CR-CP;  

- Distribuiri CPF; 

- Distribuiri Raport Progres. 

 

 

Deschiderea ferestrei se face direct în funcția Notificări în care sunt prezentate, cu titlu informativ, 

numărul de cereri de rambursare/ plată/ prefinanțare/ rapoarte de progres care așteaptă transmiterea. 

• Pasul 3 - La acționarea funcției Distribuiri CR-CP, în pagină sunt afișate două tabele distincte care 

apar prin selectare din tab-urile NEDISTRIBUITE și DISTRIBUITE. Un tabel conține cererile de plată/ 

rambursare/ rambursare aferente CP care nu sunt încă transmise pentru verificare și, respectiv, cele 

transmise. Structura tabelului pentru ambele situații este următoarea:  Tip cerere, Nr. și data cerere, Cod 

SMIS, Beneficiar, Titlu proiect, Cod Apel, Axa Prioritară, Distribuitor OI, Acțiune distribuire OI, Distribuitor 

AM, Acțiune distribuire AM. 
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• Pasul 4 - după acționarea tab-ului Nedistribuite, utilizatorul cu drept de distribuire poate aloca 

cererile de plată/ rambursare/ rambursare aferente CP/ raport de progres către un utilizator cu drept de 

editare și verificare.  

 
La acționarea butonului DISTRIBUIRE AM sau DISTRIBUIRE OI se deschide o fereastră care conține lista 

predefinită a utilizatorilor cu rol de editare aparținând AM/OI-ului.  

Se alege un singur utilizator către care va fi distribuită cererea, se SALVEAZĂ sau se RENUNȚĂ la acțiune. 
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NOTĂ: Utilizatorul cu rol de editare selectat de către utilizatorul cu rol de distribuire va primi 

automat un email de notificare la alocarea unei CR/CP, CPF și Raport Progres. 

Utilizatorul căruia i-a fost distribuită respectiva cerere/raport de progres va primi automat 

un email de notificare la retransmiterea din FO a cererii/raportului, ca urmare a răspunsului 

la  solicitarea de clarificări din BO.  

 

Exemplu: A fost alocată spre verificare o cerere de rambursare / cerere de plata / cerere de 

rambursare aferenta unui cereri de plata în modulul Implementare, pentru proiectul cu titlul: 

test 02 Silviu UPDATE DENUMIRE Cod SMIS: 102982 Denumire beneficiar: TEST BENEFICIAR 

SILVIU OIC, proiect contractat în cadrul apelului cu cod POC/62/1/3/Stimularea cererii 

întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în 

parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în 

sectoarele economice care prezintă potențial de creștere 

Email transmis automat. Va rugăm să nu faceti reply la acest mesaj. 

 

• Pasul 5 - în tabelul DISTRIBUITE, în coloanele Distribuitor OI sau Distribuitor AM, este afișat 

numele celui căruia i-a fost distribuit documentul. În colonele Acțiune distribuire OI, respectiv Acțiune 

distribuire AM sistemul afișează butoanele REALOCARE OI, respectiv REALOCARE AM; la acționarea 

acestor butoane, tot prin intermediul unei ferestre de lucru, utilizatorul cu rol de distribuire va putea 

schimba utilizatorul către care a distribuit inițial. 

 

5.3. Vizualizarea datelor  

Sistemul permite vizualizarea datelor introduse de beneficiar prin interfața FrontOffice în modulul 

Implementare. Pentru utilizarea acestei funcții a sistemului se intră în modulul Implementare și se 

selectează un proiect direct prin acționarea titlului din tabelul proiectelor pe care sistemul îl afișează sau 

prin introducerea codului SMIS și acționarea butonului CAUTĂ.  
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Se dă clic pe proiect, se deschide fereastra proiectului selectat direct în funcția Persoane.  

5.3.1. Funcția Persoane 

În momentul accesării proiectului, în partea de sus a ecranului de lucru sunt prezentate informații 

generale referitoare la proiectul pe care se lucrează (titlul proiectului, codul SMIS, codul de apel, 

autoritatea responsabilă, partenerii asociați entității juridice).  

NOTĂ: fereastra cu informații generale despre proiectul accesat este deschisă permanent 

pentru toate funcțiile din modulul IMPLEMENTARE. 

Vizualizarea datelor din această funcție în vederea verificărilor presupune parcurgerea următorilor pași: 

• Pasul 1 – la selectarea funcției Persoane din fereastra din stânga ecranului sistemul afișează, sub 

formă de tabel, lista persoanelor introduse anterior la nivelul entităţii juridice, în ordinea introducerii; 

datele conțin CNP, Nume, Prenume și Categoria. 
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• Pasul 2 – pentru a căuta o persoană introdusă în sistem, se apasă butonul CAUTĂ, filtrarea putând 

fi făcută după Nume şi/sau Prenume şi/sau CNP. Pentru a anula căutarea efectuată anterior se apasă 

butonul ŞTERGE FILTRE. 

• Pasul 3 - pentru a avea acces la datele persoanelor introduse în sistem, se acționează butonul 

VIZUALIZEAZĂ, se deschide o fereastra în care se pot vedea datele de intrare în operaţiune ale 

persoanelor participante la grupul ţintă sau din structurile spijinite sau altele. Aceste date se regăsesc și 

în funcția Grup Ţintă. 

 
Sistemul afișeză în partea de jos a ferestrei documentele salvate de utilizatorul din FrontOffice 

(beneficiarul) corespunzătoare persoanelor introduse. 

După verificarea informațiilor se revine la tabelul persoanelor introduse în sistem prin acționarea 

butonului ÎNCHIDE. 
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• Pasul 4 – Prin acționarea butonului CONTRACTE din ecranul principal al funcției se vizualizează 

datele referitoare la contractul/contractele de muncă ale persoanei introduse în sistem. 

 

Pentru vizualizarea detaliilor contractului, se dă clic pe contractul din tabel și fereastra se extinde cu 

detaliile, inclusiv cu documentele justificative încarcate pentru persoana respectivă, care pot fi descarcate 

și verificate. 

 

După verificare, se acționează butonul RENUNȚĂ, apoi butonul ÎNCHIDE, și se revine la ecranul principal. 

 

5.3.2. Funcția Fișe de pontaj 

Pentru vizualizarea fișelor de pontaj se acționează funcția Fișe de pontaj. În ecranul principal sistemul 

afișează sub formă de tabel Lista fișelor de pontaj introduse de beneficiar pentru fiecare stat de plată, 

partener, lună, an și număr de persoane. 
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Se selectează un stat de plată din coloana din stânga, moment în care se deschide o nouă fereastră care 

conține zilele lunii și pontajele pentru fiecare zi și persoană.   

 

Dacă utilizatorul selectează o persoană pentru verificare prin acționarea numelui, se deschide o altă 

fereastră care conține toate datele pontajului, inclusiv activitatea desfășurată în intervalul de timp 

respectiv. 
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5.3.3. Funcția Grupuri țintă 

În funcția Grupuri țintă pot fi vizualizate datele în cele două sub-funcţii Participanți și Entități: 

5.3.3.1. Sub-funcția Grup țintă – Participanţi 

Datele din Grup ţintă - Participanţi  pot fi vizualizate prin parcurgerea următorilor paşi: 

• Pasul 1 - se selectează sub-funcția Grup țintă - Participanţii; se deschide o fereastră unde poate fi 

vizualizată situaţia participanţilor la intrarea în operaţiune, precum și datele privind situaţia participanţilor 

la ieşirea din operaţiune. Sistemul afişează o listă cu situația participanților la ieșirea din operaţiune în 

ordinea introducerii acestora în sistem.  

 

•  Pasul 2 - Vizualizarea datelor indicatorilor privind participanții se face acționând butoanele 

corespunzătoare persoanei din cele două tabele. La verificarea persoanei la intrarea în operațiune se 

deschide o fereastra identică cu cea de la vizualizarea datelor în funcția Persoane (vezi 5.3.1 pasul 3). 

La verificarea persoanei ieșite din operațiune, fereastra care se deschide conține în plus  datele referitoare 

la ieșirea din operațiune (editate în culoarea roșie), inclusiv documente justificative încarcate în sistem de 

beneficar. 
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După ce au fost completate datele de intrare și de ieșire din operațiune ale persoanelor din grupul 

țintă, indicatorii comuni stabiliti prin Reg. 1304/2013 sunt calculați automat. 
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5.3.3.2. Sub-funcția Grup țintă - Entităţi 

Datele din Grup ţintă - Entităţi pot fi vizualizate prin parcurgerea următorilor paşi: 

• Pasul 1 - Se selectează sub-funcția; în ecranul principal sistemul aduce sub forma unui tabel lista de 

Entități introduse de beneficiar. 

• Pasul 2 - prin acționarea butonului VIZUALIZARE apare o fereastră în care pot fi vizualizate datele 

cu privire la entitate. 
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(continuarea ferestrei de mai sus) 

 

5.3.4. Funcția Venituri 

În sub-modulul Venituri pot fi vizualizate datele prin parcurgerea următorilor paşi: 

• Pasul 1 - se selectează funcția Venituri; apare o fereastră în care, prin apăsarea butonului 

VIZUALIZARE, sistemul afişează o listă cu veniturile introduse anterior la nivelul entităţii juridice, în 

ordinea introducerii acestora în sistem. 

 

Prin acționarea butonului VIZUALIZARE se deschide o fereastră cu detaliile venitului înregistrat de 

beneficiar. 
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5.3.5. Funcția Validare 

Funcția permite verificarea și validarea plăților efectuate de AM către beneficiar, precum și a achizițiilor, 

cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare, precum și a rapoartelor de progres introduse de beneficiar 

în MySMIS Front Office. Verificările și validările respectă principiul celor ”patru ochi”, utilizatorii cu depturi 

de editare neavând și drepturi de validare și invers. 

5.3.5.1. Sub-funcția Plăți 

A. Căutarea și adăugarea unei plăți 

După selectarea proiectului pentru care se fac verificările se accesează funcția Validare, sub-funcția Plăți.  

Utilizatorul cu rol MySMIS Plăți editare poate edita informațiile.  

 

• Pasul 1 – căutare plată: pentru a căuta o plată introdusă se apasă butonul CAUTĂ, filtrarea putând 

fi făcută după Număr OP, Dată OP, Sursa de finanțare, Valoare OP, Avans ajutor de stat, Plată completă, 

Status. 

Sistemul afișează în partea de jos a ferestrei plata căutată după filtrul aplicat. Pentru a anula căutarea 

efectuată anterior se apasă butonul ŞTERGE FILTRE. 

Utilizatorul poate vizualiza în partea de jos a ferestrei (tabelul Plăți) plăţile salvate în funcţie de Nr. OP, 

Data OP, Sursa de finanțare, Valoare OP, Valoare OP LESS, Valoare OP MORE, Avans ajutor de stat, Plata 

completă.  

• Pasul 2 – adăugarea plăților efectuate de AM/OI. După acționarea butonului ADAUGĂ PLATĂ, 

utilizatorul cu rol de editare selectează CPF/ CRP/ CR pentru care completează datele plății efectuate. 

Se selectează numărul și data cererii de prefinanțare, plată, rambursare dintr-o listă populată în mod 

automat cu cererile autorizate pentru proiectul selectat. 
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Dintr-o listă care cuprinde toţi partenerii pentru care au fost solicitate cheltuieli în CPF/CP/CR supusă 
verificării se selectează partenerul pentru care se face plata.  

 

Se completrează următoarele câmpuri:  

- Nr. OP - câmp numeric (câmp obligatoriu); 

- Data OP - câmp dată (câmp obligatoriu); 

- Sursă de finanţare - se va alege sursa din nomenclator (câmp obligatoriu); 

- Valoare OP - câmp numeric (câmp obligatoriu); 

- Valoare OP LESS - valorile sunt calculate de sistem conform procentului stabilit în definirea 

apelului și afișate automat; 

- Valoare OP MORE - valorile sunt calculate de sistem conform procentului stabilit în definirea 

apelului și afișate automat; 

- Avans ajutor de stat – se pune bifa dacă este cazul; 

- Plată completă – se bifează DA sau NU; 

Se salvează informațiile introduse prin acționarea butonului SALVEAZĂ sau nu se salvează, acționând 

butonul RENUNŢĂ.  

În cazul în care este necesară modificarea sau completarea informațiilor unei plăți introduse, utilizatorul 

cu drepturi de editare plăți poate face modificări. Se selectrează OP-ul în tabelul Plăți. 
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După selectare, plata va fi blocată pentru editare prin acționarea butonului BLOCARE PLATĂ PENTRU 

EDITARE AM, pentru ca niciun alt utilizator să nu mai poată opera concomitent modificări. Prin acționarea 

butonului EDITARE PLATĂ, pot fi modificate datele anterior introduse. Informațiile modificate se salvează 

prin acționarea butonului SALVEAZĂ sau se renunță fără salvarea informațiilor, acționând butonul 

RENUNŢĂ.  

Prin acționarea butonului ATAȘEAZĂ FIȘIER se pot încărca documente doveditoare. Fișierul atașat trebuie 

semnat electronic de utilizatorul care îl introduce în sistem. 

Transmiterea pentru validare la AM se realizeaza prin acționarea butonului TRANSMITERE. 

B. Validare unei plăți 

• Pasul 1 - utilizatorul cu rol de plăți validare selectează plata pe care urmează să o valideze și apoi 

o blochează pentru validare. 

 

 

Utilizatorul cu rol de editare plăți va edita ordinul de plată prin selectarea acestuia. 
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• Pasul 2 - prin acționarea butonului EDITARE PLATĂ pot fi modificate datele introduse anterior. Se 

salvează informațiile modificate prin acționarea butonului SALVEAZĂ sau se renunță prin acționarea 

butonului RENUNŢĂ. 

• Pasul 3 - se poate ataşa fişier pentru justificarea validării prin acționarea butonului ATAȘEAZĂ 

FIȘIER. Fișierul atașat trebuie semnat electronic de utilizatorul care îl introduce în sistem. 

Apoi plata se poate Transmite pentru corectare AM sau se Validează. 

5.3.5.2. Sub-funcția Verificări la fața locului 

• Pasul 1 - utilizatorul selectează funcția Verificări la faţa locului și poate vizualiza în partea de jos 

a ferestrei lista verificărilor înregistrate. 

 
• Pasul 2 - utilizatorul acționează butonul ADAUGĂ VERIFICARE și poate să introducă  date: 

- alege Entitatea care face verificarea dintr-o listă predefinită (AM/OI/AA/ACP);  

- alege Tipul de verificare dintr-o listă predefinită: (Audit, Verificări de management,  

Monitorizare);  
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- Nr. raport; 

- Dată început/finalizare verificare. 

Dacă există constatări, se acționează varianta DA a butonul Există constatări (DA/NU); fereastra se 

extinde și se completează următoarele date:  

- Procent corecție (se introduce procentul de corecție, dacă este cazul); 

- Tip eroare - utilizatorul  alege tipul erorii dintr-o listă predefinită; 

- Subtip eroare  - utilizatorul  alege subtipul erorii dintr-o listă predefinită; 

- Valoare corecție (se introduce informativ valoarea/suma corecției); 

- Se completează Valoare corecție totală pe contract; 

- Se completează Sinteză constatări/recomandări și alte detalii în Observații corecție; 

Informațiile introduse se salvează prin acționarea butonului SALVEAZĂ sau se renunță, acționând butonul 

RENUNŢĂ. 

• Pasul 3 – După salvare, informațiile pot fi vizualizate în lista Verificări la fața locului din ecranul 
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principal. și apare în dreptul înregistrării butonul EDITARE care permite efectuarea de modificări sau 

agăugiri în înregistrarea raportului de verificare (se deschide aceeași fereastră ca cea de la ADAUGĂ 

VERIFICARE). 

 

Informațiile introduse se salvează prin acționarea butonului SALVEAZĂ sau se renunță, acționând butonul 

RENUNŢĂ. 

• Pasul 4 - utilizatorul atașează documentele justificative semnate electronic acționând butonul 

DOCUMENTE ATAȘATE. Se deschide o fereastră în care sistemul afișează documentele salvate în funcție 

de Denumire fișier, Titlu, Descriere, Stare.  

Acționând butonul ADAUGĂ DOCUMENTE se deschide o fereastră în care se completează date despre 

fișier (Titlu, Descrierea fişierului) se selectează fișierul și se ATAȘEAZĂ. Apoi se acționează butonul 

SALVEAZĂ FIȘIERE. În cazul în care nu se dorește salvarea se acționează butonul ÎNCHIDE. 
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5.3.5.3. Sub-funcția Verificări achiziții 

Pentru funcția Verificări achiziții sunt atribuite patru roluri: achiziții editare OI, achiziții validare  OI, 

achiziții editare AM, achiziții validare  AM. 

A. Editare verificări achiziții OI/AM 

În fereastra care se deschide la acționarea funcției Verificări achiziții poate fi vizualizată Lista verificări 

achiziții care cuprinte toate verificările introduse. Utilizatorul poate vizualiza în partea de jos a ferestrei 

următoarele detalii ale verificărilor salvate: Nr. raport verificare, Titlu contract, Tip procedură, Nume 

contractor. 

• Pentru introducerea unei noi verificări, utilizatorul acționează butonul ADAUGĂ VERIFICARE (1). 

Se deschide fereastra Adăugare verificare achiziție în care utilizatorul selectează partenerul și contractul 

de achiziție pentru care vor introduce datele verificării. Beneficiarul/ partenerul se selectează dintr-o listă 

populată automat cu datele introduse în modulul ACHIZIȚII. Alegerea beneficiarului/ partenerului este 

obligatorie. Pentru beneficiarul/ partenerul selectat se alege din listă un contract. 

 
Utilizatorul blochează pentru editare, astfel încât niciun alt utilizator să mai poată introduce date 

concomitent. 

Sistemul afișeaza automat următoarele informații introduse anterior în modulul ACHIZIȚII: Titlu contract, 

Tip procedură, Nume contractor, CUI contractor, Valoare contract fără TVA, Valoare TVA. 

Utilizatorul introduce următoarele date în câmpurile corespunzătoare: 

− Nr. raport de verificare (câmp obligatoriu); 

− Tip eroare - se alege o eroare din lista predefinită (câmp obligatoriu); 

− Subtip eroare - se alege o eroare din lista predefinită (câmp obligatoriu); 

− Valoare corecție (se completează în cazul în care există corecții); 

− Procent corecție (se completează în cazul în care există corecții); 

− Valoare totală corecție (se completează în cazul în care există corecții); 

− Observații corecție (se completează în cazul în care există corecții); 

Utilizatorul atașează documente justificative semnate electronic. Sistemul afișează în partea de jos a 

ferestrei documentele salvate. Pentru finalizarea verificării și transmiterea pentru validare, se bifează 

Validare editare. Sistemul afișează data verificării.  

1 

2 
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Apoi se salvează informațiile introduse prin acționarea butonului SALVEAZĂ sau se renunță, acționând 

butonul RENUNŢĂ. 

• Butonul EDITARE OI/AM (2) rămâne vizibil atâta timp cât editarea verificării nu este finalizată. La 

acționarea butonului EDITARE OI/AM, sistemul deschide fereastra de lucru Editare verificare achiziție 

identică cu fereastra Adăugare verificare achiziție, în care se pot face modificări sau se pot încărca alte 

documente justificative. 

B. Validare verificări achiziții OI/AM 

Utilizatorul cu rol de validare, după autentificare, parcurge următorii pași: 

1. Căutarea proiectului după codul SMIS, pentru validarea raportul de verificare a contractului 

de achiziție; 

2. Selectarea funcției Validare, sub-funcția Verificări achiziţii şi pentru vizualizarea listei 

verificărilor înregistrate; 

3. Acționarea butonului VALIDARE OI/ AM; 
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4. Asumare responsabilitate de blocare – Da; 

 

5. Se deschide o fereastră în care utilizatorul cu rol de validare vizualizează datele introduse de 

utilizatorul cu rol de editare; 
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6. Informații validare achiziție OI/AM - Utilizatorul atașează documentele semnate electronic 

(Documente de validare);  

7. Pentru validarea verificării achiziției OI/AM se acționează butonul SALVEAZĂ; 

8. În cazul în care validatorul OI/AM consideră că verificarea la nivelul utilizatorului cu rol de 

editare AM/OI nu este conformă sau există erori, o poate retransmite acționând butonul 

TRANSMITERE CĂTRE EDITARE OI/ AM și fluxul se reia. 

9. Utilizatorul poate renunța la salvarea verificării prin acționarea butonului RENUNȚĂ. 

Pașii editare/ validare AM sunt identici cu cei de la OI. 

Inregistrarea Verificare achiziție conține atât informații editare/ validare achiziție OI, cât și informații 

editare/ autorizare achiziție AM. 

 

5.3.5.4. Sub-funcția Verificări CR/ CP 

Pentru funcția Verificări CR/ CP rolurile sunt atribuite astfel: MySMIS – CR-CP Editare OI și MySMIS – CR-

CP Validare OI, MySMIS – CR-CP Editare AM și MySMIS – CR-CP Validare AM. Utilizatorul cu rol editare/ 

validare AM urmează aceeași pași ca utilizatorul cu rol editare/ validare OI.  

A. Editare verificări CR/CP la nivelul OI/AM 

• Pasul 1 - utilizatorul cu rol de editare selectează funcția Verificări CR/ CP şi poate vizualiza lista 

cererilor primite în funcţie de Tip cerere, Data final, Număr cerere, Număr înregistrare, Număr contract 

finanțare, Versiune. 

• Pasul 2 - selectează din listă CR/ CP pentru verificare și acționează butonul BLOCARE EDITARE 

OI/AM pentru ca niciun alt utilizator să nu mai poată opera concomitent modificări. 

Sistemul afișează o fereastră de dialog pentru confirmarea sau infirmarea alegerii blocării la editare. 

După alegerea variantei DA a blocării la editare, sistemul afișează un mesaj de confirmare. 

 
Apoi utilizatorul poate alege una dintre cele două variante Autorizată sau Solicită clarificări; 
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• Pasul 3 – când utilizatorul selectează Autorizată, poate vizualiza cererea acționând butonul 

Vizualizează. Cererea de rambursare/plată se poate descărca în format pdf. 

De asemenea, prin acționarea butonului GENEREAZĂ EXCEL, utilizatorul descarcă formatul excel al cererii 

pentru verificări. 

 
- Se selectează partenerul din tabelul Listă parteneri cerere. 

 
- Fereastra se extinde și sistemul afișează 9 butoane: FACTURI FISCALE, STATE DE PLATĂ, STATE DE 

SUBVENȚII, ORDINE DE DEPLASARE, ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, DEDUCERE PRE-

FINANȚARE, VALOARE DEBITE/TITLURI DE CREANȚE DEDUSE, VALOARE DOBÂNZI DE NEPLATĂ, 

VALOARE DIN CP DEDUSĂ; 

- Se selectează apoi documentele pentru verificare prin acționarea acestor butoane; 

NOTĂ: Pentru exemplificare, sunt descrise verificările pentru Facturi fiscale și pentru 

Deducere pre-finanțare. Toate celelalte verificări (state de plată și de subvenții, ordine de 

deplasare etc.) se fac asemănător. 
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► FACTURI FISCALE 

- Prin acționarea butonului FACTURI FISCALE, se verifică facturile, documente de plată asociate și 

dovada plății pentru cererea de rambursare selectată; 

- Se selectează factura de verificat din Listă facturi, fereastra se extinde și pot fi vizualizate 

informațiile structurate introduse corespunzătoare facturii; sunt aduse de sistem și pot fi 

vizualizate Fișierele atașate facturii. Fereastra conține, de asemenea, tabelul Documentele 

asociate facturii, din care pot fi vizualizate prin descărcare Documentul de plată și Dovada plății.  

 

 
- Apoi se selectează detaliul din Listă detalii factură și sistemul extinde fereastra pentru a fi văzute 

informațiile structurate ale detaliului facturii; 

- Se selectează linia bugetară legată la detaliu din tabelul Listă linii bugetare; 
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- Se editează următoarele elemente ale cheltuielii din Listă cheltuieli pe linia bugetară: 

▪ Eligibil solicitat; 

▪ Neeligibil OI/ AM (precizare: în cazul OI, valoarea considerată neeligibilă va fi editată doar 

pentru nivel de OI); 

▪ Tip/subtip eroare - se alege din listă predefinită; 

▪ Observații neeligibil (se vor introduce observații cu privire la decizia de neeligibilitate a 

cheltuielii respective); 

▪ Procent corecție OI/ AM; 

▪ Tip/subtip eroare - se alege din lista predefinită; 

▪ Observații corecție OI/ AM (dacă este cazul, se introduc detalii cu privire la decizia de 

impunere corecții); 

▪ Valoare deducere din corecție OI/ AM – este calculată și afișată automat la completarea 

procentului din corecţie; 

▪ Valoare validată la OI/ autorizată la AM- este calculată și afișată automat de sistem. 
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► DEDUCERE PRE-FINANŢARE 

 

Utilizatorul selectează un ordin de plată din lista Nr/Dată Ordin de plată aferent unei cereri de 

prefinanțare. În lista de selecție sunt afișate ordinele de plată aferente autorizărilor de cereri de 

prefinanțare validate pentru codul SMIS respectiv, în ordinea cronologică a datei plății, începând cu cea 

mai veche. Se deschide o fereastră tip tabel care cuprinde următoarele câmpuri: 

- Nr/Dată ordin plată; 

- Valoare recuperată OI - câmp calculat astfel: deducere pre-finanţare (informaţia care se 

regăseşte în Autorizare cerere de rambursare validate aferente codului SMIS şi OP-ului selectat) 

+ Restituiri pre-finanţare anterioare (restituiri introduse şi validate pe modulul Restituiri 

prefinanţare); 

- Valoare rămasă de recuperat OI - câmp calculat ca diferenţa dintre valoare ordin de plată ales 

din listă și valoarea recuperată până la momentul prezent; 

- Deducere prefinanţare OI - câmp calculat (Sursa UE OI + Sursa BS OI); 

- Deducere prefinanţare Less OI; 

- Deducere prefinanţare More OI; 

- Sursa UE OI - câmp editabil (2 zecimale);  

- Sursa BS OI - câmp editabil (2 zecimale);  

- Valoare de plată - câmp obligatoriu (2 zecimale); 

- Valoare recuperată AM; 
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- Valoare rămasă de recuperat AM;  

- Deducere prefinanţare AM  - câmp calculat (Sursa UE AM + Sursa BS AM); 

- Deducere prefinanţare Less AM; 

- Deducere prefinanţare More; 

- Sursa UE AM - câmp editabil (2 zecimale);  

- Sursa BS AM - câmp editabil (2 zecimale); 

 

 

NOTĂ: Pentru ordinele de plată cu bifa ”DA” la Avans ajutor de stat vor fi afișate valori 

în câmpurile Deducere prefinanțare Less și Deducere prefinanțare More.  

Dacă procentul de finanțare este definit în apel, valorile vor fi calculate și afișate 

automat prin aplicarea procentului. 

Dacă procentul de finanțare nu este definit în apel, utilizatorul introduce valoarea în 

câmpul Deducere prefinanțare Less, iar sistemul calculează și afișează valoarea 

Deducere prefinanțare More după formula Deducere prefinanțare minus Deducere 

prefinanțare Less. 

 

• Pasul 4 - în cazul în care sunt necesare clarificări de la beneficiar referitoare la o anumita CR/ CP, 

utilizatorul bifează opțiunea Solicită clarificări. 
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- Utilizatorul introduce textul în câmpul Observații clarificări OI/AM, atașează fișierul prin care 

solicită clarificările și acționează butonul SALVEAZĂ CLARIFICĂRI; 

- Apoi transmite clarificările spre validare prin acționarea butonului TRANSMITE SPRE VALIDARE 

OI/ AM; 

- Răspunsul beneficiarului la clarificări implică modificări ale CR/ CP, iar retransmiterea ei reprezintă 

o nouă versiune a cererii. Utilizatorul care a cerut clarificări are drepturi de editare asupra cererii 

versionate fără să-i fie necesară o nouă alocare a cererii. 

B. Validare verificări CR/ CP la nivelul OI/ AM 

• Pasul 1 - utilizatorul cu rol de validare selectează cererea și acționează butonul de BLOCARE pentru 

ca niciun alt utilizator cu același rol să nu mai poată opera concomitent modificări. 

Cererea transmisă de beneficiar poate fi vizualizată în format pdf acționând butonul Vizualizare din 

secțiunea Document final transmis din FO; 

• Pasul 2 – după verificarea documentelor, poate valida cererea (butonul AUTORIZEAZĂ) sau poate 

valida solicitarea de clarificări (butonul CERE CLARIFICĂRI). În cazul în care constată că cererea necesită 

corecții, o trimite înapoi utilizatorului cu rol de editare prin acționarea butonului ÎNTOARCE LA EDITARE 

OI/AM. 

Utilizatorul are, de asemenea, posibilitatea de a atașa documente care justifică autorizarea, dacă este 

cazul, acționând butonul ATAȘEAZĂ FIȘIER în secțiunea Document autorizare OI/AM; 
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5.3.5.5. Sub-funcția Verificări CPF 

Utilizatorul cu rol de editare verificare pre-finanțare acționează funcția Verificări CPF în vederea verificării 

cererii de pre-finanțare. Sistemul afișează lista cererilor de prefinaţare înregistrate în funcţie de Număr 

curent, Număr de înregistrare, Dată de înregistrare, Nr. ordin de finanțare, Data ordin de finanțare, 

precum și o etichetă care precizează stadiul CPF: EDITARE OI, VALIDARE OI, CLARIFICĂRI, EDITARE AM, 

VALIDARE AM, AUTORIZATA. 

 

Pentru a căuta o CPF pentru verificare se acționează butonul CAUTĂ, filtrarea putând fi făcută după 

Număr curent, Număr de înregistrare, Dată de înregistrare. Sistemul afișează în partea de jos a ferestrei 
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cererea căutată. Pentru a anula căutarea efectuată anterior se apasă butonul ŞTERGE FILTRE. 

1. Utilizatorul cu rol de editare selectează cererea de prefinanţare. Prin selectare pot fi 

vizualizate date generale ale cererii: Număr curent, Număr de înregistrare CPF, Dată de 

înregistrare CPF, Număr ordin de finanțare, Dată ordin de finanțare, Tipul proiectului; 

2. Apoi acționează butonul BLOCAREA CERERII PENTRU EDITARE, pentru ca niciun alt utilizator 

să nu mai poată opera concomitent modificări;  

 

3. Selectează partenerul din Listă tranșe cerere de prefinanțare; 

 

Fereastra se extinte și sistemul afișează detaliile CPF selectată și butonul de editare 

MODIFICĂ TRANȘĂ. 
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4. Prin acționarea butonului MODIFICĂ TRANȘĂ se deschide fereastra Editare tranșă cerere de 

prefinanțare în care, dacă este cazul, pot fi modificate numai valorile introduse în câmpul 

Neeligibil OI, respectiv Neeligibil AM, și se alege Tip/Subtip eroare OI, respectiv AM. Se 

salvează modificările sau se renunţă; 

 

5. Cererea de prefinanţare transmisă de beneficiar se poate vizualiza în format pdf prin 

acționarea butonului Vizualizare document; 

6. Fișierele specifice pentru verificări/validări în BO ale fiecărei AM sau OI se pot ataşa prin 

acționarea butonului ATAȘEAZĂ FIȘIER care deschide fereastra de lucru dedicată (Selectați 

fișier, Descrieți fișier, Titlu, Atașează și Închide); 
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7. După încărcarea documentelor CPF se transmite spre validare OI; 

8. Utilizatorul cu rol de validare OI selectează cererea de prefinanţare; 

9. Acționează butonul BLOCAREA CERERII PENTRU VALIDARE, pentru ca niciun alt utilizator să 

nu mai poată opera concomitent modificări; 

10. Selectează partenerul; 

11. Vizualizează tranșa;  

12. Vizualizează cererea de prefinanţare transmisă de beneficiar în format pdf; 

13. Atașează fișier specific pentru validare; 

14. În cazul în care constată inadvertențe/erori, transmite CPF pentru corectare la OI și circuitul 

se reia; dacă CPF este corectă, o validează și o transmite pentru editare la AM; 

15. Sistemul afișează în partea de jos a ferestrei documentele atașate; 

16. Utilizatorii cu rol de editare, respectiv validare, din AM vor parcurge aceiași pași de 

editare/validare. 

17. Utilizatorul cu rol de validare AM blocheaza mai întâi cererea, apoi selecteaza Partenerul. 

18. Odată blocată cererea, în partea superioară a ecranului apare statusul BLOCAT PENTRU 

VALIDARE AM. 
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Anterior validării, utilizatorul are posibilitatea de a solicita clarificări, precum și de a edita observațiile 

aferente cererii. 

 
Beneficiarul poate vedea solicitarea de clarificări în modulul Implementare din FrontOffice. 

  

5.3.5.6. Sub-funcția Monitorizare tehnică 

La selectarea funcției Monitorizare tehnică utilizatorul poate vizualiza, în partea de jos a ferestrei, lista 

rapoartelor de progres transmise de beneficiar și salvate. Tabelul conține următoarele date: Stadiu, Nr. 

raport, Data raport, Tip raport, Data început perioada de raportare, Data sfârșit perioada de raportare, 

Versiune, Fișier asociat, Fișiere atașate. 
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A. Editare OI 

1. Utilizatorul cu rol de editare selectează raportul de progres de verificat din listă. 

 

2. Acționează buton BLOCARE EDITARE OI și se asigură astfel că niciun alt utilizator nu mai 

poate opera concomitent modificări asupra raportului respectiv; 

3. Raportul de progres transmis de beneficiar poate fi vizualizat în format pdf (descărcat din 

sistem) prin acționarea butonului Vizualizare document din tabelul Rapoarte de progres, 

coloana Fișier asociat; 

4. În cazul în care utilizatorul alege Autorizare, completează următoarele date: Număr raport, 

Neeligibil OI (cheltuielile declarate neeligibile), Observații autorizare OI și atașează 

documentul care atestă verificarea (lista de verificare);  

5. Salvează datele introduse acționând butonul SALVEAZĂ EDITARE OI; 

6. Transmite raportul pentru validare la nivelul OI, acționând butonul corespunzător; 

7. Dacă alege Solicită clarificări, completează următoarele date: Număr, Dată, Termen Solicitare 

OI, Observații clarificări OI  

 

1 

2 
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8. Salvează datele introduse acționând butonul SALVEAZĂ CLARIFICĂRI OI; 

9. Prin sub-funcția Atașare documente clarificare OI, utilizatorul poate atașa documente 

relevante pentru pasul respectiv (lista de verificare, solicitarea de clarificări); 

 

10. Pot fi vizualizați, de asemenea, indicatorii, precum și activitățile asociate raportului respectiv 

în vederea verificării; 
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11. După terminarea verificărilor se acționează butonul TRANSMITE CĂTRE VALIDARE OI. 
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B. Validare OI 

1. Utilizatorul cu rol de validare selectează raportul de progres.  

2. Acționează butonul BLOCARE PENTRU VALIDARE OI, astfel încât niciun alt utilizator să nu 

mai poată interveni asupra raportului respectiv pe parcursul procesului validării. 
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3. Sistemul solicită asumarea responsabilității de blocare; se bifează Da; 

4. Vizualizează raportul de progres, indicatorii și activitățile. 

5. Validează datele introduse de utilizatorul cu drept de editare OI: Neeligibil OI, Observații 

autorizare OI, Documente atașate de utilizatorul cu rol de editare OI; 

6. Atașare documente validare OI. Pot fi atașate toate documentele relevante pentru 

operațiunea de validare (Selectați fișierul). 

 

7. Se salvează prin acționatrea butonului SALVARE VALIDARE OI. 
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8. Apoi se acționează butonul TRANSMITE CĂTRE EDITARE AM. 

In cazul identificării unor erori, utilizatorul cu rol de validare poate returna spre editare la OI pentru 

corectări, prin acționarea butonului RETRANSMITERE EDITARE OI. 

Aceiași pași vor fi parcurși de utilizatorul cu rol de editare/validare AM. 

5.3.6. Funcția Restituire prefinațare 

Utilizatorul cu rol de restituire prefinanțare editare OI selectează funcția Restituire prefinanţare pentru a 

adăuga valoarea de restituit. Restituirile introduse pot fi vizualizate sub forma unui tabel care conține 

următoarele date: Status restituire, Nr/Dată ordin plată, Valoare recuperată, Valoare rămasă de 

recuperat, Nr ordin de plată beneficiar, Dată ordin de plată beneficiar, Dată extras, Val. restituită de 

beneficiar, Val. restituită de beneficiar Less, Val. restituită de beneficiar More. 

Soldul restituirilor de prefinanțare se regăsește sub lista înregistrărilor de restituire prefinanțare (Total 

restituiri prefinanțare (nevalidate + validate) și Total restituiri prefinanțare validate). 

 

1. Pentru introducerea unei noi valori de restituit utilizatorul acționează butonul ADAUGĂ; se 

deschide o fereastră în care utilizatorul poate introduce date. 
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2. Se va alege ordinul de plată din lista ordinelor validate pentru care nu s-a realizat încă 

recuperarea integrală (listate în ordinea cronologică a datei plății) în fereastra Nr./Data 

Ordin de plată; 

3. După selectarea ordinului de plată sistemul afișează automat următoarele date: 

− Avans ajutor de stat –  DA/NU (informație adusă din sub-modulul Plăți). 

− Valoare recuperată – câmp calculat astfel: Deducere pre-finanțare (informație care se 

regăsește în câmpul Autorizare cerere de rambursare validate aferente codului SMIS 

și OP-ului selectat) + Restituiri pre-finanțare anterioare (restituiri introduse și validate 

anterior pe acest modul). 

− Valoare rămasă de recuperat - câmp calculat astfel:  diferența dintre valoarea 

ordinului de plata AM ales din lista și Valoare recuperată. 

În aceeași fereastră apar următoarele câmpuri pentru editare: 

− Număr ordin de plată beneficiar; 

− Data ordin de plata beneficiar; 

− Data extras; 

− Valoare restituită de beneficiar;  

În cazul în care ordinul de plată corespunde unui Avans ajutor de stat, în fereastă apar și 

câmpurile: 

− Val. restituită de beneficiar Less; 

− Val. restituită de beneficiar More; 

− Procent de finanțare în apel. 

 

Datele introduse se SALVEAZĂ sau se RENUNȚĂ. 

4. Utilizatorul cu rol de editare blochează editarea, editează datele apoi trimite spre validare. 

5. Utilizatorul cu rol de validare blochează validarea, validează datele, dacă este cazul, sau 

trimite înapoi la editare.  
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5.3.7.  Funcția Nereguli și creanțe 

5.3.7.1. Sub-funcția Sesizare nereguli 

• Utilizatorul cu rol de sesizare editare selectează sub-funcția Sesizare nereguli. 

 

Sistemul afișează în partea de jos a ferestrei lista Sesizări nereguli introduse, cu următoarele 

detalii: Status sesizare, Autoritatea responsabilă, Nr/Dată înreg. Sesizare, Nr/Dată document 

informativ, Sursă sesizare, Sumă suspectată a fi plătită necuvenit, Tip neregulă, Concluzia 

verificării; 

• Utilizatorul poate introduce o nouă sesizare prin acționarea butonului ADAUGĂ SESIZARE; 

• Se deschide fereastra Adăugare în care numărul și data înregistrării sesizării sunt completate 

automat de sistem. Utilizatorul completează informațiile referitoare la: Nr. document 

informativ,  Dată document informativ, Sursă sesizare (se alege din lista predefinită AM, OI, AA, 

ACP,CE, ECA, DLAF, sursă externă), Descriere neregulă, Mod descoperire neregulă, Sumă 

suspectată a fi plătită necuvenit, Tip neregulă (Individuală sau Sistemică), Concluzia verificării 

(se alege dintr-o listă predefinită Clasare, Invalidare, Validare, Redirecționare alt Program 

operațional, Altele). Utilizatorul SALVEAZĂ datele introduse sau RENUNȚĂ; 
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• Pentru editarea unei sesizări deja introduse în vederea completării cu date suplimentare sau a 

introducerii unei noi nereguli constatate se selectează respectiva sesizare în tabelul Sesizări 

nereguli; 

 
 

• Apoi înregistrarea se blochează pentru editare pentru ca niciun alt utilizator să nu mai poată 

opera concomitent modificări. În acest ecran detaliile sesizării pot fi numai vizualizate; 

 

• Se încarcă fişiere pentru justificarea sesizării în câmpul Fișiere atașate din dreapta și fișierul final 

în câmpul din stânga; 
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• Pentru ca o sesizare să devină suspiciune trebuie să aibă asociată o neregulă. Pentru 

introducerea în sistem a unei nereguli asociate sesizării se acționează butonul ADAUGĂ 

NEREGULĂ din zona Nereguli sesizare nr. ....din data ...; se deschide fereastra Adăugare în care 

se completează câmpurile astfel: 

- Pasul 1 – dacă se introduce un procent de neregulă la nivelul codului SMIS al proiectului, 

cu o valoare mai mare ca 0, fluxul de adăugare a unei nereguli se finalizează. Se aleg variantele 

corespunzătoare neregulii constatate din listele predefinite Tip eroare/Subtip eroare și 

Prevedere încălcată. Dacă este cazul, se bifează Conflict de interese sau Suspiciune de fraudă. 

Utilizatorul SALVEAZĂ datele introduse sau RENUNȚĂ. 

 

- Pasul 2 - dacă la pasul 1 a fost completată valoarea procentului 0, fereastra se modifică și 

apar încă două câmpuri: Partener (listă predefinită a partenerilor proiectului) și Valoare procent 

pentru partenerul selectat. Se va putea completa astfel o valoare procentuală de neregulă 

pentru partener. Se aleg variantele corespunzătoare neregulii constatate din listele predefinite 

Tip eroare și Subtip eroare corespunzător, precum și Prevederea încălcată. Dacă este cazul, se 
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bifează Conflict de interese sau Suspiciune de fraudă. Utilizatorul SALVEAZĂ datele introduse sau 

RENUNȚĂ. 

 
 

− Pasul 3 - dacă la pasul 2 a fost completată valoarea procentului 0 pentru un partener, 

fereastra se modifică din nou și sunt afișate 3 butoane de selecție pentru CR/CR aferent CP, 

Subcategorie Cheltuială și Contract achiziție, pentru care se pot completa valori procentuale de 

neregulă (valoarea de neregulă se poate completa numai pentru o singură variantă). 
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NOTĂ  

• valoarea procentului de neregulă pentru Subcategorie cheltuială și pentru Contract 

achiziție, trebuie să fie  mai mare ca 0, moment în care fluxul de adăugare a unei 

nereguli se finalizează. Nu se poate completa valoarea 0%. 

• la completarea procentului de neregulă pentru CR/CR aferent CP există 2 variante:  

− mai mare ca 0 - fluxul se finalizează; 

− egal cu 0 - procentul de neregulă nu se aplică întregii CR/CR aferent CP, ci numai 

unui anumit tip de cheltuieli (facturi/state de plata/state de subvenții/ordine de 

deplasare/alte documente justificative); fluxul continuă conform pasului 4. 

 

− Pasul 4 - după acționarea butonului SALVEAZĂ în ecranul ADĂUGĂ NEREGULĂ, se 

selectează neregula din tabelul Nereguli sesizare nr. ... din data .... Fereastra se extinde și apar 

detaliile corespunzătoare neregulii sesizate înregistrate și un tabel cu cheltuielile aferente CR/CR 

aferent CP.  
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Tabelul conține un buton ADĂUGARE VALOARE pentru fiecare cheltuială a cererii (ordin de 

deplasare, factură fiscală etc.). Prin acționarea butonului se deschide fereastra Adăugare, în care 

se introduc date: Valoare neregulă, Tip eroare, Subtip eroare (liste predefinite), Prevedere 

încălcată și cele două butoane pentru selectarea Conflict de interese sau Suspiciune de fraudă. 
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După introducerea datelor utilizatorul SALVEAZĂ sau RENUNȚĂ. 

• Sesizarea se transmite pentru validare OI; 

• Utilizatorul cu rol de validare de la OI blochează înregistrarea; 

• Apasă butonul VALIDEAZĂ . 

După validare în partea dreapta sus a ecranului, va aparea mesajul Sesizarea a fost transmisă către 

următorul pas. 

5.3.7.2. Sub-funcția Suspiciuni/ Nereguli 

Utilizarea acestei sub-funcții se face parcurgând următorii pași: 

• Pasul 1 - Utilizatorul selectează funcția Suspiciuni/ Nereguli și poate vizualiza tabelul suspiciunilor 

înregistrate, Listă suspiciuni nereguli, cu următoarele informații: Status suspiciune, Nr. unic dosar 

suspiciune, Data înregistrării, Impact pe viitor, Nr./Data sesizare neregulă, Sumă suspectată a fi plătită 

necuvenit, Data notificării structurii de control. 

 

• Pasul 2 - Utilizatorul cu rol de editare acționează butonul ADAUGĂ SUSPICIUNE. Completează 

datele în fereastra Adăugare suspiciune nereguli: Dată suspiciune, Impact pe viitor (bifă Da, Nu), Sesizare 

de neregulă, Data notificării structurii de control. Număr unic dosar suspiciune este introdus automat de 

sistem. Apoi SALVEAZĂ datele introduse sau renunță, acționând butonul ÎNCHIDE.  
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• Pasul 3 – Utilizatorul cu rol de editare poate modifica o suspiciune; selectează suspiciunea în Listă 

suspiciuni nereguli, fereastra se extinde și pot fi vizualizate detaliile suspiciunii înregistrate. În această 

fereastră apare butonul MODIFICĂ SUSPICIUNE NEREGULI; 

• Pasul 4 – După actionarea butonului de modificare a suspiciunii, înregistrarea selectată se 

blochează pentru editare prin acționarea butonului de BLOCARE; 

• Pasul 4 – pentru acționarea butonului MODIFICĂ SUSPICIUNE NEREGULI se deschide fereastra 

Editare suspiciune nereguli în care se pot face modificări și se salvează; 

• Pasul 5 - Se ataşează fişier specific pentru suspiciunea de nereguli constatată; 

 

 

• Pasul 6 - Apasă buton TRANSMITERE PENTRU VALIDARE OI și apare mesajul ”Transmiterea a fost 

realizată cu succes”. 

• Pasul 7 - Utilizatorul cu rol de validare apasă butonul BLOCARE SUSPICIUNE PENTRU VALIDARE și 

apoi acționează butonul VALIDARE. Apare mesajul ”Validare realizată cu succes”. Dacă este cazul, 

 

1 

2 

3 

3 
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validatorul are și posibilitatea să întoarcă suspiciunea la editare OI prin acționarea butonului 

TRANSMITERE PENTRU CORECTARE OI.  

 

În cazul în care validatorul are de făcut modificări ale suspiciunii, poate acționa butonul MODIFICĂ 

SUSPICIUNE NEREGULI, se deschide fereastra Editare suspiciune nereguli în care se pot face modificări 

și se salvează. 

De asemenea, atașează documente specifice, prin acționarea butonului ATAȘEAZĂ FIȘIER. 

La nivelul AM fluxul de editare și validare a suspiciunilor de nereguli este identic. 

 
 

5.3.7.3. Sub-funcția Titlu creanță 

• Pasul 1 - Utilizatorul selectează funcția Titlu creanță și poate vizualiza în partea de jos a ferestrei 

lista titlurilor de creanțe cu următoarele detalii: Statut titlu creanță, Număr titlu creanţă, Dată titlu 

creanţă, Tip document, Suspiciune neregulă, Sesizare neregulă. 

• Pasul 2 – Pentru a adăuga un nou titlu de creanță, utilizatorul cu rol de editare acționează butonul 

ADAUGĂ TITLU CREANȚĂ. Se deschide o fereastră în care completează datele. Apoi salvează sau renunță. 
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• Pasul 3 - Pentru editarea unui titlu de creanță introdus se selectează respectivul titlul din lista 

Titluri creanță și se blochează la editare, astfel încât niciun alt utilizator să introducă date concomitent; 

• Pasul 4 – Se acționează butonul EDITEAZĂ, se deschide fereastra Editare titlu creanță, identică cu 

fereastra Adăugare titlu creanță și se pot face modificări ale datelor deja introduse;  

 

• Pasul 4 – Se pot atașa fişiere pentru titlu de creanță editat prin acționarea butonului ATAȘEAZĂ 

FIȘIER; se selectrează fișierul, se încarcă, se completează titlul fișierului și descrierea, se SALVEAZĂ. 
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• Pasul 5 - Sistemul afișează un tabel cu toate CR/CP la care a fost adăugată sesizarea de neregulă 

aferentă titlului de creanță; se selecteaza cererea pentru care se doreste adăugarea valorilor din PV; se 

selecteaza cererea pentru care se doreste adăugarea valorilor din PV; 

 

 

• Pasul 6 – pentru adăugarea valorilor din PV pe linia afectată se acționează butonul ADAUGĂ 

VALORI de pe linia cheltuielii afectată de creanță și se completează valorile creanței bugetare în fereastra 

Adaugă valori; 

După adăugarea valorilor, informațiile se salvează prin acționarea butonul SALVEAZĂ. 
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După salvare, în tabelul cheltuielilor aferente cererii de rambursare selectate, în coloana acțiuni, butonul 

ADAUGĂ VALORI se schimbă în Editare Valori, astfel încât există posibilitatea modificării datelor 

introduse, dacă este cazul; 

• Pasul 7 – Apoi titlul de creanță salvat se transmite pentru validare prin acționarea butonului 

TRANSMITE CĂTRE VALIDARE și apare mesajul ”Titlul de creanță a fost transmis către următorul pas”; 

 Validarea 

După selectarea titlului, utilizatorii cu rol de validare acționează butonul Blocare validare. 

• Se acționează butonul Validare. Sistemul afișează mesajul „Validare realizată cu succes”. 

• În cazul în care se constată necesitatea unor corecturi, acționează butonul Transmitere pentru 

Editare. 
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5.3.7.4. Sub-funcția Creanțe 

• Pasul 1 - Utilizatorul selectează funcția Creanțe. Sistemul afișează în partea de jos a ferestrei lista 

creanțelor cu următoarele informații: Status creanţă, Număr titlu creanţă, Dată titlu creanţă, Număr 

creanţă, Dată creanţă, Tip creanță. 

 

• Pasul 2 – Pentru introducerea unei noi creanțe utilizatorul cu rol de editare acționează butonul 

ADAUGĂ CREANȚĂ. Completează datele din fereastra Adăugare creanță și salvează. 
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• Pasul 3 - Pentru modificarea, completarea sau atașarea unui document aferent unei creanțe 

introduse, se selectează creanța în vederea editării (1); 

• Pasul 4 - Utilizatorul blochează înregistrarea la editare (2); 

 

• Pasul 5 – După blocarea editării se activează butonul ATAȘEAZĂ FISIER și se pot ataşa documente 

pentru creanța introdusă (3);  

• Pasul 6 –  Se completează sumele corespunzătoare în tabelul Completare valori creanță și se 

salvează (4); 

• Pasul 7 – Dacă este necesar, utilizatorul poate modifica valorile creanței conform tipului de creanță 

ales prin acționarea butonului MODIFICĂ CREANȚĂ (5). Se deschide fereastra Editare creanță pentru 

efectuarea modificărilor. Se salvează; 
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• Pasul 8 – creanța se trimite pentru validare prin acționarea butonului TRIMITE CĂTRE VALIDARE 

OI (6); sistemul transmite mesajul ”Creanța a fost transmisă către următorul pas”; 

VALIDAREA 

• Utilizatorii cu rol de validare, selectează creanța și acționează butonul Blocare validare; 

• Se acționează butonul Validare sau, după caz, Intoarcere la editare, iar sistemul transmite mesajul 

”Creanță transmisă cu succes spre următorul pas”. 

 

5.3.7.5. Sub-funcția Recuperare creanțe 

• Pasul 1 - Utilizatorul selectează funcția Recuperare creanțe și poate vizualiza lista creanțelor cu 

următoarele informații: Număr creanţă, Dată creanţă, Partener, Dată scadență, Dată stingere. 

 

• Pasul 2 - Utilizatorul cu rol de editare selectează creanța pentru care dorește introducerea de 

informații și acționează butonul ADAUGĂ DECIZIE DE RECUPERARE CREANȚĂ.
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• Pasul 3 -  Completează toate datele din fereastra Adăugare recuperare creanțe, în funcție de tipul 

creanței alese. Pentru finalizarea operației, acționează butonul SALVEAZĂ. 

 

• Pasul 4 – Pentru editarea unei decizii de recuperare creanță se selectează decizia din Listă decizii 

recuperări creanțe. 
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• Pasul 5 – Apoi se blochează pentru editare și se acționează butonul MODIFICĂ RECUPERARE 

CREANȚE. Se deschide fereastra Editare recuperare creanțe cu datele deciziei și se fac modificările 

necesare. 

• Pasul 6 – Prin acționarea butonului ATAŞEAZĂ FIŞIER se introduc documente aferente deciziei de 

recuperare a creanței selectate;  

• Pasul 7 – După salvare se face trimiterea pentru validare prin acționarea butonului TRANSMITERE 

PENTRU VALIDARE. Apare mesajul de confirmare ”Transmiterea deciziei s-a realizat cu succes”. 

VALIDAREA 

• Pentru utilizatorii cu rol de validare se selectează acționează butonul Blocare validare. 

• Se apasă butonul Validare sau, după caz, Transmitere pentru Corectare. 

• În cazul în care s-a făcut validarea, sistemul afișează mesajul ”Validarea s-a realizată cu succes”. 

 


