
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

1 
 

 
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor  

Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana  
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta! 

 

  

  

  

  

  

 Avizat 

 Manager Proiect 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR FINANTATE  

In cadrul proiectului 

„ Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta! ” 
ID PROIECT 105217 

 

 

Elaborat de:  

Nume & prenume Functia in proiect 

 

Semnatura 

STEFAN NICULAE  Responsabil monitorizare  

Steriopol Daniel  Coordonator Partener 1   

Alina Smarandoiu Expert monitorizare  

Sofrone Daniel lucian  Expert monitorizare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

2 
 

 

CUPRINS 

 

 
CAP 1. PREVEDERI GENERALE SI SCOPUL METODOLOGIEI ................................................................................ 4 

1.1 Informatii generale ............................................................................................................................... 4 

1.2 . Perioada de monitorizare ......................................................................................................................4 
CAP 2. DOCUMENTE DE REFERINTA ................................................................................................................... 5 

CAP 3. DESCRIEREA METODOLOGIEI .................................................................................................................. 6 

3 .1  Obligatiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis .....................9 

3.2  Cheltuieli eligibile ................................................................................................................................. 10 

3.3. Lista cheltuielilor neeligibile ................................................................................................................ 12 
CAP 4.  Acordarea si gestionarea schemei de ajutor de minimis ..................................................................... 12 

4.1 Plata subventiilor .................................................................................................................................. 13 

4 .2   INDICATORI DE PERFORMANTA ......................................................................................................... 15 
CAP 5 Monitorizarea implementarii planului de afaceri si a cheltuirii sumelor din subventie ........................ 16 

5. 1.   Monitorizarea directa ........................................................................................................................ 18 

5.2.  Monitorizarea indirecta ...................................................................................................................... 19 
CAP. 6.  Raportarea lunara din partea beneficiarului de ajutor de minimis .................................................... 19 

CAP 7. Modificarea planului de afeceri si a bugetului ...................................................................................... 20 

CAP 8 . Realizarea si gestionarea achizitiilor publice de catre beneficiarii ajutorului de minimis ................... 20 

 Anexa Met 4.3_9_ IA_1- Plan de achizitii ............................................................................................ 20 

 Anexa Met 4.3_9_IA_2 - Referat de necesitate pentru produsele/ serviciile / lucrarile  ce se 
achizitioneaza .............................................................................................................................................. 20 

 Anexa Met 4.3_9_IA_3 - Studiu de piata ............................................................................................. 20 

 Anexa Met 4.3_9_IA_4 - Nota privind determinarea  valorii estimate,  alegerea procedurii de selectie 
si a criteriilor de calificare/selectie .............................................................................................................. 20 

 Anexa Met 4.3_9_IA_5 - Documentatia de achizitie + specificatiile tehnice ....................................... 20 
CAP 9. Mecanisme  de decontare a cheltuielilor din subventia acordata ........................................................ 21 

9.1   Cerere  de  decont (plata ..................................................................................................................... 21 

9.2  Cerere de rambursare .......................................................................................................................... 21 

9.3  Lista orientativa a documentelor justificative pentru fiecare tip de cheltuiala ................................. 22 

9.4 Cum se justifica eligibilitatea TVA in cadrul finantarilor nerambursabile? ......................................... 28 

9.5  Modalitati de depunere a cererilor de rambursare si  decontare (plata) .......................................... 29 
9.5.1  CEREREA DE DECONT (PLATA) ........................................................................................................ 29 

9.5.2  Cererea de rambursare .................................................................................................................. 30 



 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

3 
 

CAP 10 . Evidenta financiar contabila ............................................................................................................... 31 

CAP 11.  Arhivarea documentelor .................................................................................................................... 32 

CAP 12 Reguli privind transparenta ................................................................................................................. 34 

CAP 13 Recuperarea ajutorului de minimis ...................................................................................................... 34 

CAP 14 Anexe ................................................................................................................................................... 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

4 
 

 

 

 

 

CAP 1. PREVEDERI GENERALE SI SCOPUL METODOLOGIEI 
 

   1.1 Informatii generale   

 

Proiectul „Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217, cofinantat din 

Fondul Social European prin Programului Operational Capital Uman 2014-2020, are ca obiectiv general 

stimularea ocuparii si cresterea numarului de locuri de munca prin: 

 formarea profesionala a 620 de persoane in antreprenoriat 

 stagii de practica pentru 75 de persoane in vederea dezvoltarii resursei umane 

 incurajarea antreprenorialului prin crearea si sprijinirea a 75 de noi afaceri cu profil non-agricol, in 

zona urbana din Regiunea Sud-Est. 

 

Proiectul de adreseaza persoanelor din mediul rural si urban din Regiunea Sud Est si urmareste instruirea in 

antreprenoriat a unui numar de 620 persoane, impartite in urmatoarele sub-categoriile eligibile: 250 persoane 

somere si persoane inactive si 370 persoane care au un loc de munca. Din total grup tinta, 75 de persoane vor 

putea beneficia de consiliere, mentorat si sprijin financiar pentru a initia o afacere de tip Start-up si vor fi 

create minim 150 de noi locuri de munca, proiectul contribuind astfel la indeplinirea obiectivului specific 3.7 

– Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, obiectiv specific 

din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. 

 

Proiectul este implementat in parteneriat de catre Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, 

Alimentatie, Tutun si Domenii Conexe – Agrostar, in calitate de Beneficiar si Asociatia Afaceri Comunitati 

Oameni din România – ACOR din Galati, in calitate de Partener. 

 

Metodologia de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si a anexelor sale 

integrate sunt realizate in cadrul Activitatatii 4 – Implementarea planurilor de afaceri, Subactivitatea 

4.3. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si subactivitatea 4.4. Decontarea 

sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri sprijinite din cadrul proiectului 

POCU/82/3/7/105217  

 

1.2 . Perioada de monitorizare 
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Activitatatea 4 – Implementarea planurilor de afaceri, Subactivitatea 4.3. Monitorizarea functionarii si 

dezvoltarii afacerilor finantate si subactivitatea 4.4. Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor 

de afaceri sprijinite din cadrul proiectului POCU/82/3/7/105217 se desfasoara pe o perioada de 12 luni de la 

data semnarii contractului de subventie.  

Dupa finalizarea perioadei de monitorizare, conform Activitatii 5 – Program de monitorizare a functionarii 

si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora  - Subactivitatea  5.1 - 

Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a 

acestora - se mentine obligatia Beneficiarului de a asigura sustenabilitatea si durabilitatea proiectului o 

perioada de 6 luni, conform specificatiilor asumate in contractul de subventie, si de a pastra toate 

documentele in legatura cu utilizarea finantarii pe o perioada de 10 ani de la data de finalizare a proiectului 

aferent contractului de finantare cu ID 105217. Beneficiarul are obligatia de a mentine bunurile achizitionate, 

respectiv active fixe corporale, obiecte de inventar,  in cadrul prezentului contract pentru o perioada de cel 

putin 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului, respectiv data de 12.04.2024 (conform contractului de 

subventie). 

 

Metodologia de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si anexele sale integrate, 

cuprinde principale instrumentele de lucru ce vor fi aplicate si respectate de catre toate firmele infiintate in 

cadrul proiectului precum si instrumentele de lucru pentru responsabilul monitorizare si expertii monitorizare  

in derularea activitatii vizate in proiect. 

Metodologia de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si anexele sale integrate, au fost 

elaborate pentru a veni in sprijinul beneficiarilor finantati in cadrul proiectului. 

CAP 2. DOCUMENTE DE REFERINTA 
 

 Ghidul Solicitantului – Conditii specifice România Start-Up Plus -2019; 

 Schema ajutor de minimis România Start Up Plus ; 

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 Ordonanta de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, 

precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor 

aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente 

acestora; 
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 Cererea de finantare a proiectului „Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!” 

POCU/82/3/7/105217. 

 OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020.  

 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare 

 Metodologia privind concursul de planuri de afaceri publicata la adresa www. 

Federatiaagrostar.ro/start-up-business/informatii-proiect/metodologii/ 

 Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.1284 din 08 august 2016 privind aprobarea Procedurii 

competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrari finantate din fonduri europene 

 Planul de afaceri aprobat in cadrul concursului de planuri de afaceri si anexe 

 Contractul de subventie incheiat intre administatorul schemei de minimis si beneficiarul ajutorului 

de minimis 

 

 

CAP 3. DESCRIEREA METODOLOGIEI 
 

Metodologia de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate realizata in cadrul Activitatatii 

4 – Implementarea planurilor de afaceri, Subactivitatii 4.3. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii 

afacerilor finantatesi si a subactivitatii 4.4. Decontarea sumelor Aferente implementarii planurilor de 

afaceri sprijinite din cadrul proiectului POCU/82/3/7/105217  

Conform cererii de finantare: 

 Activitatea 4.3. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate: In cadrul aceste activitati 
fiecare afacere infiintata va fi monitorizata pe o perioada de 12 luni in baza unei metodologii de monitorizare 
care presupune urmarirea implementarii planului de afaceri pe baza carora au fost infiintate si subventionate 
afacerile Metodologia de monitorizare va fi realizata de responsabilul de monitorizare impreuna cu cei 6 
experti monitorizare. Metodologia de monitorizare va fi aprobata de catre managerul de proiect. Aceasta va 
descrie procesul de comparare a obiectivelor propuse cu realitatea si va integra cel putin urmatoarele 
elemente: structura procesului de monitorizare cu latura strategica – cand se asigura concordanta dintre 
obiectivele strategice ale firmei si resursele potentiale si latura preventiva – cu scopul de prevenire a abaterilor 
finaciar-contabile, documentele generate de procesul de monitorizare, circuitul documentelor, resursele 
utilizate in procesul de monitorizare, indicatorii monitorizati pentru fiecare afacere, responsabilitatile 
persoanelor utilizate in procesul de monitorizare, impactul si recomadarile procesului de monitorizare.  
 
Monitorizarea afacerilor sprijinite se va realiza cu o frecventa lunara.  
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Procesul de monitorizare vizeaza desfasurarea activitatii intreprinderii in conformitate cu planul de afaceri 
asumat si modul de acordare a subventiei. Variabile minime care vor face obiectul procesului de monitorizare 
vor fi : numarul si dinamica locurilor de munca create, numarul si dinamica contractelor realizate, cifra de 
afaceri si dinamica acesteia, indicatorii referitori la principii orizontale (numarul de locuri de munca dedicate 
si ocupate persoanelor de sex feminin, numarul de locuri de munca destinate si ocupate de persoane care 
provin din randul grupurilor vulnerabile), situatia lichiditatilor afacerii, dinamica ratei rentabilitatii economice, 
indicatorii ce vizeaza integrarea instrumentelor TIC in activitatea afacerii, etc.  
 
Metodologia de monitorizare va include:  

- Monitorizarea directa prin desfasurarea de vizite la sediile beneficiarilor ajutorului de minimis, in 

vederea observarii modului de desfasurare a activitatii si respectarea planului de afaceri pentru care 

s-a acordat subventia. Expertii de monitorizare vor intocmi un raport de vizita; 

- Monitorizarea indirecta care presupune realizarea unui raport de monitorizare care constituie parte 

integranta a dosarului fiecarei afaceri iar realizarea unui raport cu o frecventa lunara are rolul de a 

proba fluxul logic al procesului de monitorizare dar si a procesului de dezvoltare si atingere a 

indicatorilor mentionati in planul de afacere. Raportul va beneficia de urmatoarea structura: 

indicatorii asumati in planul de afaceri, indicatorii monitorizati in fiecare luna pentru fiecare afacere, 

abateri sau intarzieri de la prevederile planului de afaceri, elemente de risc ce pot aparea in procesul 

de dezvoltare a afacerilor si recomandari in vederea atingerii pe deplin a indicatorilor asumati in 

planul de afaceri. 

 

Expertii monitorizare vor comunica permanent cu afacerile sprijinite in vederea obtinerea intregului set de 

informatii necesare procesului de monitorizare. 

 

Rezultate previzionate :   

1 metodologie de monitorizare realizata si implementata  
1 structura cadru de raport stabilita  
1 structura de raport de vizita stabilita  
900 rapoarte de vizite intocmite 
 900 rapoarte de monitorizare intocmite  
75 de afaceri monitorizate o perioada de 12 luni 

 
Activitatea 4.4. Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri sprijinite 
Activitatea de decontare a sumelor aferente implementarii planurilor de afacere se va realiza exclusiv cu 
respectarea contractului de subventie. Pentru acordarea subventiei, ulterior infiintarii din punct de vedere 
juridic a fiecarei afacere se va proceda la deschiderea de conturi pe numele persoanelor juridice care vor 
beneficia de ajutorul de minimis la trezorerie.  
Platile cu privire la transele de subventie se vor realiza in conturile de trezorerie, ulterior fiecare persoana 
juridica beneficiara de subventie va transfera suma in contul curent si o va utiliza in scopurile mentionate in 
planul de afaceri.  
Subventia se va acorda in 2 transe, dupa cum urmeza: prima transa in pondere de 75% se va acorda dupa 
semnarea contractului de subventie, infiintarea companiei si deschiderea contului de trezorerie iar a doua 
transa in valoare de 25% se va acorda dupa ce au fost realizate venituri in valoare de 30% din valoarea primei 
transe de subventie dar nu mai tarziu de 12 luni de la functionare. In situatia in care veniturile nu au fost 
realizate in termen de 12 luni, beneficiarul ajutorului de minimis va trebuie sa returneze inclusiv prima transa 
a subventiei avansata.  
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Conditiile care trebuie respectate pentru plata primei transe de subventie, si pentru a beneficia de ajutorul de 
minimis sunt cel putin urmatoarele: 
 Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul beneficiarului sau 

partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor 
infiintate prin proiect; 

 Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in 
cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program;  

 In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor nr. 
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are mai mult de un asociat, persoana 
al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat 
majoritar; 

 Se respecta metodologiile realizate si utilizate in cadrul proiectului In vederea acordarii primei transe 
de 75% din valoarea ajutorului de minimis asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si 
prevazut in contractul de subventie incheiat se vor solicita si verifica de catre expertii de asistenta 
urmatoarele documente:  
a) Cererea de solicitare a subventiei pentru acordarea primei transe (original);  
b) Dovada deschiderii unui cont de disponibil dedicat aferent Planului de afaceri insotita de formularul 
de identificare financiara (copie conformata cu originalul);  
c) Declaratie pe propria raspundere ca vor angaja cel putin 2 persoane in maxim 6 luni de la semnarea 
contractelor de subventie – persoane care vor avea in mod obligatoriu domiciliul sau resedinta in 
regiunea Sud Est  
 

Dupa verificarea tuturor acestor documente, se va proceda la plata primei transe a ajutorului de minimis. 
Subventia va trebui sa fie utilizata exclusiv in scopurile declarate in cadrul planului de afaceri. Aceasta nu va 
avea alta destinatie decat cea care a fost declarata in cadrul planurilor de afaceri ce au facut obiectul selectiei. 
In situatia in care apar modificari sau abateri de la planurile de afaceri ce fac obiectul selectiei in termen de 3 
zile lucratoare beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa instiinteze solicitantul proiectului.  
 
Beneficiarul schemei de minimis va asigura accesul oricaror persoane ce constituie parte integranta a echipei 
de implementare sau din partea Consiliului Concurentei sa efectueze controale privind modul de utilizare a 
subventiei, precum si punerea la dispozitia acestora a documentelor solicitate.  
 
In vederea acordarii transei finale, expertii schema antreprenoriat vor solicita beneficiarilor de ajutor de 
minimis si vor verifica urmatoarele documente: 
 a) Cererea de solicitare pentru acordarea transei a doua a subventiei ;  
b) Un raport din care sa rezulte modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti primei transe 
(original),  
c) Documentele justificative care atesta modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti primei transe 
(copie conformata cu originalul);  
d) Documente justificative care atesta angajarea a cel putin 2 persoane si mentinerea respectivelor locuri de 
munca (copie conformata cu originalul );  
e) Un raport si documente justificative din care sa reiasa obtinerea unor venituri din vanzari de cel putin 30% 
din valoarea primei transe de subventie (original si copii conformate cu originalul)  
 
Transa finala a subventiei reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis va fi 
acordata dupa ce beneficiarii ajutorului de minimis vor face dovada ca au realizat din activitatea curenta in 
perioada de 12 luni de functionare, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul 
in care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.  
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Beneficiarul ajutorului de minimis va fi responsabil cu pastrarea unei evidente detaliate a subventiei primite 
cu titlu de ajutor de minimis in baza prezentului contract de subventie, pe o durata de cel putin 10 ani de la 
data primirii ultimei transe; aceasta evidenta va include informatiile necesare pentru a demonstra respectarea 
conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis. Beneficiarului ajutorului de 
minimis va proceda la arhivarea documentelor atat in format fizic cat si in format electronic. 
 
Rezultate previzionate 
75 de dosare subventii de minimis intocmite  
75 de subventii de minimis acordate 
 

In aceasta etapa, administratorul schemei de antreprenoriat desfasoara actiuni care au ca scop 

final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, inclusiv exploatarea si sustenabilitatea ideii de 

afacere asumate in sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii tuturor 

rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentii deosebite mentinerii locurilor de munca 

create in etapa a II-a, precum si functionalitatii intreprinderilor create.  

La finalul implementarii proiectului, indiferent de cauzele care determina eventuala fluctuatie a 

numarului de persoane angajate, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a se asigura 

ca numarul persoanelor angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate este cel putin egal cu numarul 

total asumat initial. 

 

 

3 .1  Obligatiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis 
 
 Beneficiarul are obligatia obtinerii tuturor autorizatiilor pentru functionare, conform codului CAEN 

principal prevazut in planul de afaceri aprobat, a sediului social sau/si a punctului de lucru, in cel mai 

scurt timp, in conformitate cu prevederile legale.  

 Beneficiarul are obligatia sa informeze in scris administratorul schemei de ajutor de minimis, cu privire 

la orice modificari ale datelor de contact care pot afecta comunicarea intre parti in termen de maxim 

5 zile de la data aparitiei modificarii;  

 Toate operatiunile financiare ale intreprinderii nou infiintate aferente implementarii planului de 

afaceri aprobat se vor derula prin transfer bancar din contul in care se va vira subventia. Este exclusa 

in totalitate posibilitatea folosirii numerarului din acest cont in orice activitate finantata prin schema 

de minimis. 

 Nu este permisa utilizarea subventiei in alte scopuri decât cele specificate in contractul de subventie 

si anexele acestuia, sub sanctiunea rezilierii unilaterale a contractului de catre Administratorul 

schemei de minimis, recuperarii ajutorului de minimis acordat si suportarii consecintelor legale de 

catre Beneficiarul ajutorului de minimis. 

  Plata pentru  achizitiile din subventie necesare in derularea activitatii intreprinderii nou infiintate se 

va face doar dupa livrarea si receptionarea acestora, având la baza documentele justificative specifice 
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fiecarui tip de achizitii.  In situatii particulare, in functie de stipularile contractuale se poate acorda 

avans. 

 Beneficiarul are obligatia sa asigure accesului la sediul intreprinderii a persoanelor imputernicite de 

administratorul schemei de minimis si a persoanelor imputernicite de furnizorul schemei de ajutor de 

minimis sau de Consiliul Concurentei sa efectueze controale privind modul de utilizare a subventiei, 

precum si punerea la dispozitia acestora a documentelor solicitate, in formatul si termenul solicitat pe 

toata perioada de implementare si sustenabilitate precum si pe o perioada de 3 ani de la finalizarea 

perioadei de sustenabilitate. 

 Beneficiarul are obligatia sa depuna la administratorul schemei de minimis raportul privind 

desfasurarea activitatii economice pentru care a fost alocata subventia si a documentelor justificative 

corespunzatoare, lunar, pâna la data de 15 ale lunii urmatoare; 

 Beneficiarul are obligatia de transmitere a tuturor datelor, informatiilor si documentelor solicitate de 

catre administratorul schemei de antreprenoriat, furnizorului schemei de minimis sau Consiliului 

Concurentei, in termenele stabilite de acestia;  

 Beneficiarul are obligatia pastrarii unei evidente detaliate a subventiei primite cu titlu de ajutor de 

minimis in baza contractului de subventie, pe o durata de cel putin 10 ani de la data primirii ultimei 

transe. Aceasta evidenta va include informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor 

impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis; 

 Planurile de afaceri pot fi completate cu coduri CAEN secundare care sa reflecte activitatile 

conexe ale start-ului numai in situatia in care obiectivele de activitate aferente acestor 

coduri exista deja in planul de afaceri aprobat. Actul aditional reprezinta, in acest caz, 

clarificarea legaturii dintre obiectul/obiectele de activitate din planul de afaceri aprobat si 

codurile CAEN (principal si secundare) ale firmei noi infiintate. 

 

3.2  Cheltuieli eligibile 
 
Conform documentelor de referinta, pentru ca o cheltuiala sa fie eligibila aceasta trebuie sa indeplineasca 

cumulativ urmatoarele conditii: 

1) Sa fie prevazuta in bugetul planului de afaceri aprobat;  

2) sa fie efectiv platita de catre beneficiar de la data intrarii in vigoare a contractului de subventie, cu exceptia 

taxelor de infiintare a firmei care sunt cheltuieli eligibile. 

4) sa nu fi facut obiectul altor finantari din fonduri publice, cu exceptia prevederilor art. 7 lit. b) din Hotarârea 

Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 
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finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014-

202 

5) sa fie rezonabila, justificata si sa respecte principiile bunei gestiuni financiare, in special in ceea ce priveste 

economia si eficienta;  

5) sa fie inregistrata in contabilitatea Beneficiarului, cu respectarea art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013, sa fie identificabila, verificabila si sa fie dovedita prin facturi, in conformitate cu prevederile 

legislatiei nationale/comunitare, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalenta 

facturilor; 

6) sa fie necesara pentru realizarea activitatilor din cadrul firmei conform planului de afceri aprobat;  

7) sa fie in conformitate cu prevederile contractului de subventie;  

8) sa fie conforma cu prevederile legislatiei aplicabile la nivel national si la nivelul UE;  

9) sa fie mentionata in lista cheltuielilor eligibile prezentata in Ghidul Solicitantului-Conditiil Specifice 

Romania Start Up Plus 

Important!!! 

- Cheltuielile sunt eligibile in masura in care sunt necesare activitatilor eligibile ale planului de afaceri 

finantat si se regasesc si  in lista de cheltuieli din cadrul Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor 

de afaceri; Aceste categorii sunt cele ce se regasesc in Ordinul privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si a listei cheltuielilor 

eligibile cuprinsa in Ghidul Solicitantului-Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-

2020-Corrigendum1. 

- Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura cu fluxul 

activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii sau promovarii activitatilor codului CAEN 

pentru care se solicita finantare. 

- Obiectele/bunurile, finantate in cadrul planului de afaceri trebuie sa fie folosite conform scopului destinat, 

mentionat in planul de afaceri si acestea nu pot fi vândute, inchiriate (cu exceptia activitatilor de inchiriere) 

sau instrainate sub orice forma prevazuta de legislatia in vigoare, pe perioada de implementare si 

sustenabilitate a planului de afaceri. Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia mentinerii destinatiei 

bunurilor achizitionate prin ajutorul de minimis pe o durata de minimum 3 ani de la data de finalizare a 

proiectului (12.04.2024) 

- Pe parcursul implementarii contractului de subventie, cheltuielile considerate neeligibile de catre 

Administratorul schemei de antreprenoriat vor fi suportate integral de catre Beneficiarul de subventie, 

intreprinderea nou infiintata. 
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- Partile sociale ale intreprinderii care beneficiaza de ajutor de minimis nu pot fi cesionate pe parcursul 

perioadei de implementare si sustenabilitate a planului de afaceri; 

Important - Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul 

beneficiarului sau partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul 

intreprinderilor infiintate prin proiect.  

Beneficiarul ajutorului de minimis va avea obligatia de a lua toate masurile care se impun pentru 

evitarea conflictului de interese respectand Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene 

si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,  coroborate cu Hotarârea Guvernului nr. 875/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

3.3. Lista cheltuielilor neeligibile  
 
1.subcontractele (externalizarile) care determina o crestere a costului de executare a operatiunii;  

2. subcontractele (externalizarile) in temeiul carora plata se defineste in procente din costul total al 

subventiei; 3. taxa pe valoarea adaugata recuperabila;  

4. dobânda debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru 

dobânda sau pentru comisioane de garantare;  

5. contributia in natura;  

6. achizitia de echipamente second-hand;  

 7. amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata; asigurari (RCA, CASCO, etc), autorizatii. 

8. costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;  

9. cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;  

10. achizitionarea de infrastructuri, terenuri si bunuri imobiliare pentru o contributie din partea Fondului 

Social European, cu exceptia cazurilor in care se aplica prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013;  

11. orice cheltuieli care depasesc plafoanele maxime eligibile aprobate prin planul de afaceri 

CAP 4.  Acordarea si gestionarea schemei de ajutor de minimis  
Ajutorul de minimis  se acorda in baza prezentului contract de subventie. Subventia se va acorda sub conditia 

ca aceasta sa fie incasata de catre Administratorul schemei de minimis de la furnizorul schemei de minimis. 
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Ajutorul de minimis se va acorda catre beneficiar in doua transe, dupa cum urmeaza: 

a. O transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat 

in cadrul planului de afaceri si contractului de subventie incheiat. 

b. O transa finala reprezentând diferenta pâna la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce 

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat venituri reprezentând minimum 30% 

din valoarea transei initiale primite.  

 

Important:   indeplinirea indicatorului de venituri de 30% din valoarea primei transe trebuie sa fie atins in 

primele 12 luni, iar plata pe care o primeste beneficiarul final prin administratorul schemei sa se faca in cadrul 

celor 12 luni.  Beneficiarul subventiei poate sa cheltuiasca sumele primite dupa cele 12 luni, cu conditia ca 

acestea sa fie aferente cheltuielilor angajate in primele 12 luni. Prin termenul “angajate” intelegem fie angajate 

si neplatite, fie angajate si platite din surse proprii. Cu alte cuvinte, transa a II-a reprezinta un decont: fie un 

decont deschis, fie un decont inchis din surse proprii. 

 

Pentru obtinerea sumelor aferente ajutorului de minimis in cele 2 transe, adminitratorul schemei de 

antreprenoriat va folosi mecanismul cererilor de plata  in conformitate cu OUG 40/2015 privind gestionarea 

financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cereri de plata care vor fi 

intocmite de Administratorului schemei de minimis si transmise catre Autoritatea de management 

  

4.1 Plata subventiilor 
 
  Plata subventiilor transa I pentru fiecare beneficiar va fi conditionata de depunerea de acesta a 

urmatoarelor documente : 

-  Contract de subventie + anexe aferente (Formular de identificare financiara   (FIF)/extras de cont proiect 

POCU ID105217, ANEXA NR 1 - Clauza standard privind protectia datelor personale,  Contract de 

fideiusiune)Anexa  Met 4.4._ 1 si Anexa Met4.4_1.1 

- Declaratia Beneficiarului pe propria raspundere privind ajutor minimis primit in ultimii 2 ani fiscali si in anul 

fiscal curent  ( Anexa Met 4.4._2); 

- Cerere de plata transa I subventie, semnata de reprezentantul legal al firmei nou infiintate - Anexa  

Met 4.4._3); 

- Documentele de infiintare a firmei (CUI, act constitutiv); 

- Certificat constatator ONRC;  

- Certificat de furnizare informatii ONRC care sa ateste calitatea de administrator/asociat a persoanei. 
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Plata subventiilor transa II pentru fiecare beneficiar va fi conditionata de depunerea de acesta a 

urmatoarelor documente : 

-  Cerere de plata transa II subventie (Anexa  Met 4.4._4), original  semnata de reprezentantul legal al firmei 

nou infiintate, in situatia in care beneficiarul face dovada ca a realizat din activitatea conform codului CAEN 

aprobat, venituri incasate  reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale mai devreme de 12 luni 

(aferente etapei a II-a) ; 

- Raport din care rezulta modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti primei transe (Anexa  Met 

4.4_ 5, original) + documente justificative care atesta modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti 

primei transe (copii conforme cu originalul) 

- Raport si documente justificative din care sa reiasa obtinerea unor venituri de cel putin 30% din valoarea 

primei transe de subventie (Anexa Met 4.4._6 original si copii conforme cu originalul)  

-   Cerere de rambursare in cazul in care beneficiarul face dovada ca a realizat din activitatea curenta 

venituri incasate reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale la finalul celor 12 luni (aferente 

etapei a II-a) (Anexa  Met 4.4_11, original).  In acest caz beneficiarul ajutorului de minimis va trebui sa 

contribuie din surse proprii la acoperirea platilor aferente infiintarii si functionarii intreprinderii nou create in 

primele 12 luni de functionare, dupa care va beneficia de transa finala de 25%. 

 

Transa II (finala) reprezinta diferenta pâna la valoarea totala a ajutorului de minimis, si se va acorda 

dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 

12 luni aferent etapei a Il-a, venituri incasate  reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale. In 

cazul in care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.  

Dar, in ceea ce priveste prevederea din Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice, România Start-Up Plus, 

conform careia toate platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor nou create trebuie efectuate in 

cadrul primelor 12 luni de functionare, in siuatia in care beneficiarul face dovada ca a realizat din activitatea 

curenta venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale: 

 

 Mai devreme de 12 luni (aferente etapei a ll-a. transa finala va contribui la acoperirea platilor aferente 

infiintarii si functionarii intreprinderii nou create, in primele 12 luni de functionare; 

 

 La finalul celor 12 luni (aferente etapei a II- a. beneficiarul ajutorului de minimis va trebui sa contribuie 

din surse proprii la acoperirea platilor aferente infiintarii si functionarii intreprinderii nou create in 

primele 12 luni de functionare, dupa care va beneficia de transa finala de 25%; 
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 In conformitatea cu Nota DGPECU nr 82980/22.10.2019 in scopul verificarii respectarii conditiilor 

privind acordarea transei II de subventie „ OIR/AMPOCU vor verifica in baza documentelor financiar 

contabile puse la dispozitie de catre Beneficiar, dovada atingerii plafonului de venituri in cuantumul stabilit 

prin Ghidul Solicitantului- conditii Specifice , conform obiectivului/obiectivelor de activitate stabilite in 

planul de afaceri. Ca documente justificative la cererea de plata/rambursare, pentru a dovedi veniturile 

incasate pe obiectul/obiectele de activitate (COD CAEN) din planurile de afaceri aprobate, Beneficiarul va 

depune: balanta de verificare si declaratia cu privire la indeplinirea conditiilor privind acordarea transei II 

In situatia in care IMM-ul a incasat venituri si in cadrul altor activitati (Coduri CAEN) care nu se regasesc 

in planul de afaceri aprobat la finantare, beneficiarul va prezenta o balanta de verificare analitica in care 

vor fi detaliate distinct veniturile incasate pentru aprobate in planul de afaceri finantat.    

 

 In conformitate cu punctul de vedere asupra Notei DGPECU nr 82980/22.10.2019 privind verificarea 

conditiilor pentru acordarea transei a II-a de subventie pentru start-up urile infiintate prin finantari POCU, 

emis de ministerul fondurilor europene – Directia generala programe europene capital uman  si anume: „ 

Autoritatea de Management are obligativitatea de a pastra un management riguros al fondurilor europene 

puse la dispozitia beneficiarilor sai si considera ca dovedirea veniturilor incasate in vederea acordarii unei 

noi transe din subventie nu aduce incalcari ale procedurilor legale in vifoare si este o masura de prevenire 

a posibililor nereguli/fraude” 

 

In cazul in care beneficiarul ajutorului de minimis are mentionate in bugetul estimat taxe de infiintare a 

firmei din ajutorul de minimis, acesta va solicita restituirea cheltuielilor printr-o Cerere de rambursare   - 

Anexa  Met 4.4_11  depusa odata cu cererea de plata pentru transa II.  

Plata ajutorului de minimis se va face in conturile bancare special deschise de catre beneficiarii schemei 

de minimis pentru transferul transelor de ajutor de minimis, pe care acestia il vor utiliza numai pentru 

tranzactii financiare aferente ajutorului de minimis. 

 

4 .2   INDICATORI DE PERFORMANTA  
 
Acordarea si gestionarea schemei de minimis este conditionata de respectarea unor angajamente luate de 

catre beneficiarii schemei de minimis prin contractul de finantare, dar si prin planurile de afaceri. Pe 

parcursul implementarii planurilor de afaceri expertii proiectului implicati in implementare si monitorizare 
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vor urmari daca sunt indeplinti indicatorii de performanta. Expertii vor urmari/verifica urmatoarele 

aspecte : 

1) Indeplinirea de catre beneficiarii ajutorului de minimis a tuturor rezultatelor/ obiectivelor asumate 

in cadrul planurilor de afaceri ; 

2) Angajarea a minimum 2 persoane in cadrul afacerii sprijinite in termen de maxim 6 luni de la 

semnarea contractului de subventie; dovada crearii acestora se va face prin prezentarea 

contractelor de munca, extras REGES, Registrul salariati din Revisal si Raport pe salariat din Revisal , 

precum si a celorlalte persoane asumate prin planul de afaceri. 

3) Asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin contractul de subventie, pe o perioada de 

minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare cu ID 

105217, in etapa a II-a specificata in Ghidului solicitantului – Conditii specifice „România Start Up 

Plus”;  

4) Asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa asigure 

continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca; in aceasta 

perioada administratorul schemei de antreprenoriat va putea aplica corectii financiare, sumele ce 

vor trebui rambursate de catre beneficiar in aceste situatii urmând a fi calculate in functie de 

obligatiile nerespectate. In cazul incetarii activitatii, inainte de termenul minim de 18 luni (12 luni 

pe perioada implementarii proiectului si 6 luni perioada de sustenabilitate), subventia acordata va 

fi returnata de catre beneficiar in totalitate. Subventiei acordate care trebuie rambursata i se va 

adauga dobânda aferenta calculata de la data platii acesteia pâna la data recuperarii sau 

rambursarii integrale. 

 

CAP 5 Monitorizarea implementarii planului de afaceri si a 
cheltuirii sumelor din subventie 
 

 Echipa de monitorizare a functionarii si dezvoltarii intreprinderilor nou infiintate este formata din 

Coordonatorul activitatii de monitorizare si 6 experti de monitorizare.  

 Echipa de experti va verifica concordanta documentelor prezentate cu elementele prevazute in planul 

de afaceri, eligibilitatea cheltuielilor si documentele justificative si apoi va aproba plata din contul de 

subventii 

 Perioada de implementare de 12 luni a contractului de subventie incepe la data intrarii in vigoare a 

acestuia, dupa care urmeaza perioada de sustenabilitate de 6 luni 
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  In perioada de 18 luni aferenta dezvoltarii, functionarii si sustenabilitatii intreprinderilor sprijinite 

prin schema de minimis expertii de monitorizare coordonati de catre expertul coordonator al 

activitatii de monitorizare vor derula activitati specifice de monitorizare a intreprinderilor. 

 Monitorizarea afacerilor sprijinite se va realiza cu o frecventa lunara.  

Procesul de monitorizare vizeaza verificarea  desfasurarii activitatii intreprinderii in conformitate cu planul de 

afaceri asumat si modul de acordare si folosire  a subventiei.  

Variabile minime care vor face obiectul procesului de monitorizare vor fi :  

 numarul si dinamica locurilor de munca create, 

  numarul si dinamica contractelor realizate,  

 cifra de afaceri si dinamica acesteia,  

 indicatorii referitori la principii orizontale (numarul de locuri de munca dedicate si ocupate 

persoanelor de sex feminin, numarul de locuri de munca destinate si ocupate de persoane care provin 

din randul grupurilor vulnerabile),  

 situatia lichiditatilor afacerii,  

 dinamica ratei rentabilitatii economice,  

 indicatorii ce vizeaza integrarea instrumentelor TIC in activitatea afacerii, etc.  

Monitorizarea are ca scop  

 Verificarea implementarii activitatilor, atingerea obiectivelor si a rezultatelor asumate in planul de 

afaceri aprobat 

 Verificarea achizitiilor asumate de Beneficiari prin Planurile de Afaceri si a celor realizate (verificarea 

documentelor justificative de achizitie a mijloacelor fixe/ produselor/serviciilor contractate); 

 Verificarea si aprobarea cererilor de decont (plata) pentru sumele angajate si neplatite 

 Verificarea si aprobarea cererilor de rambursare pentru sumele eligibile si platite din fonduri proprii 

 Verificarea  veniturilor lunare obtinute de Beneficiari si a concordantei lor cu planul de afaceri 

aprobat; 

 Verificarea eligibilitatii cheltuielilor angajate si a concordantei cu planul de afaceri aprobat, precum 

si a documentelor justificative prezentate de Beneficiari; 

 Contrasemnarea ordinelor de plata intocmite de Beneficiari pentru angajarea cheltuielilor din contul 

aferent ajutorului de minis acordat  

 Verificarea respectarii conditiei de infiintare a minim 2 locuri de munca - angajarea a cel putin 2 

persoane (verificarea inregistrarii contractelor individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de 

Munca, elaborarea fiselor de post pentru angajati, verificarea mentinerii posturilor pe perioada 
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specificata in contractul de subventie ; instrument de lucru -   Extras Reges, Raport salariati depus 

lunar odata cu Raportul de progres lunar; 

In cadrul procesuluid e monitorizare, beneficiarii schemei de minimis au obligatia de a pune la dispozitie 

Administratorilor de schema toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii procedurilor de 

acordare si gestionare a Schemei de minimis. De asemenea beneficiarii vor fi informati cu privire la orice 

modificare aferenta implementarii proiectului care poate avea consecinte directe asupra activitatii sale si 

realizarii in bune conditii a obligatiilor asumate prin contract 

 Metodele de monitorizare : 

5. 1.   Monitorizarea directa prin desfasurarea de vizite la sediile beneficiarilor ajutorului de minimis, in 

vederea observarii modului de desfasurare a activitatii si respectarea planului de afaceri pentru care s-a 

acordat subventia. Vizita de monitorizare la sediul si la punctele de lucru ale beneficiarilor de sprijin de 

minimis se vor derula in echipe de minim 2 experti monitorizare. La finalul fiecarei vizite se va elabora un 

raport de vizita. 

Cu ocazia vizitelor la fata locului, expertii insarcinati cu monitorizarea vor urmari:  

 spatiul in care se desfasoara activitatea sa fie inregistrat corespunzator; 

 vor fi verificate toate documentele  in original:  

 echipamentele pentru care s-a solicitat finantare sa existe fizic si sa fie corespunzator inregistrate in 

evidentele firmei; se vor bifa echipamentele conform bugetului aprobat si solicitarii de plata si se vor 

confrunta cu registrul mijloacelor fixe si lista obiectelor de inventar;  

 se vor solicita documentele de angajare, contractele de munca, fisele de post in original  extras din 

Revisal ca dovada a crearii si mentinerii locurilor de munca;  

 se vor solicita contracte de vânzari si facturi, care sa dovedeasca functionarea firmei si realizarea de 

venituri; - vizitele la fata locului se vor documenta cu fotografii ale firmei, spatiului de lucru si 

echipamentelor, precum si cu orice alte documente considerate necesare. 

 Beneficiarul de subventie trebuie sa faca dovada realitatii cheltuielii efectuate, inclusiv prin 

inregistrari contabile. Realitatea cheltuielilor trebuie dovedita si in cazul vizitelor la fata locului. 

 Verificarea tinerii la zi a Registrului de casa, a Registrului Jurnal, a Registrului Inventar, intocmirea 

NIR-urilor, dispozitiilor de plata/incasare, a raportului de gestiune, a bonurilor de consum, foi de 

parcurs, ordine de deplasare, in functie de obiectul si specificul activitatii fiecarui Beneficiar;  

 Verificarea lunara a balantelor contabile; 

 Verificarea existentei unei separari din punct de vedere contabil intre operatiunile curente si cele 

finantate din schema de minimis care vor avea codul 105217 ; 
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 Verificarea existentei fizice a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar  la locul unde se desfasoara 

activitatea, precum si a concondantei acestora cu planul de afaceri aprobat . Mijloacele fixe si obiectele 

de inventar vor fi etichetate corespunzator. 

 Propunerea de masuri in cazul in care se constata incalcari ale conditiilor prevazute de schema de 

minimis  in baza documentelor depuse de catre beneficiarii de minimis si a raportului privind 

documentele verificate si constatarile obtinute - Raport vizita de monitorizare (Anexa  Met 4.3_7); 

5.2.  Monitorizarea indirecta care presupune realizarea unui Raport monitorizare lunar  - expert 

monitorizare (Anexa Met 4.3._8) - constituie parte integranta a dosarului fiecarei afaceri iar realizarea unui 

raport cu o frecventa lunara are rolul de a proba fluxul logic al procesului de monitorizare dar si a procesului 

de dezvoltare si atingere a indicatorilor mentionati in planul de afacere.  

Raportul va beneficia de urmatoarea structura: indicatorii asumati in planul de afaceri, indicatorii 

monitorizati in fiecare luna pentru fiecare afacere, abateri sau intarzieri de la prevederile planului de afaceri, 

elemente de risc ce pot aparea in procesul de dezvoltare a afacerilor si recomandari in vederea atingerii pe 

deplin a indicatorilor asumati in planul de afaceri. Expertii monitorizare vor comunica permanent cu afacerile 

sprijinite in vederea obtinerea intregului set de informatii necesare procesului de monitorizare. 

 

 CAP. 6.  Raportarea lunara din partea beneficiarului de ajutor de 
minimis 
 
Beneficiarul are obligatia sa depuna LUNAR  la administratorul schemei de minimis   
 
- Raportul lunar de progres (Anexa Met.4.3_1) insotit de Evidenta veniturilor (Anexa Met.4.3_2) si 

documentele aferente angajarii (CIM+Fisa Post + extras Reges + Acte aditionale in luna angajarii sau 

modificarii CIM)  precum si documentele financiar contabile privind implementarea planului de afaceri si 

desfasurarea activitatii economice pentru care a fost alocata subventia lunar, pâna la data de 15 ale lunii 

urmatoare. 

Raportul lunar de progres (Anexa Met.4.3_1) si  Evidenta veniturilor (Anexa Met.4.3_4.2),   se vor  transmite 

in original.  Extrasul revisal si documentele financiar contabile se transmit “conform cu originalul”   

 

De asemenea, Raportul lunar de progres (Anexa Met.4.3_1) si  Evidenta veniturilor (Anexa Met.4.3_4.2),   se 

vor transmite in format editabil la adresa : monitorizare@federatiaagrostar.ro 
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CAP 7. Modificarea planului de afeceri si a bugetului  
 
Beneficiarul are obligatia sa solicite in scris aprobarea administratorului schemei de ajutor de minimis a 

oricaror modificari dorite la bugetul si/sau activitatile desfasurate conform planului de afaceri aprobat, cu cel 

putin 10 zile  inainte de data la care se doreste modificarea;  Modificarea bugetului/activitatilor se face prin 

act aditional -  Act Aditional  (Anexa Met 4.3_3) insotit de   Memoriul justificativ  (Anexa Met 4.3_4) si 

formular buget - Buget plan de afaceri (Anexa Met 4.3_5).   

Planurile de afaceri pot fi completate cu coduri CAEN secundare care sa reflecte activitatile conexe 

ale start-ului numai in situatia in care obiectivele de activitate aferente acestor coduri exista deja in planul 

de afaceri aprobat. Actul aditional reprezinta, in acest caz, clarificarea legaturii dintre obiectul/obiectele 

de activitate din planul de afaceri aprobat si codurile CAEN(principal si secundare)ale firmei noi infiintate. 

In cazul in care nu este respectata conditia, beneficiarul are obligatia returnarii subventiei de 

minimis.  

 Modificarea graficului de activitati sau alet modificari care nu au impact asupra bugetului, obiectivelor si 

rezultatelor se poate face prin notificare Notificare – (Anexa Met 4.3_6).  

Notificarea se depune cu 5 zile inainte de data cu care se doreste a intra in vigoare 

Documentele se depun in original, dar se transmit si in format editabil la adresa de mail 

monitorizare@federatiaagrostar.ro  

 

CAP 8 . Realizarea si gestionarea achizitiilor publice de catre 
beneficiarii ajutorului de minimis  
Descrierea principiilor si etapelor pe care trebuie sa le parcurga beneficiarii ajutorului de minimis care 

achizitioneaza produse, servicii, lucrari pentru implementarea planurilor de afaceri admise spre finantare in 

cadrul proiectului mai sus mentionat se gasesc in  Instructiune  Desfasurare achizitii in cadrul start-up-urilor 

infiintate (Anexa Met 4.3_9)  - si anexele aferente  

 Anexa Met 4.3_9_ IA_1- Plan de achizitii 

 Anexa Met 4.3_9_IA_2 - Referat de necesitate pentru produsele/ serviciile / lucrarile  ce se 

achizitioneaza 

 Anexa Met 4.3_9_IA_3 - Studiu de piata 

 Anexa Met 4.3_9_IA_4 - Nota privind determinarea  valorii estimate,  alegerea procedurii de 

selectie si a criteriilor de calificare/selectie 

 Anexa Met 4.3_9_IA_5 - Documentatia de achizitie + specificatiile tehnice 

 Anexa Met 4.3_9_IA_ 6 – Nota justificativa de atribuire 

 Anexa Met 4.3_9_IA_ 7 – Contract  de achizitie 

 Anexa Met 4.3_9_IA_ 8 - Proces verbal receptie produse/servicii 

mailto:monitorizare@federatiaagrostar.ro
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 Anexa Met 4.3_9_IA_ 9 - Proces verbal de receptie, punere in functiune in cazul echipamentelor 

 Anexa Met 4.3_9_IA_10 - Adresa depunere dosar achizitie 

Administratorul de schema de minimis va efectua verificarea achizitiilor derulate de catre beneficiari in 

conformitate cu contractul de subventie, pe perioada etapelor de Monitorizare a functionarii si dezvoltarii 

afacerilor finantate (12 luni)  inclusiv pe perioada de sustenabilitate a acestora. (6 luni) 

Depunerea dosarului cu documentele de achizitii pentru verificare de catre expertul 

monitorizare  se face pana la semnarea contractului de achizitie.  

In cazul in care se semneaza contractul de achizitie fara o verificare prealabila a documentatiei, 

reprezentantul legal al  start-up-ului este direct raspunzator pentru eventualele erori care pot conduce 

la nevalidarea achizitiei din partea administratorului schemei de minimis. 

 

CAP 9. Mecanisme  de decontare a cheltuielilor din subventia 
acordata 

 

Cheltuielile eligibile cuprinse in planul de afaceri vor fi finantate numai daca au fost initiate dupa semnarea 

contractului de subventie incheiat intre administratorul schemei de minimis si beneficiarul ajutorului de 

minimis.(cu exceptia taxelor de infiintare a firmei) 

 Mecanismele de decontare a cheltuielilor  sunt urmatoarele: 

9.1   Cerere  de  decont (plata)  (Anexa Met 4.4._8)  beneficiarul va depune solicitari de plata (decont)  

aferente chetuielilor angajate si neplatite conform planului de afaceri selectat. In cazul solicitarilor de plata 

(decontare), beneficiarul va depune facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor 

receptionate, facturi de avans, state privind plata salariilor, documente transport etc. (A se vedea Cap 9.5.1) 

Dupa verificarea si validarea solicitarii de plata, administratorul schemei de minimis vireaza beneficiarului 

valoarea totala a cheltuielilor cuprinse in  de plata. 

9.2  Cerere de rambursare (Anexa Met. 4.4_11): beneficiarul va depune cereri de rambursare care vor 

include cheltuieli angajate si platite  aferente intreprinderii, conform planului de afaceri selectat. (A se vedea 

Cap 9.5.2). Administratorul schemei de minimis va rambursa valoarea asistentei financiare nerambursabile 

aferente cheltuielilor eligibile validate cuprinse in cererile de rambursare. 

Pentru fiecare tip de cheltuiala efectuata conform planului de afaceri, la decont, atat in cazul cererilor 

de rambursare cat si a cererilor de rambursare aferente cererilor de plata se anexeaza instrumentele care 
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dovedesc efectuarea platii (ordine de plata/ chitanta/ etc) precum si dovada platii contributiei proprii 

conform bugetului planului de afaceri aprobat 

 Documentele justificative originale vor fi verificate de expertii de monitorizare in cadrul  vizitelor de 

monitorizare la sediile beneficiarilor. 

 In cazul in care documentele in copii transmise la Cererile de rambursare/plata nu coincid cu cele 

originale, beneficiarii au obligatia  restituirii integrale sau partiale a sumelor virate din ajutorul de minimis 

9.3  Lista orientativa a documentelor justificative pentru fiecare tip de cheltuiala 
 

 Tipul cheltuielii  Documentul justificativ Documentul care atesta 

efectuarea platii 

1 Cheltuieli de personal sau 

salariale (cu respectarea 

prevederilor Codului Muncii si 

a legislatiei nationale si 

aplicabile)–  Personal implicat 

in derularea afacerii 

Dosarul de angajare si Contractul de 

munca. (CIM)  

- acte aditionale la contractul de 

munca.  

-fise de pontaj,  

-fise de post ;  

- statul de salarii lunar 

-extras din REGES 

 

- ordine de plata  

- extras de cont. 

 

2 Onorarii/ venituri asimilate 

salariilor pentru experti 

proprii/ cooptati 

-Conventii civile 

-statul de salarii lunar 

ordine de plata  

- extras de cont  

 

3 Contributii sociale aferente 

cheltuielilor salariale si 

cheltuielilor asimilate acestora 

(contributii angajati si 

angajatori) 

-statul de salarii lunar  

- Recapitulatia salarii si Declaratia 112 

– cu dovada depunerii la ANAF 

 

Ordine de plata– pentru plata 

obligatiilor sociale – salariati si 

angajator 

Recapitulatia salarii si 

Declaratia 112 – cu dovada 

depunerii la ANAF 

extras de cont din care sa 

rezulte viramentele. 

 

4 Cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderilor nou-infiintate: 

Transport, cazare si diurna pentru personalul propriu; Taxe si asigurari 

de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii  

- ordin de plata  

- extras de cont 

 

5 - Ordin de Deplasare (OD)– 

angajati proprii: 

- La plecarea in deplasare – 

inregistrat si datat in Registrul 

Proiectului, completat formular 

- NOTA: inscrierea pe OD codului si 

denumirii activitatii pentru care se 

efectueaza deplasarea este 

obligatorie 

Ordin de Plata – plata 

cheltuielilor de deplasare 

- extras de cont 
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„fata sus”, semnat si stampilat 

de reprezentantul legal al 

partenerului/solicitantului  

-  

- Pe parcursul deplasarii – se 

semneaza si stampileaza casutele 

prevazute pentru locul deplasarii cu 

inscrierea datei si a intervalului orar 

(zona „fata jos”) 

- La intoarcerea din deplasare – 

completat verso integral pe toate 

coloanele si liniile, semnat de 

persoana care a efectuat deplasarea, 

persoana care a verificat decont, 

persoana mandatata cu 

responsabilitatea de CFP si 

reprezentant Legal + stampilat   

NOTE :  

- ordinul de deplasare va fi completat 

in conformitate cu prevederile OMFP 

nr. 2634/2015 privind documentele 

financiar-contabile. 

Pentru deplasarile externe decontul de 

cheltuieli va fi completat in 

conformitate cu prevederile OMFP nr. 

2634/2015 privind documentele 

financiar-contabile (pentru deplasarile 

externe) 

 Transport:  - Bon fiscal  de combustibil, care 

contine obligatoriu CIF angajatorului 

care a efectuat deplasarea, cu 

inscrierea pe verso a numarului de 

inmatriculare al autoturismului si a 

persoanei care efectueaza deplasarea;  

-B.C.F.-uri cu inscrierea pe verso a 

numarului de inmatriculare a 

autoturismului si a persoanei care 

efectueaza deplasarea; (in cazul 

deplasarii cu autoturismul de serviciu 

sau comodat); 

- Foaia de parcurs doar pentru masina 

sociatatii 

- Biletele de Tren – pentru transportul 

cu trenul  

Biletele de Avion – pentru transportul 

cu avionul 

- bon fiscal 

- Ordin de Plata 

 extras de cont 
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- dosarul achizitiei (daca este cazul 

pentru BCF)  

 Cazare – angajati proprii - Factura fiscala emisa de unitatea de 

cazare cu inscrierea persoanei cazate 

cu Nume Prenume 

- tabel centralizator cu mentionarea 
numelor tuturor persoanelor cazate, a 
duratei cazarii si a tarifului perceput, 
anexat la factura de cazare.  
- dosarul achizitiei (daca este cazul) 

- ordin de plata  

- extras de cont 

 

 Diurna – angajati pe proiect Nu necesita un document justificativ, 

se calculeaza de catre persoana care 

intocmeste decontul in functie de data 

si ORA plecarii si data si ORA 

intoarcerii din deplasare, se trece pe 

decont 

 

6  Cheltuieli aferente diverselor 

achizitii de servicii 

specializate, pentru care 

beneficiarul ajutorului de 

minimis nu are expertiza 

necesara 

- dosarul achizitiei 

-  -contract  

- -acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

-  garantia de buna executie (daca 

este cazul) 

-  procese verbale de receptie  

- ordin de plata  

- extras de cont 

 

7 Cheltuieli cu achizitia de active 

fixe corporale (altele decât 

terenuri si imobile), obiecte de 

inventar, materii prime si 

materiale, inclusiv materiale 

consumabile, alte cheltuieli 

pentruinvestitii necesare 

functionarii intreprinderilor 

- dosarul achizitiei 

-  contract  

- acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

-  garantia de buna executie (daca 

este cazul) 

- aviz de insotire marfa (daca este 
cazul); 
- procese verbale de receptie/punere 

in functiune 

- certificate garantie 

- declaratiile vamale (pentru 

bunurile din import), din tari altele 

decât cele membre UE 

 

In plus - Pentru echipamentele de 

natura mijloacelor fixe : 

- ordin de plata  

- extras de cont 
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- PIF            

- Fisa Mijlocului Fix 

- Registrul Numerelor de inventar 

- Fisa de calcul a amortizarii 

Proces verbal de predare/primire 

catre angajatul care urmeaza sa-l 

utilizeze 

 

In plus - Pentru echipamente de 

natura obiectelor de inventar: 

- Registrul de evidenta a obiectelor de 

inventar 

Proces verbal de predare/primire 

catre angajatul care urmeaza sa-l 

utilizeze 

8 Cheltuieli cu inchirierea de 

sedii (inclusiv depozite), spatii 

pentru desfasurarea diverselor 

activitati ale 

intreprinderii,echipamente, 

vehicule, diverse bunuri 

- dosarul achizitiei  

- contract insotit de schema 

amplasamentului spatiului. 

 - acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

- factura fiscala emisa de vânzator, 

prestator; 

 - decizia interna emisa de 

reprezentantul legal al beneficiarului 

de subventie. 

- Decontarea 
acestor cheltuieli se va realiza 

proportional cu timpul/gradul utilizarii 

pentru activitatile planului de afacere 

 

In cazul unui contract de inchiriere sau 
a unui contract de leasing intocmit in 
conformitate cu prevederile 
Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 
privind operatiunile de leasing si 
societatile de leasing, republicata, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare, a carui durata este mai 
mica decât perioada corespunzatoare 
duratei de viata utile a bunului care 
face obiectul contractului, ratele de 
inchiriere/leasing sunt eligibile 

- ordin de plata  

- extras de cont 
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proportional cu gradul de utilizare in 
cadrul operatiunii eligibile. In situatia 
in 
care gradul de utilizare pe luna (nr. zile 
calendaristice de utilizare/nr. de zile 
calendaristice din luna) este 
mai mare sau egal cu 50%, rata de 
leasing se va deconta integral. In 
situatia in care gradul de utilizare 
pe luna este de mai mic decât 50%, 

rata de leasing se va deconta 

proportional cu gradul de utilizare 

- in cazul vehiculor se vor prezenta 

foile de parcurs 

9 Cheltuieli de leasing fara 

achizitie (leasing operational) 

aferente functionarii 

intreprinderilor (rate de 

leasing operational platite de 

intreprindere pentru: 

echipamente, 

- dosarul achizitiei  

- contract. 

 - acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

- factura fiscala emisa de vânzator, 

prestator; 

 - decizia interna emisa de 

reprezentantul legal al beneficiarului 

de subventie. 

Decontarea 
acestor cheltuieli se va realiza 

proportional cu timpul/gradul utilizarii 

pentru activitatile planului de afacere 

 

In cazul unui contract de inchiriere sau 
a unui contract de leasing intocmit in 
conformitate cu prevederile 
Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 
privind operatiunile de leasing si 
societatile de leasing, republicata, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare, a carui durata este mai 
mica decât perioada corespunzatoare 
duratei de viata utile a bunului care 
face obiectul contractului, ratele de 
inchiriere/leasing sunt eligibile 
proportional cu gradul de utilizare in 
cadrul operatiunii eligibile. In situatia 
in 
care gradul de utilizare pe luna (nr. zile 
calendaristice de utilizare/nr. de zile 
calendaristice din luna) este 

ordin de plata  

- extras de cont 
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mai mare sau egal cu 50%, rata de 
leasing se va deconta integral. In 
situatia in care gradul de utilizare 
pe luna este de mai mic decât 50%, 

rata de leasing se va deconta 

proportional cu gradul de utilizare 

-in cazul vehiculor se vor prezenta 

foile de parcurs 

10 Utilitati aferente functionarii 

intreprinderilor 

- factura fiscala sau chitanta (bon 
fiscal, dispozitie de plata, etc) 
- decizia interna emisa de 
reprezentantul legal al 
beneficiarului/partenerului, privind 
cota propusa pentru decontarea prin 
proiect (in procente din valoarea 
totala a cheltuielii), fundamentata 
corespunzator; 

- ordin de plata  
- chitanta, dispozitia de plata (in 
cazul platilor in numerar); 
- extras de cont din care sa 

rezulte viramentele  

- Extras de cont, Registru jurnal, 

Jurnal de banca sau registru de 

casa 

11 Servicii de administrare a 

cladirilor aferente functionarii 

intreprinderilor 

- dosarul achizitiei 

-  contract  

- -acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

-  procese verbale de receptie  

ordin de plata  

- extras de cont 

 

12 Servicii de intretinere si 

reparare de echipamente si 

mijloace de transport aferente 

functionarii intreprinderilor 

- dosarul achizitiei 

-  -contract  

- -acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

- procese verbale de receptie 

ordin de plata  

- extras de cont 

 

13 Arhivarea de documente 

aferente functionarii 

intreprinderilor 

- dosarul achizitiei 

-  contract  

- -acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

 procese verbale de receptie 

ordin de plata  

- extras de cont 

 

14 Cheltuieli financiare si juridice 

(notariale) aferente 

functionarii intreprinderilor 

- factura fiscala; 

- contract (daca este cazul) 

ordin de plata  

- extras de cont 

 

15 Conectare la retele informatice 

aferente functionarii 

intreprinderilor 

- dosarul achizitiei 

-  contract  

ordin de plata  

- extras de cont 
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- -acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

 procese verbale de receptie 

16 Cheltuieli de informare si 

publicitate aferente 

functionarii intreprinderilor 

- dosarul achizitiei 

-  contract  

- -acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

-  procese verbale de receptie 

- bonul de consum (daca este cazul). 

ordin de plata  

- extras de cont 

 

17 Alte cheltuieli aferente 

functionarii intreprinderilor: 

- dosarul achizitiei 

-  contract  

- -acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

-  procese verbale de receptie 

ordin de plata  

- extras de cont 

 

18 Cheltuieli cu achizitia de active 

fixe necorporale  

- dosarul achizitiei 

-  contract  

- -acte aditionale incheiate pe 

perioada derularii proiectului, la 

contractele semnate (daca exista)  

-  factura fiscala;  

-  procese verbale de receptie 

- avizul de insotire a marfii (daca este 

cazul); 

-  bonul de consum (pentru materiale 

consumabile) 

ordin de plata  

- extras de cont 

 

Pentru amortizare active aferente 

functionarii intreprinderilor 

Fisa Mijlocului Fix 

Fisa de calcul a amortizarii 

Balanta lunara 

 

 

9.4 Cum se justifica eligibilitatea TVA in cadrul finantarilor nerambursabile? 
 
Sintagma ”TVA nerecuperabila” inseamna de fapt, din punctul de vedere al TVA, ca fiind TVA nedeductibila, 

care asa cum este reglementata in legislatia in domeniu, reprezinta o componenta a costului de achizitie. 
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In practica, caracterul de cheltuiala eligibila a TVA nerecuperabile (alias nedeductibila) se justifica atat prin 

declaratia de eligibilitate a beneficiarului finantarii nerambursabile, cat si prin Certificatul privind 

nedeductibilitatea TVA emis de organul fiscal privind sumele TVA solicitate la decontare. 

Procedura de obtinere a acestui certificat este reglementata in O.M.F.P. nr.1425/2016 precum aprobarea 

Instructiunilor de aplicare a prevederilor art.12, Hotararea  Guvernului nr.399/2015 privind regurile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, in care la art.1, este definita TVA eligibila. 

 

 Etapele obtinerii certificatului privind nedeductibilitatea TVA prevazute in acest ordin sunt: 

- completarea electronica si depunerea de catre beneficiarul finantarii nerambursabile la organul fiscal 

a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA; 

- analizarea de catre organul fiscal a situatiei, din punctul de vedere al TVA, al contribuabilului care a 

depus declaratia (daca este ne-platitor de TVA); 

- eliberarea „Certificatului privind nedeductibilitatea TVA” de catre organul fiscal daca, in urma 

verificarilor efectuate, contribuabilul indeplineste conditiile de nedeductibilitate a TVA. 

Deci justificarea se poate face cu Certificatul privind nedeductibilitatea TVA pentru finantarile 

nerambursabile, certificatul care se elibereaza de ANAF. 

Acest certificat se poate solicita doar de cei care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA cfm. art. 316, aspect 

clar precizat in O.M.F.P. nr.1425/2016 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art.12 din 

Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 

operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social europen si Fondul de 

coeziune 2014-2020 la articolele 11 si 12” 

Valoarea decontata este alcatuita din valoarea totala fara TVA si TVA nedeductibil. In cazul in care TVA devine 

deductibil sau furnizorul este neplatitor de TVA, valoarea decontata este valoarea totala fara TVA. 

9.5  Modalitati de depunere a cererilor de rambursare si  decontare (plata) 

9.5.1  CEREREA DE DECONT (PLATA) 

Cerere  de  decont (plata)  beneficiarul va depune solicitari de plata (decontare)  aferente chetuielilor 

angajate si neplatite conform planului de afaceri selectat. 

Cererea de plata a Beneficiarului trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente justificative 

 Cerere de  plata (cheltuieli angajate si neplatite) (Anexa Met. 4.4_8)  - original 

 Evidenta cheltuielilor (Anexa Met. 4.4_9) – original 
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 Facturi/ state de salarii copii “conform cu originalul “ semnate deprezentantul legal 

 Pentru salariati se va depune : CIM, acte aditionale, fise de post , extras Reges, Declaratia 112 

 Documente  justificative conform tipului de cheltuiala – copii “conform cu originalul “ 

semnate deprezentantul legal 

 Documentele ( ordine de plata, extrase de cont) care dovedesc plata contributiei proprii 

aferenta cheltuielilor eligibile incluse in documentele anexate cererii de plata (daca este cazul 

conform bugetului) - copii “conform cu originalul “ semnate de reprezentantul legal 

 Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse ȋn cererea de 

rambursare, emis de ANAF, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor 

publice – original 

 Ordine de plata completate pentru fiecare cheltuiala din evidenta cheltuielilor . (ORIGINAL) 

 Lista documentelor din dosarul cererii de decont (plata) 

Ordinele de plata vor fi semnate de catre reprezentantul legal (semnatura I). 

 Dupa verificarea si validarea cheltuielilor, OP-urile vor fi semnate (semnatura 2) de catre reprezentatul 

Administratorului de schema.  Tot in acest moment se va trece si data OP-ului.  Completarea gresita a 

documentelor, op-urilor duce la respingerea cererii de decont (plata) 

  Evidenta cheltuielilor (Anexa Met. 4.4_9) 

Se vor completa toate informatiile solicitate, pentru toate tipurile de categorii de cheltuieli din bugetul planului 

de afacere. Daca sunt mai multe cheltuieli pe aceeasi categorie se insereaza linie pentru fiecare cheltuiala. Se 

vor verifica permanent totalurile pentru coloanele aferente  “Valoarea cheltuielii - solicitata la rambursare” 

precum si “Totalul Solicitat  A+B”.  

Nu se completeaza data pentru OP-urile averente cheltuielilor solicitate , aceasta se va completa de catre 

Administratorul de schema!  

9.5.2  Cererea de rambursare  

- Cerere rambursare (Anexa Met.4.4._11) – original  

- Evidenta cheltuielilor (Anexa Met. 4.4_9)  –original  

- Documentele ( ordine de plata, extrase de cont)  care atesta efectuarea platii copii “conform cu originalul 

“ semnate de reprezentantul legal 
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- Documentele (ordine de plata, extrase de cont) care dovedesc plata contributiei proprii aferenta 

cheltuielilor eligibile incluse in documentele anexate cererii de plata (daca este cazul conform bugetului) 

- copii “conform cu originalul “ semnate de reprezentantul legal 

- Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse ȋn cererea de rambursare, emis de 

ANAF, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice – original 

- Documente contabile -  registrul jurnal, fisa de cont/ nota contabila, fisa mijlocului fix, registrul numerelor 

de inventar, balanta de verificare analitica, registrul jurnal, balanta de verificare contabila lunara etc, copii 

“conform cu originalul “ semnate de reprezentantul legal 

- Lista documentelor dosarului cererii de rambursare. 

In cazul cererii de rambursare se depune acelasi format de evidenta a cheltuielilor ca 

la cererea de plata  cu specificatia ca se completeaza si data OP-urilor platilor facute din 

fonduri proprii. 

 

Dosarul Cererii de decont (plata) / Dosarul cererii de rambursare  se va transmite la sediul Administratorului 

schemei de minimis din Galati, str Portului nr 23, parter.  

Pentru operabilitate,  dosarul se poate trimite scanat la adresa de mail : monitorizare@federatiaagostar.ro, 

cu obligativitatea de a fi trimis si fizic in maxim 3 zile.  De as 

Atentie: La prima  cererea de plata sau rambursare se depune dosarul complet al achizitiilor 

pentru care se solicita plata.  Lipsa acestora duce la invalidarea cererilor 

 

!!! Cererea de  plata (cheltuieli angajate si neplatite) (Anexa Met. 4.4_8) , Cererea rambursare (Anexa 

Met.4.4._11),  Evidenta cheltuielilor (Anexa Met. 4.4_9) se transmit si in format editabil la adresa de mail 

monitorizare@federatiaagostar.ro.  

 

CAP 10 . Evidenta financiar contabila 
 

Organizarea si tinerea contabilitatii va avea in vedere aplicarea Legii Contabilitatii Nr 82/1991 

republicata si normele de aplicare in vigoare  

Se va tine o evidenta contabila analitica pentru toate cheltuielile si veniturile aferente ajutorului 

de minimis. 

mailto:monitorizare@federatiaagostar.ro
mailto:monitorizare@federatiaagostar.ro
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  Avand in vedere ca subventia este din finantare nerambursabila,  beneficiarul are obligatia de a tine 

evidenta contabila distincta , folosind conturile analitice distincte pentru proiect codificat cu 105217, cu 

respectarea legislatiei nationale in vigoare, respectiv alin.(1) al punctului 593 din O.M.F.P. nr.1.802/2014; 

593.-(1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice in functie de necesitatile 

impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarei entitati. 

In baza prevederilor acestui articol, la nivel national s-a stabilit ca se va merge pe o codificare contabila 

adecvata pentru tranzactiile privind finantarile nerambursabile. Pentru finantarile nerambursabile nu se 

intocmesc situatii financiare anuale separate, acestea doar se prezinta in note explicative la situatiile 

financiare anuale. Aceste aspecte se regasesc stipulate in punctele 397 si 400 din O.M.F.P. nr.1.802 din 29 

decembrie 2014. 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta administratorului schemei de minimis toate 

datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la dispozitie de 

catre furnizorul schemei. 

 

In conformitatea cu Nota DGPECU nr 82980/22.10.2019 in scopul verificarii respectarii conditiilor privind 

acordarea transei II de subventie „ OIR/AMPOCU vor verifica in baza documentelor financiar contabile puse 

la dispozitie de catre Beneficiar, dovada atingerii plafonului de venituri in cuantumul stabilit prin Ghidul 

Solicitantului- conditii Specifice , conform obiectivului/obiectivelor de activitate stabilite in planul de 

afaceri. Ca documente justificative la cererea de plata/rambursare, pentru a dovedi veniturile incasate pe 

obiectul/obiectele de activitate (COD CAEN) din planurile de afaceri aprobate, Beneficiarul va depune: 

balanta de verificare si declaratia cu privire la indeplinirea conditiilor privind acordarea transei II 

 

In situatia in care IMM-ul a incasat venituri si in cadrul altor activitati (Coduri CAEN) care nu se regasesc in 

planul de afaceri aprobat la finantare, beneficiarul va prezenta o balanta de verificare analitica in care vor 

fi detaliate distinct veniturile incasate pentru aprobate in planul de afaceri finantat. 

CAP 11.  Arhivarea documentelor 
 
Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia indosarierii si pastrarii tuturor documentelor proiectului in 

original, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile, in conformitate cu legislatia 

comunitara si nationala. Acesta va trebui sa pastreaze o evidenta detaliata privind ajutorul de minimis acordat 

pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei de 

ajutor de minimis. Aceaste evidente trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra 

respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis. 
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Beneficiarul ajutorului de minimis isi exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea si arhivarea datelor 

obtinute pe parcursul desfasurarii contractului de subventie, in vederea utilizarii, pe toata durata, precum si 

dupa incetarea acestuia, in scopul verificarii modului de implementare si/sau a respectarii clauzelor 

contractuale si a legislatiei nationale si comunitare. 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se 

implementeaza proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legatura directa cu proiectul, si sa 

puna la dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului, atât pe suport 

hârtie, cât si in format electronic. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel incât sa permita 

verificarea lor. 

 

Arhivarea documentelor elaborate in cadrul implementarii planurilor de afaceri este o activitate care trebuie 

realizata atât in perioada implementarii proiectului cât si dupa finalizarea acestuia, perioada in care pot 

interveni verificari suplimentare din partea autoritatilor. 

Arhivarea se face: 

pe format de hârtie, in dosare speciale de arhiva. Fiecare dosar are un opis pe care este inscris fiecare 

document inclus in dosar si numarul de pagini. 

in format electronic, Beneficiarul ajutorului de minimis asigurându-se ca sunt indeplinite toate 

conditiile de Securitate cerute si acceptate de standardele de securitate in vigoare. Arhivarea pe suport 

electronic se face pe CD-uri sau pe memorii externe, care, de asemenea, indeplinesc conditiile. 

Spatiul destinat arhivarii trebuie sa fie special amenajat pentru arhivare. Spatiul trebuie sa fie dotat cu 

mijloace adecvate de pastrare si protejare a documentelor, precum si cu mijloace, instalatii si sisteme de 

prevenire si stingere a incendiilor. Documentele trebuie sa fie pastrate astfel incât sa fie respectate conditiile 

minime de siguranta impotriva degradarii, sustragerii sau pierderii si sa permita accesul controlat la acestea. 

 

Durata de arhivare: Dupa finalizarea perioadei de implementare, se mentine obligatia Beneficiarului 

ajutorului de minimis de a: 

asigura sustenabilitatea si durabilitatea proiectului, conform specificatiilor asumate in contractul de 

subventie si in planul de afacere, 

pastra toate documentele in legatura cu utilizarea finantarii pe o perioada de 3 (trei) ani de la data 

inchiderii perioadei de sustenabilitate, 

 pune documentele la dispozitia Administratorului schemei de minimis/AM/OIR/OI POCU 

responsabil, Autoritatii de Certificare, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Lupta 
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Antifrauda, Curtii Europene de Conturi, precum si oricarui organism abilitat sa efectueze verificari asupra 

modului de utilizare a finantarii nerambursabile. 

 

In cazul in care nu sunt respectate obligatiile asumate, expertii proiectului implicati in monitorizarea 

planurilor de afaceri vor propune Administratorului schemei de antreprenoriat aplicarea de corectii 

financiare, sumele ce vor trebui rambursate de catre beneficiar, in aceste situatii urmând a fi calculate in 

functie de obligatiile nerespectate. In cazul incetarii activitatii, inainte de termenul minim de 18 luni (12 

luni pe perioada implementarii proiectului si 6 luni perioada de sustenabilitate), subventia acordata va fi 

returnata de catre beneficiar in totalitate. Subventiei acordate care trebuie rambursata i se va adauga 

dobânda aferenta calculata de la data platii acesteia pâna la data recuperarii sau rambursarii integrale. 

 

 

CAP 12 Reguli privind transparenta 
 
 
(1) Administratorul schemei de antreprenoriat va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire 
la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia, cu menționarea 
reglementărilor aplicabile. 

 
(2) Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor 
Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, la adresa 
http://www.fonduri-ue.ro, a informațiilor privind activitățile finanțate din ajutorul de minimis acordat. 
 
 

CAP 13 Recuperarea ajutorului de minimis 
 
 

(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către administratorul schemei de minimis, 
conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, la solicitarea Furnizorului Schemei de Minimis.  
 
(2) Valoarea sumelor care fac obiectul recuperării va fi dedusă de către Ministerul Fondurilor Europene din 
costul total eligibil al proiectului, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare și a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanțare 
încheiat între administratorul schemei de minimis ca beneficiar al finanțării, pe de o parte, și MFE, pe de altă 
parte.  

 
(3) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează și cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la 
data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 

http://www.fonduri-ue.ro/
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nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicarea articolului 93 din Tratatul CE, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a 
normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015. 
 

 

CAP 14 Anexe  
 

 Anexa Met.4.3_1 – Raport lunar de progres (beneficiar) 

 Anexa Met.4.3_2 - Evidenta veniturilor  

 Anexa Met 4.3_3 - Act Aditional la contract de subventie  

 Anexa Met 4.3_4- Memoriu justificativ la act aditional   

 Anexa Met 4.3_5 - Buget plan de afaceri (la act aditional) 

 Anexa Met 4.3_6 - Notificare – grafic activitati 

 Anexa Met 4.3_7 - Raport vizita de monitorizare (expet monitorizare-beneficiar) 

 Anexa Met 4.3_8 - Raport monitorizare lunar  (expert monitorizare) 

 Anexa Met 4.3_9- Instructiune Desfasurare achizitii  (IA) 

 Anexa Met 4.3_9_ IA _1 - Anexa Met 4.3_9_IA_10  - Anexe Instructiune desfasurare achizitii: 

 Anexa Met 4.3_9_ IA_1- Plan de achizitii 

o Anexa Met 4.3_9_IA_2 - Referat de necesitate pentru produsele/ serviciile / lucrarile  ce se 

achizitioneaza 

o Anexa Met 4.3_9_IA_3 - Studiu de piata 

o Anexa Met 4.3_9_IA_4 - Nota privind determinarea  valorii estimate,  alegerea procedurii 

de selectie si a criteriilor de calificare/selectie 

o Anexa Met 4.3_9_IA_5 - Documentatia de achizitie + specificatiile tehnice 

o Anexa Met 4.3_9_IA_ 6 – Nota justificativa de atribuire 

o Anexa Met 4.3_9_IA_ 7 – Contract  de achizitie 

o Anexa Met 4.3_9_IA_ 8 - Proces verbal receptie produse/servicii 

o Anexa Met 4.3_9_IA_ 9 - Proces verbal de receptie, punere in functiune in cazul 

echipamentelor 

o Anexa Met 4.3_9_IA_10 - Adresa depunere dosar achizitie 

 Anexa Met. 4.4_1 – Contract subventie+anexe aferente (Formular de identificare financiara   

(FIF)/extras de cont proiect POCU ID105217, ANEXA NR 1 - Clauza standard privind protectia datelor 

personale,  Contract de fideiusiune) ; 

 Anexa Met. 4.4_2 - Declaratia Beneficiarului pe propria raspundere 

 Anexa Met. 4.4_3 - Cerere de acordare subventie transa I subventie 

 Anexa Met 4.4._4 - Cererea de solicitare pentru acordarea transei a doua a subventiei; 

 Anexa  Met 4.4_5 - Raport din care rezulta modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti 

primei transe; 

 Anexa Met 4.4._6 - Raport din care sa reiasa obtinerea unor venituri de cel putin 30% din valoarea 

primei transe de subventie+ documente justificative 

 Anexa  Met 4.4_7 - Cerere de rambursare in cazul in care beneficiarul face dovada ca a realizat din 

activitatea curenta venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale la finalul celor 

12 luni 
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 Anexa Met 4.4_8 - Cerere de decont (plata) cheltuieli angajate si neplatite) 

 Anexa Met. 4.4_9- Evidenta cheltuielilor  

 Anexa Met. 4.4_10 - Situatie ordine de plata  

 Anexa Met. 4.4_11 - Cerere de rambursare include cheltuieli angajate si platite 

 ANEXA  A - Intrebari raspunsuri_site_RSUPDiaspora_AMPOCU 

 ANEXA B- ADRESA AMPOCU 14896_24.10.2019 

 ANEXA C - RASPUNS AMPOCU TRANSA II 

 
 


