
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operational Capital Uman 2014-2020” 

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 

Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” 

Titlul proiectului: „Utilizarea de metode inovative pentru stimularea economiei sociale la nivel multiregional – “ASIST START-UP SOCIAL” 

Număr de identificare al contractului: POCU/449/4/16/126166 
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1. CADRUL GENERAL 

 

Prezenta metodologie este conceputa, elaborata, realizata si intocmita de catre INCDBA 

IBA BUCURESTI, in cadrul proiectului „Utilizarea de metode inovative pentru stimularea 

economiei sociale la nivel multiregional – “ASIST START-UP SOCIAL”- număr de identificare 

al programului POCU/449/4/16/126166, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014- 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 

4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 

manieră auto-sustenabilă”, al carui beneficiar este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

SOCIALĂ PENTRU TINERET ȘI PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE ASIST si in care INCDBA 

IBA BUCURESTI are calitatea de Partener nr. 2. 

 

Prezenta metodologie este conceputa, elaborata, realizata si intocmita pentru 

monitorizarea, aprobarea si rambursarea cheltuielilor efectuate de catre beneficiarii 

ajutorului de minimis, in baza contractelor de subventie semnate de fiecare dintre acestia. 

 

2. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MONITORIZARE, APROBARE SI RAMBURSARE A 

CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CATRE BENEFICIARII AJUTORULUI DE MINIMIS 

 

(1) Activitatea de monitorizare are drept scop verificarea implementării planului de afaceri, 

a creării și menținerii celor 5 locuri de muncă și asigurării sustenabilității firmelor 

înființate prin proiect. 

(2) Monitorizarea firmelor nou înființate va fi realizată de către un Expert consiliere si 

monitorizare afaceri 5 

(3) Expertul in consiliere si monitorizare afaceri 5 va întocmi un Raport de monitorizare 

lunar total si pentru fiecare beneficiar al ajutorului de minimis, cate o Fisa informativa 

de monitorizare individuala si un Raport de progres si monitorizare lunar 

(4) Monitorizarea va consta în realizarea următoarelor activități: 
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− Expertul in consiliere si monitorizare afaceri 5 va solicita și analiza o serie de 

documente contabile și informații de la firmele înființate prin proiect.     

− Pe perioada de monitorizare, Expertul in consiliere si monitorizare afaceri 5  va 

efectua vizite la fața locului, la sediul și punctul(ele) de lucru ale firmelor înființate 

prin proiect. Vizita la fața locului va fi realizată  lunar și de ori de câte ori va fi nevoie. 

De asemenea, va tine permanent legatura cu beneficiarii ajutorului de minimis prin 

convorbiri telefonice sau intalniri on-line 

− Expertul in consiliere si monitorizare afaceri 5 va urmări ca reprezentantii legali ai 

firmelor să reînnoiască anual polițele de asigurare pentru bunurile achizitionate. 

 

(5) Pentru aprobarea, decontarea sau rambursarea oricarei plati efectuate de catre 

beneficiarii ajutorului de minimis, acestia sunt obligati sa prezinte in prealabil 

Administratorului schemei de minimis toate documentele justificative (sunt prezentate 

la Capitolul 3. Lista orientativa a documentelor justificative financiare) care stau la baza 

platilor supuse procedurii de aprobare, decontare sau rambursare a cheltuielilor. 

 

(6) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligati sa respecte procedura de semnare si 

stampilare corecta a documentelor si sa specifice, dupa caz, pe toate ordinele de plata, 

seria si numarul documentului justificativ, data documentului justificativ (factura, 

contract, etc.), perioada de referinta pentru care se face plata (stat salarii), precum si 

numele, prenumele si functia persoanelor semnatare ale documentelor justificative. 

 

 

(7) Cheltuielile solicitate la aprobare, decontare sau rambursare vor fi verificate  de catre 

Expert consiliere si monitorizare afaceri 5. 

 

(8) Orice plata efectuata de catre Beneficiarii ajutorului de minimis prin ordin de plata se 

va realiza numai cu dubla semnatura, numai cu validarea Administratorului schemei de 

ajutor de minimis.  
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(9) Restituirea sumelor creditate (imprumutate) de catre asociatii/administratorii 

societatilor comerciale – beneficiari ai ajutorului de minimis, se va face pe baza de 

documente justificative specifice. 

 

(10) Beneficiarii de ajutor de minimis sunt obligati sa tina o evidenţă contabilă analitică a 

proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor 

referitoare la implementarea planurilor de afaceri, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

 

In acest sens, Beneficiariul ajutorului de minimis, va prezenta toate documentele contabile 

solicitate de catre Administratorul Schemei de Minimis, aferente fiecarei luni de 

implementare a planului de afaceri: 

- Balanța analitică de verificare pe proiect; 

- Registrul jurnal; 

- Ștatul de plată aferent fiecărui angajat; 

- Foaie colectiva de pontaj; 

- Raportul per salariat care să ateste că locurile de muncă sunt ocupate conform planului 

de afaceri, respectiv contractele individuale de muncă sunt active, pe durată 

nedeterminată, cu norma și salariul brut la nivelul cel puțin celui asumat în planul de 

afaceri (periodic sau ori de cate ori este nevoie sau intervin modificari in structura 

personalului); 

- Extras de cont lunar aferent contului cu dubla semnatura; 

 

Notă: în cazul în care intervin modificări în structura personalului angajat, firma va 

transmite în termen de 10 zile lucrătoare următoarele documente: 

− Contract individual de muncă; 

− Copie carte de identitate; 

− Raport per salariat; 

− Demisia și decizia de încheiere a contractului de muncă a fostului angajat+raport per 
salariat cu inregistrarea incetarii CIM. 
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(11) Pentru aprobarea, decontarea sau rambursarea oricarei plati efectuate de catre 

beneficiarii de ajutoare de minimis, in cazul facturilor aferente unor achizitii, 

beneficiarii de ajutoare de minimis sunt obligati sa prezinte in prealabil 

Administratorului schemei de minimis, dosarul de achizitie, spre a fi aprobat de catre 

acesta din urma. Dosarul unei achizitii va contine: 

- Nota privind determinarea valorii estimate  

- Referat de necesitate 

- Cerere de ofertă 

- 3 oferte pentru fiecare achiziție conform bugetului proiectului 

- Notă justificativă privind alegerea furnizorului  

- Comunicare rezultat evaluare 

- Declaraţie de evitare a conflictului de interese și a incompatibilităţii 

- Contractul de prestari servicii/furnizare   (dacă este cazul) 

- Factura fiscală/Factura proformă/Nota de comandă (după caz) 

- Proces-verbal de recepție a serviciilor (exceptie utilitati) 

- Proces verbal de predare-primire bunuri (in cazul in care produsele se ridica personal 

si livrarea nu se face prin curier) 

- Proces verbal de punere în funcțiune (in cazul achizitiei de echipamente, etc.) 

 
Nota: In cazul in care valoarea estimata a  achizitiei, fara TVA, depaseste 135.060 lei pentru produse si servicii, 

respectiv 450.200 lei pentru lucrari, beneficiarii ajutorului de minimis vor publica anuntul de achizitie  pe o durata 

de minim 3 zile.   

(12) Aprobarea si validarea platilor pentru cheltuielile curente ale beneficiarului 

ajutorului de minimis se va face in 5 zile lucratoare de la data primirii spre verificare a 

documentelor aferente acestor plati. Acest termen se poate prelungi, ca urmare a 

solicitarii clarificarilor de catre Administratorul Schemei de Minimis Beneficiarilor 

ajutorului de Minimis. 

 

(13)  Aprobarea, decontarea sau rambursarea oricarei plati efectuate de catre beneficiarii 

ajutorului de minimis se va realiza in conformitate cu contractul de subventie, planul de 

afaceri si macheta financiara. 
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(14) Cheltuielile efectuate de catre beneficiarii ajutorului de minimis vor fi realizate in 

conformitate cu lista cheltuielilor eligibile. 

 

(15) Expertul de consiliere si monitorizare afaceri 5 va verifica documentele justificative 

ale platilor cerute la decontare si doar in cazul in care acestea sunt bine realizate va 

informa ( pe email, telefonic, whatsapp) Coordonatorul de activitate care va aviza si va 

informa (email, telefonic, whatsapp) Directorul general-Administratorul schemei de 

minimis care va aproba bancar platile.  

 

(16) Reprezentantii legali ai intreprinderilor nou infiintate, vor transmite 

Administratorului schemei de minimis Notificări/ Notă justificativă ori de câte ori 

intenționează să facă modificări în structura acționariatului, deschiderea sau închiderea 

unui punct de lucru sau orice alte modificări care conduc la modificarea celor asumate 

prin planul de afaceri. 

 

(17) Adresa de corespondenta pentru verificarea documentelor ce urmeaza a fi aprobate 

la plata este: maria.sandric@bioresurse.ro, ovidius67@yahoo.com. Pentru a putea fi 

verificate, documentele trimise vor fi lizibile si in numai format “pdf”. In cazul in care 

se solicita informatii suplimentare sau clarificari, beneficiarii ajutorului de minimis au 

obligatia sa le transmita in maxim 5 zile lucratoare de la data solicitarii, in caz contrar, 

platile se vor amana in functie de intarzierea raspunsului. 

 

3. LISTA ORIENTATIVĂ A DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE FINANCIARE 

Mai jos, se regaseste lista orientativa a documentelor justificative financiare, care trebuiesc 

prezentate si puse la dispozitie Administratorului Schemei de Minimis de catre Beneficiarii 

ajutorului de minimis. Lista este una orientiativa, iar Administratorul Schemei de Minimis 

poate solicita si alte documente financiare. 

 

mailto:maria.sandric@bioresurse.ro
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Categoria de 

cheltuială 
Documente justificative 

Modulul “Documente de 

plată” 

 Cheltuieli salariale 

 

- statul de salarii  lunar 

 
-  fișa colectiva pontaj lunar 

-  CIM pe perioada nedeterminată întocmite în 

conformitate cu legislatia aplicabilă; 

- acte adiţionale la CIM (sau echivalent);  
 
- actul de identitate al angajatilor; 
 
- fișe de post; 
 
- etc. 

 

- ordin de plată; 

- extras de cont din care 

să rezulte viramentele  

Cheltuieli cu 

deplasarea 

 

Transport, cazare și diurnă pentru personalul propriu 

- bon fiscal de combustibil. 

- foaie de parcurs, daca este cazul; 

- centralizatorul privind consumul lunar de carburant 

în cadrul instituţiei/entităţii; 

-ordinul de deplasare completat în conformitate cu 

prevederile OMFP nr. 3512/2008 privind documentele 

financiar-contabile; 

- decont de cheltuieli completat în conformitate cu 
prevederile OMFP nr. 3512/2008 privind documentele 
financiar-contabile (pentru deplasările externe); 
 
- biletele/tichetele de călătorie (în condiţiile si în 
plafoanele prevăzute de dispoziţiile legale în 
vigoare) - daca este cazul; 
 
- etc. 

 

- ordin de plata 

- extras de cont din care 

sa rezulte viramentele; 

Cheltuieli cu servicii 

- factura fiscală; 

- garanția de buna execuţie (daca este cazul); 

- procese verbale de recepție (daca este cazul); 

-  raport de activitate aferent serviciului prestat 

[sau] raport de activitate lunar pentru fiecare dintre 

activitaţile externalizate, completat de către 

-ordin de plata; 

-extras de cont din care sa 

rezulte viramentele; 
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Categoria de 

cheltuială 
Documente justificative 

Modulul “Documente de 

plată” 

reprezentantul legal al contractorului  responsabil de 

acele activităţi [sau] raport de activitate lunar, 

pentru fiecare dintre activitatile externalizate 

completat  de catre PFA (în cazul externalizarii 

activitatilor catre PFA), daca este cazul. 

-etc. 

 

Cheltuieli cu achiziția 

de active fixe 

corporale (altele decât 

terenuri și imobile), 

obiecte de inventar, 

materii prime și 

materiale, inclusiv 

materiale 

consumabile, alte 

cheltuieli pentru 

investiții necesare 

funcționării 

întreprinderilor 

- factură fiscală / bon fiscal; 

- aviz de însoţire marfă (daca este cazul); 

- bon consum pentru materiale consumabile; 

- PV recepție (daca este cazul); 

- etc. 

- ordin de plata; 

- extras de cont din care 
sa rezulte viramentele; 

Cheltuieli cu achiziția 

de active necorporale 

- factură fiscală / bon fiscal; 

- PV recepție (daca este cazul); 

- etc. 

 

- ordin de plata / cotor 
fila CEC/foaie de 
vărsământ, borderou 
virare în cont de card, 
registru de casa; 

- chitanța, dispoziţia de 
plata (în cazul plăţilor în 
numerar); 

- extras de cont din care 
sa rezulte viramentele 
si/sau extragerile; 

Cheltuieli pentru 

asigurarea utilităților 

necesare funcționarii 

intreprinderilor 

- factura fiscala;  

- decizia interna emisa de reprezentantul legal al 

beneficiarului/partenerului, privind cota propusa 

pentru decontarea prin proiect (în procente din 

valoarea totala a cheltuielii), fundamentată 

corespunzător; 

- fundamentarea procentului propus spre decontare. 

 

- ordin de plata; 

- extras de cont din care 
sa rezulte viramentele; 
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Categoria de 

cheltuială 
Documente justificative 

Modulul “Documente de 

plată” 

Cheltuieli cu 

închirierea 

-  factura fiscala  

-  decizia interna emisa de reprezentantul legal al 
beneficiarului/partenerului, privind cota propusa 
pentru decontarea prin proiect (în procente din 
valoarea totala a cheltuielii fundamentata 
corespunzător). 

 

- ordin de plata; 

- extras de cont din care 
sa rezulte viramentele; 

Cheltuieli de leasing 

-  factura fiscala  

-  decizia interna emisa de reprezentantul legal al 
beneficiarului/partenerului, privind cota propusa 
pentru decontarea prin proiect (în procente din 
valoarea totala a cheltuielii fundamentata 
corespunzător) 

 

- ordin de plata; 

-extras de cont din care sa 

rezulte viramentele. 

Cheltuieli de informare 

si publicitate 

-   factura fiscală; 

- procese verbale de recepție (daca este cazul); 

- bonul de consum (daca este cazul). 

-ordin de plata; 

-extras de cont din care 
sa rezulte viramentele; 


