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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare 

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, 

inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general 

Obiectivul specific 4.8: Îmbunătăt ̦irea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

Titlul proiectului: Formare de excelență în domeniul Uro-Oncologie – FEDURO 

Contract nr. POCU/91/4/8/105910 (Cod SMIS: 105910) 

 

 

INFORMATII DECONT TRANSPORT ȘI CAZARE CURSANȚI 

 

 

Transport: 

Decontul transportului dus-întors pe ruta sediul institutiei angajatoare-locul de 

desfasurare a evenimentului se va realiza în baza documentelor justificative de 

transport prezentate în original: 

Ø  Pentru transportul AUTO: 

         bonuri taxe autostradă; 

         bonuri taxe de trecere a podurilor bac; 

         chitanţe/bonuri taxe parcare; 

         bon fiscal de combustibil. 

  

Atenție! Bonurile pentru combustibil, aferente drumului retur (dacă primul bon nu 

acoperă cantitatea de combustibil aferentă drumului retur) vor putea fi trimise prin 

poștă/curier către Waldorf Tours S.R.L.  până cel târziu 3 zile de la sfarsitul 

evenimentului, data poștei și vor putea fi emise doar în ziua întoarcerii de la 

eveniment. 

Toate bonurile fiscale prezentate pentru realizarea decontului de transport trebuie 

să prezinte și înscrierea CUI-ului agenției: RO 33599241, conform noilor prevederi 

ale Codului Fiscal. 

Ø    Pentru transportul cu microbuzul/cu trenul: 

 bilete/tichete de călătorie (în condiţiile şi în plafoanele prevăzute 

de dispoziţiile legale în vigoare). 
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Datele Waldorf Tours SRL 

J40/10844/2014 

RO 33599241 

Adresa  de corespondenta: str. Matei Basarab nr. 108, bl. 74, etaj 2, ap. 9, sector 

31, Bucuresti 

Date contact: Frunza Laurentiu, tel 0756 086 845 

  

Lista documentelor justificative care trebuie predate, se completează cu: 

- copie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitatea cu originalul; 

- bon fiscal de combustibil completat conform instrucțiunilor de mai sus; 

- bilet tren/microbuz, după caz; 

- copie bilete tren/microbuz de întoarcere (dacă este cazul); 

- fisa de decontare a cheltuielilor de transport completată (va fi furnizata de catre 

Waldorf Tours SRL, pe durata cursului). 

  

Pentru participanţii care realizează deplasarea cu mijloace auto, decontarea se va 

realiza prin virament bancar. 

Metoda de calcul pentru transport auto: 7.5% consum x distanta calculata 

prin www.distanta.ro  x 2 (km dus-intors) x prețul carburantului de pe bon. Se va 

deconta suma care reiese din calcul și care este acoperită de valoarea bonurilor de 

carburant depuse. 

  

În cazul biletelor de tren/ microbuz de întoarcere în localitatea de reședință și care 

vor fi predate organizatorilor doar în copie, participanții vor trebui să transmită 

originalul prin curier rapid/ poștă cu confirmare de primire în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data finalizării evenimentului, pentru realizarea procedurilor de 

decontare a transportului. 

Ø  Pentru transportul cu autocarul, firma organizatoare, Waldorf Tours SRL va pune la 

dispoziția cursanților interesați toate detaliile necesare.  

http://www.distanta.ro/
http://www.distanta.ro/


 
 

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 
 

 

 
Cazarea va fi asigurată de Waldorf Tours S.R.L.   în București la hotel de 3 stele (***) 

sau echivalent sau 4 stele cu camere în regim de 3 stele, cu micul dejun inclus, pentru 

o durata de 2(doua)nopti pentru fiecare din cele 30 evenimente  ale proiectului, 

conform calendarului de activități pe care il va stabili Institutul Clinic Fundeni în timp 

util, pentru un total de 480 de persoane. Participanții vor fi cazați în regim single in 

camere care vor îndeplini următoarele condiții minime: 

- vor dispune de cameră cu baie proprie 

- vor fi dotate cu instalații de aer condiționat  

- vor avea acces gratuit la wifi,  

- TV 

- Parcare 

Toate costurile suplimentare determinate de servicii comandate la hoteluri de către 

participanți (mini-bar, room-service, servicii de spălătorie, convorbiri telefonice, 

diferenta single double etc.) vor fi achitate individual, de fiecare participant, înainte 

de părăsirea locației. 

Deplasarea între hotel - Institutul Clinic Fundeni și retur, în fiecare zi de curs, va fi 

asigurată de Waldorf Tours S.R.L.   

 


