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1. INTRODUCERE  

1.1. Glosar de termeni 

1. Aplicaţie. Cererea de finanțare împreună cu copiile documentelor 

suplimentare solicitate şi declaraţiile pe propria răspundere. 

2. Autoritate de Management. Structură în cadrul MFE, desemnată pentru 

gestionarea programului operațional, care îndeplineşte funcțiile prevăzute la 

art. 125 din Regulamentul UE nr. 1303/2013. 

3. Beneficiar. Organism public sau privat, responsabil pentru inițierea sau care 

şi implementează o operațiune, în înțelesul art. 2, pct. 9 din Regulamentul 

UE nr. 1303/2013; Organism care primeşte ajutor de stat, aşa cum e definit 

la pct. 13, art. 2 din Regulamentul UE nr. 1303/2013; Organism care 

implementează un instrument financiar sau un fond de fonduri (aşa cum e 

definit la pct. 27, art. 2 din Regulamentul nr. 1303/2013), după caz (partea 

a doua, titlul IV din Regulamentul UE nr. 1303/2013). 

4. Cerere de finanțare. Formularul completat de către solicitant în vederea 

obţinerii finanțării din POCU 2014-2020. 

5. Cheltuieli eligibile. Cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente 

proiectelor finanțate în cadrul programelor Operaţionale care pot fi 

finanţate atât din FESI, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuția proprie a 

Beneficiarului, conform HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

Coeziune 2014 – 2020. 

6. Cheltuieli neeligibile. Orice sumă plătită din bugetul general al 

Comunităților Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor 

sau din bugetele din care provine cofinanţarea aferentă, care a fost obținută 

sau utilizată fără respectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent 

de natura sau destinația acesteia. 

7. Cofinanţare privată. Orice contribuție a unui Beneficiar la finanțarea 

cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea 
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aferentă cofinanțării publice, aşa cum este definită în OUG nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014- 2020. 

8. Cofinanţare publică. Orice contribuție din fonduri publice naționale 

destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, 

aşa cum este definită în OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

9. Fondul Social European (FSE). Fondul Structural care susține crearea de 

locuri de muncă, ajută la obținerea locuri de muncă mai bune şi asigură 

oportunități profesionale echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul 

funcționează prin investiții în capitalul uman – angajații, tinerii şi toți cei 

aflați în căutarea unui loc de muncă. 

10. Fonduri Europene Structurale şi de Investiții (FESI). Asistența financiară 

nerambursabilă a UE menită să sprijine realizarea obiectivelor strategiei UE 

pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste 

fonduri includ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul 

Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri 

Maritime (FEPAM). 

11. Fraudă. Infracțiune săvârşită în legătură cu obținerea ori utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 

incriminată de Codul penal sau de alte legi special. 

12. Lider de parteneriat. Instituția/organizația care a obținut finanțare în 

cadrul unei cereri de proiecte - în parteneriat cu alte instituții/organizații. 

13. MySMIS 2014. Aplicația conexă SMIS2014+ care permite schimbul de date 

între Beneficiari sau potențiali Beneficiari şi Autoritatea de 

Management/Organismul Intermediar, integrat în SMIS2014+ şi care acoperă 

întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate din 

FEDR, FC şi FSE în conformitate cu prevederile art. 122, alin. (3) din 

Regulamentul UE nr. 1303/2013. 
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14. Neregulă. Orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în 

raport cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în 

baza acestor discuții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a 

Beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor 

europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul UE/bugetele 

donatorilor publici internaționali şi/sau fondurile publice naționale aferente 

acestora printr-o sumă plătită necuvenit. 

15. Neregulă sistemică. Orice neregulă, care poate avea o natură recurentă, cu 

o probabilitate ridicată de apariție în tipuri de operațiuni similare, care 

decurge dintr-o deficiență semnificativă în funcționarea eficace a sistemelor 

de gestiune şi control, inclusiv din neinstituirea unor proceduri adecvate în 

conformitate cu Regulamentul UE nr. 1303/2013 şi cu normele specifice 

fondurilor. 

16. Operațiune. „Un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte 

selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub 

responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei 

priorități sau unor priorități aferente” (Regulamentul UE nr. 1303/2013). În 

contextul implementării POCU, prin operațiune se înțelege proiect, cu 

excepția cazurilor în care ghidurile condiții specifice nu precizează altfel. 

17. Participant. Persoana care face parte din grupul țintă al proiectului şi care 

participă activ la o activitate din cadrul proiectului. 

18. Pistă de audit. Stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi 

responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea documentaţiei 

justificative complete, pentru toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care 

să permită totodată reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la 

detalii individuale şi invers. 

19. Program Operațional. Program multianual (cu durata de 7 ani) prezentat de 

un stat membru şi adoptat de Comisie, care defineşte o strategie de 

dezvoltare care corespunde obiectivelor tematice şi priorităților de investiții 

ale UE în cadrul Politicii de Coeziune a UE pentru 2014-2020, şi care se 

finanțează din FEDR, FC, FSE şi FEPAM. 
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20. Raport tehnic (Raport de Progres). Este raportul elaborat care descrie 

activitățile derulate în perioada de raportare, precum şi progresul 

îndeplinirii rezultatelor şi indicatorilor. 

21. SMIS 2014+. Sistemul informatic unitar, gestionat de Ministerul Fondurilor 

Europene, care are posibilitatea să interacționeze eficient cu sistemul 

informatic al Comisiei Europene (SFC 2014) şi este proiectat având la bază 

principiul asigurării interoperabilităţii cu alte sisteme informatice, astfel 

încât să poată oferi în orice moment situaţii operative de ansamblu, precum 

sisteme informatice şi detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor, 

răspunzând nevoilor sistemului de coordonare, gestionare şi control al FEDR, 

FC şi FSE, în conformitate cu prevederile art. 125, alin. (2) lit. d) din 

Regulamentul UE nr. 1303/2013. 

22. Valoare totală eligibilă a proiectului. Totalul fondurilor reprezentând 

contravaloarea contribuției din fonduri europene, valoarea cofinanțării 

publice şi/sau private, precum şi contravaloarea cheltuielilor publice şi/sau 

private, altele decât cele eligibile (dacă este cazul). 

23.  Loc de muncă - locul în care se află posturile de lucru, situat în clădirile 

întreprinderii/unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii/unității la 

care angajatul are acces în cadrul desfășurării activității;  

24. Grup ţintă - grupul de persoane fizice sau juridice (definite ca arie 

geografică, domeniu de activitate etc.) cărora li se adresează direct un 

proiect, prin intermediul cărora un proiect își propune să realizeze o 

schimbare; 

25. Contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul 

schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se 

stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea 

implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de 

minimis;  

26. Plan de afacere - instrument managerial de acțiune, elaborat în mod logic, 

ce presupune o gândire de perspectivă asupra dezvoltării unei afaceri și 

pornind de la obiectivele acesteia; include toate acele faze și resurse care 
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sunt implicate în atingerea acelor obiective, într-un termen prestabilit; Prin 

planul de afaceri se înțelege planul de afaceri depus în cadrul Concursului de 

planuri de afaceri lansat prin Proiectul ”Antreprenoriatul- o alternativă de 

carieră excelentă (ACE)”, și care a fost evaluat conform metodologiei de 

selecţie a planurilor de afaceri și selectat la finanțare. 

27. Proiect – proiectul finanțat prin POCU în cadrul apelului de proiecte 

„România Start Up Plus” și implementat de  administratorul schemei de 

minimis, respectiv ”Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă 

(ACE)” ID POCU 82/3/7/105905. 

28. Cerere de finanțare - proiect depus de către administratorul schemei de 

minimis în cadrul unui apel de proiecte finanțat prin intermediul POCU;  

29. Contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o 

parte, și administratorul schemei de minimis, pe de altă parte, prin care se 

stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea 

implementării operațiunilor în cadrul POCU; 

30. Schema de minimis - Schema transparentă de ajutor de minimis „România 

Start Up Plus” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul Specific 3.7 

„Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din 

zona urbană”. 

31. Administrator1 al schemei de minimis – orice persoană juridică delegată 

de către furnizorul schemei de minimis să deruleze proceduri în domeniul de 

minimis în numele furnizorului; 

32. Administrator al schemelor de antreprenoriat2 – persoanele juridice de 

drept public sau de drept privat care implementează, singure sau în 

parteneriat, proiecte cofinanțate prin Programul Operațional Capital Uman, 

Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 

din zona urbană, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis 

																																																								
1 Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare 
2 Cf. Programului Operațional Capital Uman, Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start Up Plus” 
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pentru înființarea de întreprinderi, cu respectarea condițiilor din Ghidul 

solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”; 

33. Furnizor3 al schemei de minimis – orice entitate deţinută de stat sau care 

administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de o unitate 

administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unităţi 

administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura 

ajutorului de stat sau de minimis; 

34. Beneficiarul schemei de minimis – întreprindere creată de o persoană cu 

vârsta mai mare de 18 ani, care dorește să inițieze o afacere independentă, 

pe baza unui plan de afacere selectat în condițiile specifice stabilite în 

Ghidului solicitantului România Start-Up Plus și în conformitate cu 

metodologia privind concursul de planuri de afaceri/proiecte din cadrul 

proiectului ID POCU 82/3/7/105904.  

 

1.2. Abrevieri 
AA Autoritatea de Audit 

AC Autoritatea de Certificare 

AM Autoritatea de Management 

ANAP Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice 

AP Axa Prioritară 

AT Asistenţă Tehnică 

CE Comisia Europeană 

CPV Common Procurement Vocabulary (abreviere în engleză) 

FESI Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii 

FSE Fondul Social European 

GT Grup Țintă 

OIR/OI Organism Intermediar Regional/Organism Intermediar 

ONG Organizaţie neguvernamentală 

OS Obiectiv specific 

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului 
																																																								
3 Cf. art. 2, alin. 1, lit. m din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare 
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PI Prioritate de investiții 

PO Program Operațional 

POCU Programul Operaţional Capital Uman 

RP Raport de Progres 

UE Uniunea Europeană 

  

1.3. Scopul Manualului Beneficiarului 
Manualul Beneficiarului este un ghid menit să ofere îndrumare Beneficiarilor 

ajutorului de minimis în cadrul Proiectului ”Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul 

(ADA)”, finanțat prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în procesul 

de implementare a planurilor de afaceri finanțate prin acest program. Acesta oferă 

informații practice cu privire la implementarea proiectului, monitorizarea şi 

raportarea față de Administratorul schemei de antreprenoriat/Autoritatea de 

Management/Organisme Intermediare Regionale/Organisme Intermediare, 

perioada de sustenabilitate, termenele de transmitere a acestora către 

Administratorul schemei de antreprenoriat, modificarea contractului de subvenție 

etc. 

Manualul Beneficiarului este orientativ şi nu înlocuieşte prevederile contractuale 

sau legislația în vigoare. În situația în care există neconcordanțe între prezentul 

ghid şi legislația națională şi/sau comunitară şi/sau Contractul de subvenție, 

prevederile acestora din urmă prevalează. 

Beneficiarul ajutorului de minimis are misiunea şi răspunderea pentru 

implementarea planului de afaceri aprobat, cu modificările și completările 

ulterioare. Totodată, pentru o implementare eficientă a planului de afaceri 

finanțat prin POCU, precum şi în vederea atingerii cu succes a obiectivelor 

propuse, se impune gestionarea proiectului într-o manieră responsabilă, coerentă şi 

constantă, în conformitate cu prevederile contractuale, precum şi cu legislația 

națională şi comunitară incidentă. 

Prezentul manual a fost realizat ţinându-se cont de forma Contractului de 

subvenție şi a regulilor aplicabile proiectelor depuse şi aprobate în cadrul 
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cererilor de propuneri de proiecte lansate de către AM/OIR/OI POCU în perioada 

2016-2017. 

 

1.4. Sistemul de implementare POCU 2014-2020 

Sistemul de implementare, monitorizare şi control al POCU cuprinde următoarele 

organizaţii: 

Organizaţie	 Responsabilităţi	

BENEFICIARUL	
AJUTORULUI	
DE	MINIMIS	

Persoană	 juridică	 de	 drept	 public,	 de	 drept	 privat	 cu	 sau	 fără	 scop	
patrimonial,	 care	 a	 obţinut	 finanţare	 prin	 POCU,	 responsabilă	 de	
implementarea	 planului	 de	 afaceri,	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Contractului	de	subvenție	şi	 cu	 reglementările	 comunitare	şi	naţionale	
în	vigoare.	

ADMINISTRATORUL	
SCHEMEI	DE	
ANTREPRENORIAT	

Persoană	 juridică	 de	 drept	 public	 sau	 de	 drept	 privat	 care	
implementează,	 singură	 sau	 în	 parteneriat,	 proiecte	 cofinanțate	 prin	
Programul	Operațional	Capital	Uman,	Axa	prioritară	3	„Locuri	de	muncă	
pentru	 toţi”,	 Obiectivul	 specific	 3.7.	 Creșterea	 ocupării	 prin	 susținerea	
întreprinderilor	cu	profil	non-agricol	din	zona	urbană,	proiecte	în	cadrul	
cărora	 se	 atribuie	 ajutoare	 de	 minimis	 pentru	 înființarea	 de	
întreprinderi,	 cu	 respectarea	 condițiilor	 din	 Ghidul	 solicitantului	 –	
Condiții	specifice	„România	Start	Up	Plus”;	

AM	POCU	

Autoritate	 publică,	 organizată	 în	 cadrul	 MFE	 ca	 Direcție	 Generală,	
responsabilă	 cu	 gestionarea	 şi	 implementarea	 POCU,	 în	
conformitate	 cu	 principiile	 managementului	 financiar	 riguros	 şi	
separării	 clare	 a	 funcţiilor	 şi	 care,	 prin	 serviciile	 sale,	 va	 asigura	
gestionarea	eficientă	şi	eficace	a	POCU.	

OIR/OI	POCU	

În	baza	Acordului	de	Delegare	de	funcții	încheiat	cu	AM	POCU,	OIR/OI	
asigură	 o	 parte	 din	 atribuţiile	 Autorității	 de	Management,	 respectiv:	
evaluarea	 cererilor	 de	 finanțare,	 gestionarea	 contractelor,	
monitorizarea	 proiectelor,	 verificarea	 administrativă	 a	 cererilor	 de	
prefinanțare/plată/rambursare,	 efectuarea	 vizitelor	 la	 fața	 locului,	
verificarea	raportelor	tehnice	etc.	

Autoritatea	de	
Certificare	

Autoritatea	 publică,	 organizată	 în	 cadrul	 MFP	 ca	 Direcție	 Generală,	
responsabilă	 de	 certificarea	 sumelor	 cuprinse	 în	 declarațiile	 de	
cheltuieli	 transmise	 la	 Comisia	 Europeană,	 primirea	 de	 la	 Comisia	
Europeană	a	Fondurilor	Europene	şi	transferarea	acestora	către	AM.	
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Autoritatea	de	Audit	

Organism	independent	din	punct	de	vedere	operaţional	faţă	de	Curtea	
de	Conturi	şi	faţă	de	celelalte	autorităţi	responsabile	cu	gestionarea	şi	
implementarea	 fondurilor	 comunitare,	 ce	 are	 ca	 responsabilități	
auditul	de	sistem,	auditul	de	operațiuni,	verificări	pe	bază	de	eşantion	
şi	auditul	final	al	operațiunilor	finanțate	prin	fondurile	comunitare.	

Curtea	Europeană	de	
Conturi	

Instituție	 Europeană	 a	 cărei	 activitate	 se	 concentrează	 pe	 raportarea	
financiară	a	UE,	precum	şi	pe	execuția	bugetului	Uniunii	şi	pe	punerea	
în	 aplicare	 a	 politicilor	 sale.	 Asemenea	 altor	 instituții	 supreme	 de	
audit,	 Curtea	 desfăşoară	 trei	 tipuri	 diferite	 de	 audit:	 audit	 financiar,	
audit	de	conformitate	şi	auditul	performanței.	

CE	–	DG	EMPL	
Direcția	Generală	pentru	Ocuparea	Forţei	de	Muncă,	Afaceri	Sociale	şi	
Incluziune	din	cadrul	Comisiei	Europene	efectuează	cel	puțin	o	misiune	
anuală	de	audit	de	sistem,	prin	care	verifică	eficacitatea	sistemului	de	
management	şi	control	pe	fiecare	cerință	cheie.	

Departamentul	
pentru	Luptă	
Antifraudă	

Asigură	 protecţia	 intereselor	 financiare	 ale	 UE	 în	 România,	 prin	
detectarea,	 combaterea	 şi	 monitorizarea	 eficientă	 a	 fraudelor	 şi	 a	
oricăror	 alte	 fapte	 ilegale	 care	 au	 ca	 efect	 utilizarea	
necorespunzătoare	 a	 fondurilor	 comunitare	 şi,	 implicit,	 prejudicierea	
bugetului	 comunitar.	 Efectuează	 controale	 administrative	 şi	 la	 faţa	
locului	 ale	 proiectelor	 finanţate	 din	 fonduri	 europene,	 coordonează	
instituţiile	 naţionale	 implicate	 în	 lupta	 antifraudă	 şi	 cooperează	 cu	
Oficiul	European	de	Luptă	Antifraudă.	

Oficiul	European	de	
Luptă	Antifraudă	

Investighează	cazurile	de	fraudare	a	bugetului	UE,	acte	de	corupţie	şi	
de	 culpă	 profesională	 gravă,	 la	 nivelul	 instituţiilor	 europene	 şi	
elaborează	politica	antifraudă	în	numele	Comisiei	Europene.	

 

1.4. Website-ul Proiectului şi comunicarea cu Beneficiarii 
ajutorului de minimis 
În procesul de implementare a planurilor de afaceri prin intermediul Proiectului 

”Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)”, beneficiarii pot accesa o serie de 

documente arhivate pe pagina web dedicată proiectului: https://fundatia-

adept.org/ro/proiecte/antreprenoriatul-dezvolta-ardealul-ada/, în secțiunea ”Alte 

Documente Utile”. Printre documente se regăsesc: 
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• Procedura de derulare a achizițiilor 

• Manualul de identitate vizuală POCU 

• Informări date de AM POCU. OI POCU 

• Îndrumar și alte materiale utile 

 

1.5. Cofinanțarea pentru Beneficiarii ajutorului de minimis 
Ratele de cofinanțare pentru Beneficiarii ajutorului de minimis aplicabile sunt 

diferențiate şi prevăzute în cadrul Contractului de subvenție Art. 5. Obiectul 

contractului de subvenție si scopul acordării subvenției. 

 

2. DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE AFACERI 

	

2.1. Semnarea contractului de subvenție 
Contractul de subvenție este un act de adeziune şi stabileşte cadrul juridic în care 

se va desfăşura relația contractuală dintre Administratorul schemei de 

antreprenoriat şi Beneficiarul ajutorului de minimis, regulile şi termenele care 

trebuie respectate de ambele părți, condițiile în care se acordă finanțarea 

solicitată precum şi modalitățile de punere în aplicare a prevederilor contractuale. 

Odată cu semnarea contractului de subvenție, Solicitantul ajutorului de minimis  

devine Beneficiar al ajutorului de minimis, iar contractul intră în vigoare şi produce 

efecte de la data semnării de către ultima parte. 

Înainte de semnarea contractelor de subvenție, fiecare beneficiar al ajutorului de 

minims trebuie să facă dovada că este acţionar majoritar în cadrul IMM-ului nou 

creat, să demonstreze că are deschis contul pentru primirea finanţării și să 

prezinte documente din care să rezulte că aparține grupului ţintă eligibil. 

Pentru a fi eligibil pentru semnarea contractului de subvenție, Solicitantul trebuie 

să se asigure de îndeplinirea următoarelor condiții: 

- Solicitantul ajutorului de minimis trebuie să fie obligatoriu acționar 

majoritar al întreprinderii nou înființate ; 
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- Solicitantul ajutorului de minimis NU are calitatea de acționar majoritar în 

structura unei alte întreprinderi la data semnării contractului de subvenție; 

- Codul CAEN principal al întrerpinderii nou înființate trebuie să fie cel pentru 

care s-a solicitat finanțare conform planului de afacere; 

- Sediul social și/sau punctul de lucru să fie în mediul urban, în județele  

prevăzute în planul de  afaceri. 

 

În vederea verificării acestor aspecte, solicitantul va depune la Administratorul 

schemei de antreprenoriat următoarele documente doveditoare: 

- Act constitutiv 

- Certificat Unic de Înregistrare/ Certificat de înregistrare Fiscală 

- Certificat constatator de la înființare 

- Hotărâre de înființare 

- Certificat constatator informații de bază 

- Declarație pe propria răspundere că nu este acționar majoritar într-o altă 

întreprindere. 

 

2.2. Modificarea structurii Beneficiarului ajutorului de minimis   
Solicitantul ajutorului de minimis (persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat 

la finanțare în cadrul concursului de planuri de afaceri) pe toată perioada 

implementării planului de afaceri, dar și în perioada de sustenabilitate, va avea 

calitatea de acționar majoritar în cadrul structurii Beneficiarului ajutorului de 

minimis cu care s-a semnat contractul de subvenție.  

În timpul implementării planului de afaceri, respectiv în perioada de 

sustenabilitate, pot interveni modificări în structura acționariatului întreprinderii 

nou înființate, însă se va acorda o atenție deosebită la acționarul majoritar, care 

trebuie să rămână în continuare acționar majoritar până la finalizarea perioadei de 

sustenabilitate.  

Câștigătorii planurilor de afaceri se pot asocia cu un asociat minoritar, cu condiţia 

respectării prevederilor din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările 
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ulterioare. Asociatul poate să facă parte inclusiv din grupul ţintă necâştigator, din 

România sau din afara țării, din regiunea vizată sau din altă regiune. Nu se pot 

asocia doi câştigători ai planurilor de afaceri. 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să se asigure că noul acționar respectă 

următoarele cerințe: 

- A luat la cunoștință de faptul că pe toată perioada implementării planului de 

afaceri și în perioada de sustenabilitate va avea calitatea de acționar 

minoritar; 

- Nu a fost declarat câștigător în cadrul unui Concurs similar de planuri de 

afaceri și nu are calitatea de beneficiar de ajutor de minimis în cadrul unui 

alt Proiect. 

 

În acest sens, Beneficiarul ajutorului de minimis va informa Administratorul 

schemei de antreprenoriat cu privire la intenția de modificare a structurii 

parteneriatului înainte ca aceasta să se producă. 

 

Astfel, înainte de efectuarea modificărilor în structura acționariatului, 

Beneficiarul ajutorului de minimis va transmite Administratorului schemei de 

antreprenoriat, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte să fie făcută modificarea, 

următoarele documente: 

1. Nota justificativă privind valoarea adăugată adusă de noul acționar; 

2. Declarație pe propria răspundere a noului acționar că nu a fost declarat 

câștigător în cadrul unui Concurs similar de planuri de afaceri lansat în 

cadrul POCU 2014-2020 și respectiv că nu are calitatea de beneficiar al 

ajutorului de minimis în cadrul Schemei de ajutor de minimis ”România 

Start-up Plus”; 

3. Act constitutiv – versiunea modificată din care să reiasă faptul că nu au 

fost efectuate modificări cu privire la acționarul majoritar. 
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Administratorul schemei de antreprenoriat va verifica această asociere din prisma 

valorii adăugate, a justificării motivului pentru care este necesară această 

asociere, precum şi din prisma respectării regulilor cu privire la ajutorul de stat. 

Dacă cerințele minime sunt îndeplinite, Administratorul schemei de antreprenoriat 

va emite acordul de demarare a procedurii de modificare a structurii 

acționariatului Beneficiarului ajutorului de minimis. 

 

După efectuarea modificărilor asupra structurii acționariatului, Beneficiarul are 

obligația trasmiterii, în cel puțin 3 zile lucrătoare de la momentul producerii 

modificării a următoarelor documente: 

- Certificat de mențiuni emis de ONRC; 

- Hotarărea judecătorească de modificare; 

- Certificat constatator cu informatii de bază din care să reiasă structura 

acționariatului. 

 

2.3. Trecerea de la neplătitor de TVA la plătitor de TVA a 
Beneficiarului ajutorului de minimis   
 

În cazul în care pe durata implementării planului de afaceri Beneficiarul ajutorului 

de minimis devine plătitor de TVA, are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare, 

să comunice Administratorului schemei de antreprenoriat această modificare și să 

transmită acestuia o copie după Certificatul de Înregistrare Fiscală cu atribut RO, 

emis de ANAF. 

 

Este de menționat faptul că această modificarea are incidențe asupra bugetului 

planului de afaceri, deoarece valoarea ajutorului de minimis acordată include și 

cheltuielile de TVA.  

În conformitate cu prevederile art. 69, alin. (3) lit. c) din Regulamentul UE nr. 

1303/2013, cheltuiala cu TVA este eligibilă, dacă este nedeductibilă, potrivit legii. 

Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli 

eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile. 
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În acest sens, pentru evitarea dublei finanțări, adică deducerea TVA atât din 

valoarea ajutorului de minimis acordat cât și de la bugetul național, Beneficiarul 

ajutorului de minimis are următoarele opțiuni: 

1. Fie solicită modificarea contractului de subvenție prin act additional, prin 

care se elimină cheltuielile de TVA, contravaloarea acestuia putând fi 

redistribuită către noi tipuri de cheltuieli necesare implementării planului 

de afaceri. Atenție! Se va elimina TVA doar pentru cheltuielile care nu au 

fost operate la momentul înscrierii ca plătitor de TVA. 

2. Fie depune la ANAF o declarație privind nedeductibilitatea TVA a facturilor 

plătite prin intermediul proiectului, în scopul emiterii unui Certificat privind 

nedeductibilitatea TVA.  

Atenție! ANAF emite acest certificat doar după depunerea declarației de 

TVA general, astfel încât să poată fi verificat faptul că nu este dublă 

finanțare.  

 

 

2.4. Obligațiile contractuale ale Beneficiarului 
 

În derularea proiectului, conform contractului de subvenție, Beneficiarul ajutorului 

de minimis are o serie de obligații şi responsabilități. 

Management şi conformitate legislativă 

- Să asigure managementul şi implementarea planului de afaceri în 

concordanţă cu prevederile contractului semnat şi ale legislaţiei europene şi 

naţionale aplicabile. 

- Să respecte integral prevederile cuprinse în planul de afaceri aprobat, 

referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi 

naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, 

dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

- Sa respecte prevederile Directivei CE/95/46 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
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ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 

2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin 

Legea nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Să işi asume răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe 

parcursul implementării proiectului. 

- Implementarea Planului de afacere în conformitate cu cele asumate conform 

prezentului Contract de subvenție, respectarea bugetului aprobat, 

calendarului activităților, indicatorii prestabiliti, și altor instrucțiuni, norme, 

decizii legate de implementarea Proiectului. Administratorul schemei de 

antreprenoriat are dreptul de a proceda imediat la denunțarea Contractului 

de subvenție, la retragerea finanțării și realizarea procedurii de recuperare 

a tuturor sumelor acordate Beneficiarului schemei de minimis, cu penalități, 

daune și altele asemenea, în cazul în care constată că Beneficiarul schemei 

de minimis sau asociații/administratorul acestuia nu respectă întocmai 

prevederile prezentului Contract de subvenție și oricare dintre condițiile de 

acordare a ajutorului; 

- Beneficiarul schemei de minimis își asumă în mod direct utilizarea legală și 

în concordanță cu întreaga legislație aplicabilă a sumelor primite în baza 

Contractului de subvenție. Asociații și administratorul Beneficiarului schemei 

de minimis răspund, în condițiile prezentului Contract de subvenție, cu 

întreaga lor avere pentru prejudiciile create prin utilizarea neconformă ori 

utilizarea sumelor primite în baza Contractului de subvenție în vederea 

satisfacerii unor interese personale sau ale membrilor familiei; 

- Persoana care a fost desemnată câştigătoare în concursul de planuri de 

afaceri îşi va păstra calitatea de acţionar majoritar al întreprindrii nou-

înfiinţate pe toată durata prezentului contract. 
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- Să nu dețină calitatea de asociat majoritar/acționar majoritar în altă 

societate comercială și să nu aibă calitatea de asociat/ acționar, 

administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul unei alte 

întreprinderi înființate prin România Start-up Plus; 

- Să își desfășoare activitatea cu deținerea și respectarea tuturor 

autorizațiilor de funcționare necesare conform legislației specifice activității 

desfășurate; 

- Beneficiarul schemei de minimis se obligă să respecte conduita și normele de 

implementare impuse de Administratorul schemei de antreprenoriat și AM 

POCU/ OIR POSDRU delegat. Să răspundă la solicitările Administratorului 

schemei de antreprenoriat sau la AM POCU/ OI POSDRU delegat privind 

implementarea planului de afaceri propus cu promptitudine. 

- Angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite, în termen de 

cel mult 6 luni de la semnarea prezentului Contract de Subvenție; 

- Asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de 

subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni de la data semnării 

contractului de subvenție, pe perioada implementării proiectului aferent 

contractului de finanțare cu ID 105904, în etapa a II-a specificată în Ghidului 

solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”; 

- Asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care 

beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația 

menținerii locurilor de muncă în condițiile asumate prin planul de afaceri 

aprobat (după finalizarea perioadei de implementare a planului de afacere); 

- Respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul 

proiectului. 

- Utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor 

pentru care a fost acordată, conform planului de afaceri aprobat în cadrul 

proiectului ID 105904 și a prezentului contract de subvenție; 
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Accesul la documente şi arhivarea 

- Asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de minimis a 

reprezentanților administratorului schemei de antreprenoriat și a 

persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de minimis sau de Consiliul 

Concurenței să efectueze controale privind modul de utilizare a subvenției, 

precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate;  

- Transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de 

către administratorul schemei de antreprenoriat, furnizorul schemei de 

minimis sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite de aceștia; 

- Îndosarierea şi arhivarea tuturor documentelor proiectului în original, 

precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv 

documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în 

vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația 

europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la 

închiderea oficială a POCU sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 

proiectului, oricare intervine ultima. În cazul nerespectării prevederilor din 

Contractul de suvenție, Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă 

documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând 

asistența financiară nerambursabilă. 

- Păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de 

minimis în baza prezentului contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 

10 ani de la data primirii ultimei tranșe; această evidență va include 

informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de 

legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis; 

- Beneficiarul schemei de minimis are obligația de a pune la dispoziția 

Administratorului schemei de antreprenoriat, OIRPOSDRU, Autorității de 

certificare plăți, Autorității de Audit, Departamentului de Luptă Antifraudă, 

Comisiei Europene, Curții Europene de conturi și/sau oricărui alt organism 

abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere 
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și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure 

condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

 

Buget, financiar şi contabilitate 

- Deschiderea de conturi, un cont deschis special pentru implementarea 

planului de afaceri la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor 

Administratorului schemei de antreprenoriat și prezentarea dovezii privind 

deschiderea de cont special, la momentul solicitării primei tranșe din 

subvenție; 

- Ținerea evidenţei contabile analitice a proiectului, utilizând conturi 

analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la 

implementarea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

- Includerea în bugetul propriu a sumelor necesare finanţării Planului de 

afaceri, inclusiv asigurarea co¬finanţării şi a finanţării cheltuielilor 

neeligibile în vederea implementării Planului de afaceri. 

- Păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de 

minimis în baza prezentului Contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 

10 ani de la data primirii ultimei tranșe; această evidență va include 

informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de 

legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis; 

- Depunerea la organele competente a documentelor privind evidențierea 

ajutorului de minimis, potrivit legislației aplicabile în vigoare; 

- Restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a tuturor 

eventualelor accesorii (penalități, dobânzi) impuse de Furnizorul schemei de 

minimis, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului; 

- Transmiterea către Administratorul schemei de antreprenroiat a cererilor de 

subvenție în timp util și în conformitate cu procedurile specifice cererilor de 

plată și de rambursare adoptate de AM POCU/ OIR POSDRU. Asumarea 

răspunderii pentru cheltuielile efectuate și cuprinse în cererile de subvenție. 

- Beneficiarul schemei de minimis va fi răspunzător pentru eventualele 

cheltuieli declarate neeligibile de către OIR POSDRU, urmând ca, în cazul în 
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care vor exista cheltuieli neeligibile, să suporte aceste cheltuieli în vederea 

stingerii eventualelor debite constatate de OI POSDRU. 

- Beneficiarul schemei de minimis are obligația de executare a bugetului  

(angajarea şi efectuarea tuturor plăţilor) aprobat conform Planului de 

afaceri, precum și a altor documente aferente în primele 12 luni de 

funcționare (perioada de implementare) - minimum 12 luni de funcționare în 

perioada de implementare.  

 

Achiziții 

- Respectarea procedurilor de achiziție reglementate prin legislația în vigoare, 

Ordinele și Instrucțiunile AM POCU, sau stabilite in Metodologiile emise de 

Administratorul schemei de antreprenoriat, cu strictețe și operarea 

cheltuielilor prevazute în bugetul planului de afaceri în acord cu acestea. 

- Menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o 

durată de minimum 3 ani de la data finalizării Proiectului, aferent 

contractului de finanțare cu ID 105904. Beneficiarului schemei de minimis îi 

este interzis să înstrăineze, și/sau să constituie garanții de orice fel în 

favoarea terților asupra bunurilor achiziționate din bugetul de minimis 

acordat conform Contractului de subvenție și anexelor sale. De asemenea, 

aceste bunuri nu pot fi supuse executării pentru acoperirea eventualelor 

debite față de terți. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezenta clauză nu se 

aplică în relația cu Administratorul schemei de antreprenoriat 

- Raportarea cheltuielilor și transmiterea documentelor aferente 

implementării proiectului. 

- Transmiterea către Administratorul schemei de antreprenroiat a cererilor de 

subvenție în timp util și în conformitate cu procedurile specifice cererilor de 

plată și de rambursare adoptate de AM POCU/ OIR POSDRU. Asumarea 

răspunderii pentru cheltuielile efectuate și cuprinse în cererile de subvenție. 

- Întocmirea și transmiterea către Administratorul schemei de antreprenoariat 

a tuturor documentelor tehnice și financiare privind implementarea planului 

de afaceri spre a fi verificate, în termenele stabilite. 
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2.5. Perioada de valabilitate a contractului şi perioada de 
implementare a planului de afaceri 
 

Pentru înţelegerea corectă a implicaţiilor semnării unui Contract de subvenție şi 

implementării unui proiect, se operează cu doi termeni: perioada de valabilitate a 

Contractului şi perioada de implementare a Planului de afaceri.  

 

Contractul de Subvenție intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării de 

către ultima parte şi îşi încetează valabilitatea la data executării integrale a 

oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care contractul şi/sau legislaţia aplicabilă le 

stabilesc în sarcina părţilor contractante.  

Perioada de implementare a planului de afaceri este de 12 luni de la momentul 

semnării contractului de subvenție de către ambele părți.  

Data de începere a implementării proiectului este data semnării contractului de 

subvenție de către ultima parte. 

 

Atenție! Regula de bază a implementării planurilor de afaceri: toate activităţile 

planului de afaceri și cheltuielile trebuie să fie efectuate şi finalizate nu mai târziu 

de ultima zi din perioada de implementare. 

 

3. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AFACERI 

	
În cadrul acestui capitol, sunt prezentate aspectele financiare şi tehnice 

referitoare la implementarea Planului de afaceri finanțat prin POCU.  

Cunoaşterea şi respectarea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor sunt aspecte 

esențiale pentru implementarea corectă şi eficientă a planului de afaceri. 
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3.1. Implementarea activităților 
Beneficiarul ajutorului de minimis este direct responsabil de implementarea 

planului de afaceri, în conformitate cu contractul de subvenție.  

 

Atenție! Din punct de vedere tehnic şi financiar, proiectul trebuie să îşi atingă 

indicatorii propuşi în planul de afaceri. În consecinţă, Beneficiarul ajutorului de 

minimis trebuie să depună toate eforturile pentru finalizarea cu succes a 

proiectului. 

 

3.2. Eligibilitatea cheltuielilor 
În conformitate cu prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020, 

art. 2, alin. (1) - fără a încălca prevederile art. 3 şi art. 4. 

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii cu caracter general: 

- să fie angajată şi plătită de către Beneficiar în condiţiile legii între 1 

ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, respectiv între 1 septembrie 2013 şi 31 

decembrie 2023 pentru cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin “Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul 

tinerilor” (ILMT), cu respectarea perioadei de implementare stabilită de 

către Autoritatea de management prin contractul de finanţare; 

- să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei 

naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente 

contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente 

justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe 

baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu 

respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul UE nr. 

1303/2013; 

- să fie în conformitate cu prevederile programului; 
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- să fie în conformitate cu contractul de subvenție, încheiat între 

Administratorul schemei de antreprenoriat şi Beneficiarul ajutorului de 

minimis, 

- să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii; 

- să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile; 

- să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, cu respectarea 

prevederilor art. 67 din Regulamentul UE nr. 1303/2013. 

Atenție! Sumele primite cu titlul de ajutor de minimis nu pot fi utilizate decât 

pentru cheltuielile prevăzute în bugetul Planului de afaceri aprobat. 

 

3.3. Fluxuri financiare 
Ajutorul de minimis, acordat în baza prezentului contract de subvenție, este de 

maximum 178.340,00 lei, în conformitate cu contractul de subvenție. 

Ajutorul de minimis se va acorda către Beneficiarul schemei de minimis în două 

tranșe, după cum urmează: 

1. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa 

cum a fost acesta aprobat în cadrul Planului de afaceri și a Contractului de 

subvenție încheiat.  

Condiții de acordare a tranșei I:  

- Pentru a depune cererea de subventie, Beneficiarii ajutorului de minimis au 

obligația deschiderii de unui cont dedicat proiectului unde vor fi virate 

sumele aferente ajutorului de minimis; 

- Beneficiarul ajutorului de minimis va înainta Administratorului schemei de 

antreprenoriat o Cerere de subvenție aferentă tranșei I, care nu va avea o 

valoare mai mare de 133.755,00 lei. 

 

2. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului 

de minimis, după ce beneficiarul schemei de minimis face dovada că a 

realizat venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale 

primite și că a angajat minimum 2 persoane, la cel mult 6 luni de la 

semnarea contractului de subvenție.   
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În situația în care beneficiarul schemei de minimis nu poate face dovada realizării 

de venituri în valoarea specificată la alin. 2, pct. b. în cadrul termenului de 

funcționare 12 luni din etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului – Condiții 

specifice „România Start Up Plus”, tranșa finală nu va mai fi acordată. Neacordarea 

tranșei finale nu va absolvi Beneficiarul schemei de minimis de obligațiile sale 

asumate conform prezentului Contract, inclusiv în ceea ce privește asigurarea 

respectării obligațiilor specifice aplicabile beneficiarului schemei de minimis. 

Pentru a primi tranșa finală, beneficiarul schemei de minimis va prezenta 

Administratorului schemei de antreprenoriat documente justificative din care să 

reiasă faptul că a înregistrat venituri prin prestarea/ furnizarea de servicii/ 

produse conform codului CAEN aprobat prin planul de de afaceri.  

 

Condiții de acordare a tranșei a II-a 

În vederea acordării celei de-a doua tranșe, Beneficiarul ajutorului de minimis va 

transmite o cerere de subvenție – tranșa a-II-a insoțită de documente justificative 

din care să reiasă faptul că acesta a realizat venituri de cel puțin 30% din valoarea 

primei tranșe acordată și anume: 

- balanța contabilă care evidențiează veniturile încasate pe obiectul/ 

obiectele de activitate din planul de afacere; 

- fișe de cont; 

- extras de cont bancar din care să reiasă încasările etc.; 

- dovada angajării a minimum 2 persoane – conform contractului de subvenție,  

la cel mult 6 luni de la semnarea contractului de subvenție.   

 

Atenție!  

1.Valoarea ajutorului de minimis se poate solicita doar în perioada de valabilitate a 

contractului de finanțare; 

2.Pentru a depune Cererea de subvenție, Beneficiarii ajutorului de minimis au 

obligația deschiderii de unui cont dedicat proiectului unde vor fi virate sumele 

aferente ajutorului de minimis. 
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Subvenția va fi plătită în termen de 10 zile lucrătoare de la data încasării de către 

Administratorul schemei de antreprenoriat a sumei aferente finanțării planului de 

afaceri conform Contractului de finanțare. Administratorul schemei de 

antreprenoriat nu este responsabil pentru întârzieri, modificări de cuantum, refuz 

de plată sau orice alte întârzieri, blocaje, anulări de proiecte venite din partea 

Furnizorului schemei de minimis ori a altor autorități implicate. 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis este responsabil de utilizarea sumelor 

potrivit planului de afaceri și a bugetului aprobat, precum şi de restituirea 

fondurilor virate, în cazul în care nu justifică utilizarea lor. 

 

Contribuția proprie 

Contribuția proprie reprezintă aportul financiar adus de Beneficiarul ajutorului de 

minimis la implementarea planului de afaceri. Cuantumul contribuției proprii este 

prevăzut în contractul de subvenție.  

În implementarea planului de afaceri, Beneficiarul ajutorului de minimis are 

obligația aducerii acestei contribuții financiare și va trebui, ca până la finalizarea 

perioadei de implementare a planului de afaceri să facă dovada asigurării acesteia. 

 

 

3.4. Contabilitate 
Un rol aparte în echipa Beneficiarului ajutorului de minimis revine contabilului, 

acesta asigurând reflectarea în contabilitate a tuturor operațiunilor efectuate sub 

incidența Planului de afaceri, acțiune esențială în recunoaşterea eligibilității 

cheltuielilor. 

Contabilitatea programelor finanțate din fonduri comunitare trebuie să fie 

organizată separat (pe bază de conturi analitice), în contabilitatea generală a 

Beneficiarului ajutorului de minimis, iar operaţiunile contabile trebuie să 

demonstreze o transparenţă totală în ceea ce priveşte tranzacţiile, furnizând toate 

informaţiile necesare. 
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Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, cu respectarea succesiunii 

documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi 

sistematic, în conturi sintetice şi analitice. 

 

 

3.5. Achiziții 
În derularea procedurilor de achiziții efectuate solicitanții/Beneficiarii privați care 

nu au calitatea de autoritate contractantă aplică: 

1. Ordinul MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive 

aplicabile solicitanţilor/Beneficiarilor privaţi pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri 

europene, cu modificările şi completările ulterioare;  

şi (după caz) 

2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, denumită în continuare 

„Lege”, în următoarele situații: 

- dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 6 din Lege; 

- dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile stabilite la art. 6 alin. (1) sau la 

alin. (3) din Lege; 

- dacă se asociază cu o entitate care are calitatea de autoritate contractantă, 

în înțelesul art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege (în cazul proiectelor implementate 

în parteneriat). 

 

Procedura competitivă: 

Dosarul achiziţiei pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrări desfăşurate în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 

1284/2016 trebuie să cuprindă următoarele documente întocmite/primite în cadrul 

procedurii competitive: 

- specificațiile tehnice; 

- nota privind determinarea valorii estimate; 

- dovada anunțului/invitațiilor/clarificărilor/comunicărilor rezultatului (după 

caz); 
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- nota justificativă de atribuire; 

- nota justificativă privind decalarea datelor de semnare a contractelor (după 

caz)-pentru loturi; 

- declarații pe propria răspundere din care rezultă că 

ofertantul câştigător/Solicitantul/Beneficiarul privat nu a încălcat 

prevederile referitoare la conflictul de interese; 

- ofertele originale şi clarificările (după caz); 

- contractul de achziție; 

- actele adiționale (după caz); 

- alte documente relevante, inclusiv documentele care dovedesc realizarea 

achiziției (de exemplu Procese verbale de recepție servicii şi lucrări, 

livrabile, procese verbale de predare-primire etc.). 

- contestațiile (după caz). 

-  

Achiziția directă 

Dosarul achiziției directe desfăşurate în conformitate cu prevederile Ordinului MFE 

nr. 1284/2016 va cuprinde, dar fără a se limita la, urmatoarele documente: 

- Nota privind determinarea valorii estimate, care va include informaţiile 

rezultate din cercetarea ofertelor din piaţă (oferte de preţ solicitate, 

cataloage de produse etc.). 

- Documentele justificative ale achiziţiei (de exemplu: comandă, factură, bon 

fiscal, contract, documentele de transport sau altele, după caz) 

- Documentele care dovedesc realizarea achiziţiei, respectiv furnizarea 

produselor/ prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor (de exemplu: ordine de 

plată, extrase de cont, procese-verbale de predare-primire, procese-verbale 

de recepţie, procese-verbale de punere în funcţiune/acceptanţă, rapoarte 

de activitate sau altele, după caz) 

 

Beneficiarii ajutorului de minimis au responsabilitatea constituirii şi păstrării 

dosarului achiziţiei. 
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Dosarul achiziţiei se păstrează pe toata perioada pentru care acesta produce 

efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării Contractului 

respectiv. 

 

3.6. Conflictul de interese 
Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul ajutorului de minimis va 

trebui să respecte prevederile legale naționale şi comunitare în vigoare referitoare 

la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor. În cazul apariţiei unei astfel 

de situații, Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să ia măsuri care să conducă 

la evitarea, respectiv stingerea ei şi să informeze în scris Administratorul schemei 

de antreprenoriat în legătură cu orice situație care dă naştere sau este posibil să 

dea naştere unui astfel de conflict. 

 

Atenție! Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să informeze în scris 

Administratorul schemei de antreprenoriat în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de 

la apariția sau luarea la cunoştință despre o astfel de situație: conflict de interese 

sau incompatibilitate, potențial, actual sau consumat. 

 

Această prevedere se aplică Beneficiarului ajutorului de minimis, subcontractorilor, 

furnizorilor şi angajaților Beneficiarului ajutorului de minimis, precum şi 

angajaților Administratorului schemei de antreprenoriat implicați în exercitarea 

funcțiilor aferente proceselor menționate. 

Părțile care fac parte din categoria subiecților de drept public au obligația 

respectării prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, în materia conflictului de interese, precum şi oricăror alte dispoziții 

legale aplicabile în domeniu. 

 

În cazul Beneficiarilor ajutorului de minimis sunt aplicabile prevederile Capitolului 

II, Secțiunea II din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
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fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Declarațiile privind inexistența conflictului de interese presupun asumarea 

cunoaşterii de către semnatar a prevederilor articolului 57 din Regulamentul 

Financiar UE nr. 966/2012 şi a legislației naționale în vigoare. 

 

Beneficiarul/partenerul are obligația, pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, 

respectiv derulării Contractului de achiziții, de a lua toate măsurile necesare 

pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese. 

 

Toate persoanele implicate în procesul decizional sunt obligate să depună o 

declaraţie pe proprie răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de 

interese cu firmele ofertante în cadrul procedurilor de achiziție. 

 

3.7. Informarea şi publicitatea proiectului 
Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația să realizeze toate măsurile de 

informare şi publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Contractul de 

subvenție şi să respecte regulile în ceea ce priveşte vizibilitatea implementării  

planului de afaceri. 

Activitățile de informare şi publicitate desfăşurate în implementarea planului de 

afaceri se vor realiza cu respectarea regulilor prevăzute în „Manualul de identitate 

vizuală - Instrumente Structurale 2014-2020 în România” (disponibil pe site-ul 

https://fundatia-adept.org/ro/proiecte/antreprenoriatul-dezvolta-ardealul-ada/ 

secțiunea „Alte Documente Utile”) complementare cu obligațiile prevăzute în 

Contractul de Subvenție, iar neîndeplinirea acestora poate constitui 

abatere/neregulă sau cheltuială neeligibilă. 

În ceea ce priveşte informarea publicului larg cu privire la Proiectul aflat în 

implementare, Beneficiarul va promova măsuri de informare şi publicitate adaptate 

şi corelate cu activitățile şi anvergura Proiectului. În funcție de tipologia 

proiectului şi a publicului larg căruia i se adresează măsurile de informare şi 
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publicitate a proiectului, pot fi utilizate inclusiv platforme online precum 

Facebook, Instagram, Twitter. 

 

Reguli generale: 

(1) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt responsabili pentru implementarea 

activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară 

nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, în 

conformitate cu cele declarate în planul de afaceri. 

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea 

fondurilor alocate pentru informare şi publicitate şi aplicarea unor sancţiuni. 

(3) Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea finanţării 

nerambursabile, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: 

denumirea Beneficiarului ajutorului de minimis, titlul și rezumatul Planului de 

afaceri, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale Planului 

de afaceri, locul de implementare al acestuia. 

(4) Beneficiarul este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre 

implementarea planului de afaceri (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre 

contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar 

fi zona de intrare în sediul acestuia. 

(5) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare 

finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman: sigla Uniunii Europene, sigla 

Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, 

însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020”. Prin materiale de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, 

broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi 

radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale 

promoţionale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul şi 

rezultatele acestuia. 

(6) Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală 

pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.  
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(7) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Planului de afaceri trebuie 

să menţioneze pe ultima copertă obligatoriu Titlul planului de afaceri, Titlul 

proiectului prin intermediul căruia este finanțat ”Antreprenoriatul Dezvoltă 

Ardealul (ADA)”POCU/82/3/7/105904, data publicării, elementele de vizibilitate 

menţionate la alin. (4), precum şi textul “Conținutul acestui material nu 

reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României”. 

(8) Website-urile dezvoltate în cadrul planurilor de afaceri finanţate prin 

Programul Operaţional Capital Uman vor conţine obligatoriu pe pagina de 

deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a 

Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul “Conținutul acestui material nu 

reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României” și un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, 

www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: „Pentru informaţii detaliate despre celelalte 

programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-

ue.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-

ue.ro). 

(9) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul 

Operaţional Capital Uman vor avea inscripţionate Titlul planului de afaceri, Titlul 

proiectului prin intermediul căruia este finantat ”Antreprenoriatul Dezvoltă 

Ardealul (ADA)” POCU/82/3/7/105904, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului 

României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și menţiunea 

„Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”. 

(10) Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt: 

a) 2,5m x 1 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane; 

b) 4 m x 1,5 m pentru o sală mai mare sau în exterior. 

(11) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea 

mai vizibilă pentru public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) 

care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii 

Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020. 

De asemenea, autocolantul trebuie să conțină Titlul planului de afaceri, Titlul 
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proiectului prin intermediul căruia este finanțat ”Antreprenoriatul Dezvoltă 

Ardealul (ADA)”POCU/82/3/7/105904, menţiunea „Proiect co-finanţat din 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”. Pentru produsele cu o suprafaţă 

foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi 

inteligibile, se utilizează cel puţin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind 

opţionale. 

(12) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi să asigure o informare 

transparentă şi corectă a mass-media asupra Planului de afaceri finanţat prin 

Programul Operaţional Capital Uman. 

 

3.8. Teme orizontale 
Întrucât în cadrul Planului de afaceri finanțat a fost evidențiat, încă din etapa de 

elaborare a Planului de afaceri, contribuția acestuia la temele orizontale stabilite 

prin POCU 2014 - 2020, va trebui să se asigure, prin activitățile propuse în cadrul 

proiectului şi până la finalul perioadei de implementare, îndeplinirea măsurilor 

referitoare la temele orizontale, în conformitate cu obligațiile asumate prin Planul 

de afaceri, bugetul acestuia şi Contractul de subventie. 

 

4. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA  

4.1. Monitorizarea planului de afaceri 
Procesul de monitorizare a proiectului începe de la data semnării Contractului de 

Finanțare şi se finalizează la data expirării perioadei de 

durabilitate/sustenabilitate. 

În vederea sprijinirii Beneficiarilor ajutorului de minimis în procesul de 

implementare, Administratorul schemei de antreprenoriat va desemna o echipa 

formată din 3 Experți : 1 Expert monitorizare afaceri înființate, 1 Ofițer verificare 

tehnică/decontare ajutor de minimis, 1 Ofițer verificare fianciară/decontare 

ajutor de minimis, responsabilă de monitorizarea planului de afaceri atât pentru 

perioada de implementare, cât şi pentru cea de durabilitate/sustenabilitate.  
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Administratorul schemei de antreprenoriat monitorizează stadiul implementării 

planurilor de afaceri gestionate prin: 

- Verificări administrative asupra modalității în care se implementează 

proiectul, atât din punct de vedere tehnic, cât si din punct de vedere 

financiar. În procesul de monitorizare, echipa de monitorizare verifică dacă 

documentele  transmise de Beneficiarul ajutorului de minimis sunt reale, 

dacă planul de afaceri se implementează în conformitate cu prevederile 

contractuale şi dacă respectă prevederile legislației naționale şi comunitare. 

De asemenea, sunt verificate rezultatele raportate şi este urmărită evoluția 

în timp a indicatorilor stabiliți prin Contractul de subvenție. 

- Vizite la fața locului cu scopul de a verifica realitatea progresului fizic al 

planurilor de afaceri. Vizitele la fața locului se vor efectua cel puțin o dată 

la 3 luni, în momentele cheie ale implementării proiectului sau ori de câte 

ori situația o impune. 

- Monitorizarea ex-post prin asigurarea monitorizării îndeplinirii indicatorilor 

post-implementare. 

 

4.2. Raportarea activităților si cheltuielilor efectuate 
În perioada de implementare, Beneficiarul ajutorului de minimis va transmite către 

Administratorul schemei de minimis, lunar, documente tehnice și financiare spre 

verificare. În baza documentelor transmise de Beneficiarii ajutorului de minimis, 

Administratorul schemei de antreprenoriat, prin echipa de monitorizare, va elabora 

Raportul tehnic pentru fiecare beneficiar în parte. 

Raportul tehnic va fi elaborat cu o frecvență de maxim 3 luni, prin care se prezintă 

progresul implementării planului de afaceri. 

 

Rapoartele Tehnice conțin informații privind stadiul implementării proiectului, 

modul de desfăşurare a activităților prevăzute în planul de afaceri, rezultatele 

obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării şi probleme întâmpinate 

pe parcursul derulării. 
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Perioadele de referință ale raportului tehnic vor fi consecutive şi continue fără a se 

suprapune în rapoarte tehnice diferite. Acesta va descrie toate activitățile derulate 

de la începutul implementarii proiectului, respectiv data ultimei perioade de 

raportare, dar nu mai mult de 3 luni. Totodată, va prezenta progresul îndeplinirii 

rezultatelor şi indicatorilor. 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis va transmite către Administratorul schemei 

de minimis, până la data de 28 a lunii toate documentele tehnice și  financiare  

aferente lunii anterioare.  

 

Acestea se vor transmite prin email la adresa proiect.ada.centru@asociatia-

asura.ro, în format scanat, menționându-se la subiect ”documente monitorizare 

– luna...”.  

 

Recomandăm ca documentele să fie transmise într-un singur email, în cazul în care 

volumul documentelor este prea mare, se recomandă transmiterea mai multor 

emailuri, iar la subiect să se menționeze numărul emailurilor transmise (de 

exemplu: primul email va fi de forma: ”1/2: documente monitorizare – luna mai”, 

iar al doilea ”2/2: documente monitorizare – luna mai”.). Utilizând acest mecanism 

se va facilita procesul de verificare a documentelor transmise. 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis va transmite documentele aranjate în foldere 

distincte pentru fiecare tip de cheltuială în parte, în conformitate cu bugetul 

planului de afaceri. 

Lista orientativă a documentelor justificative ce vor fi transmise de 
către Beneficiarii ajutorului de minimis. 
Tip cheltuială Documente justificative 

Cheltuieli cu: 

- Lucrări 

- Echipament 

- Materiale consumabile 

Documente tehnice: 

- Contract/acte adiționale după caz; 

- Dosarul achiziției; 

- Garanția de bună execuție, dacă este cazul; .  
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necesare derulării 

proiectului 

- Avizul de însoțire a marfii, dacă este cazul; .  

- Procesul verbal de recepție, dacă este cazul;  

- Bon de consum, dacă este cazul; 

- Alte documente justificative relevante. 

Documente financiare: 

- Factura fiscală/ Factură de avans/bon fiscal;  

- Ordin de plată; 

- Extras de cont. 

Cheltuieli cu: 

- Servicii 

Documente tehnice: 

- Contract/acte adiționale după caz; 

- Dosarul achiziției; 

- Procesul verbal de recepție, dacă este cazul; 

- Alte documente justificative relevante. 

Documente financiare: 

- Factura fiscală/Factura de avans/bon fiscal;  

- Ordin de plată; 

- Extras de cont. 

Cheltuieli cu:	

- Angajați 

Documente tehnice: 

- Anunț de angajare; 

- Contracte de muncă; 

- Fișa postului; 

- Copie CI  angajați, din care să reiasă că au 

reședința sau domiciliul în regiunea Sud Muntenia; 

- Documente din care să reiasă apartenența la 

grupul țintă (șomer/angajat/casnic); 

- Declarație pe propria răspundere a 

angajatului că a nu are calitatea de Beneficiar al 

ajutorului de minimis în cadrul aceluiași Program 

Documente financiare: 

- Stat de plată; 

- OP salarii și contribuții; 
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- Extras de cont 

Documente contabile - Balanța de verificare; 

- Registrul jurnal; 

- Fișe de cont; 

- Registrul imobilizărilor/registrul inventar; 

 

 

4.3. Vizite de monitorizare 

Scopul vizitelor de monitorizare este de a verifica la fața locului progresul 

fizic al proiectelor şi acuratețea/corelarea datelor înscrise în Rapoartele 

Tehnice, culegerea de date suplimentare vizând stadiul implementării 

proiectului (probleme întâmpinate), precum şi de a asigura o comunicare 

adecvată cu Beneficiarii ajutorului de minimis 

 

Definiție vizită de monitorizare:  

Vizitele de monitorizare sunt întâlniri oficiale, în vederea monitorizării 

implementării/sustenabilității proiectului, care au loc la sediul Beneficiarului 

ajutorului de minimis sau la locul de implementare a planului de afaceri, în 

cadrul cărora participă reprezentanţi ai Beneficiarului ajutorului de minimis şi 

reprezentanţi ai Administratorului schemei de antreprenoriat. 

 

Vizitele de monitorizare pot fi de mai multe tipuri: 

- Vizite de monitorizare în perioada de implementare (anunțate în prealabil 

sau neanunțate). În cazul vizitelor anunțate, Administratorul schemei de 

antreprenoriat va înștiința Beneficiarul ajutorului de minimis cu cel puțin 3 

zile lucrătoare înainte ca vizita să aibă loc. 

- Vizite de monitorizare pentru asigurarea sustenabilității 

rezultatelor/indicatorilor (anunțate în prealabil). 
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Vizitele de monitorizare în perioada de implementare se desfăşoară la sediul 

Beneficiarului ajutorului de minimis, la locul de implementare al planului de 

afaceri/locul de desfăşurare al activităţilor, pentru a verifica conformitatea între 

situaţia descrisă în documentele transmise în prealabil şi situaţia reală de la locul 

implementării. Acestea se realizează, pe cât posibil, în timpul desfăşurării 

activităților relevante din cadrul proiectului în vederea verificării realităţii 

activităţilor desfăşurate în vederea implementării planului de afaceri respectiv. 

În cadrul vizitelor de monitorizare, Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligați 

să pună la dispoziția Administratorul schemei de antreprenoriat documentele şi/sau 

informațiile solicitate şi să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor 

la fața locului, în conformitate cu prevederile contractuale. 

Ulterior efectuării vizitei de monitorizare, Administratorul schemei de 

antreprenoriat va întocmi un raport de vizită, pe care îl transmite Beneficiarului 

ajutorului de minimis. 

Intensitatea, frecvența şi gradul de acoperire a verificărilor de monitorizare la fața 

locului depind de complexitatea operațiunii, de riscurile identificate în cadrul 

verificărilor de management de amploarea controalelor detaliate din cadrul 

verificărilor administrative şi al acțiunilor de audit ale Autorității de Audit pentru 

sistemul de gestiune şi control în ansamblu, precum şi de tipul de documentație 

trimisă de Beneficiarul ajutorului de minimis. 

 

Atenție! Vizitele de monitorizare pot fi efectuate atât de Administratorul 

schemei de antreprenoriat cât și de Furnizorul schemei de antreprenoriat, 

respectiv AM/OI POCU. 

 

În procesul de verificare administrativăși/sau la fața locului desfășurat de către 

Administratorul schemei de antreprenoriat, dar și de către OIR/AM POCU, asupra 

modului de funcționare și respectare a condițiilor de finanțare de către IMM-urile 

nou înființate, se vor avea în vedere: 

- Respectarea de către IMM-ul nou înființat a planului de afaceri care a stat la 

baza contractului de subvenție, cu modificările și completările ulterioare. În 
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acest sens, verificările vor urmări existența fizică și înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor achiziționate în baza contractului de subvenție, în 

corelare cu planul de afaceri aprobat, precul și faptul că obiectul/obiectele 

de activitatea aprobate prin planul de afaceri fac obiectul activității 

desfășurate de beneficiarul subvenției. 

- Respectarea condițiilor privind acordarea tranșei a II-a a subvenției. În acest 

sens, se va verifica, în baza documentelor financiare contabile (balanța care 

evidențiază veniturile încasate pe obiectul/obiectele de activitate din planul 

de afaceri, fișe de cont, extras de cont bancar etc., dovada atingerii 

plafonului de venituri în cuantumul stabilit prin Ghidul Solicitantului – 

Condiții specifice, conform obiectului/obiectelor de activitate stabilite în 

planul de afaceri. 

- Respectarea indicatorului privind numărul locurilor de muncă nou create în 

conformitate cu planul de afaceri, precum și respectarea condițiilor de 

sustenabilitate. În acest sens, locurile de muncă trebuie menținute și 

ocupate pe o perioadă de minimum 6 luni ce urmează celor 12 luni aferente 

implementării, iar IMM-urile nou create trebuie să funcționeze pentru o 

perioadă de minimum 18 luni conform planului de afaceri. De asemenea, se 

va verifica îndeplinirea cerinței ca, la cel mult 6 luni de la semnarea 

contractului de subvenției, Beneficiarul ajutorului de minimis să angajeze 

cel puțin 2 persoane. 

 

4.4. Monitorizarea sustenabilității proiectului 
Perioada de sustenabilitate începe odată cu finalizarea proiectului și are o durată 

de 6 luni. Sustenabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea 

efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de 

finanţare. 

Administratorul schemei de antreprenoriat se asigură prin intermediul procesului 

de monitorizare, în conformitate cu prevederile contractuale, că proiectele îşi 

mențin rezultatele, indicatorii de rezultat şi respectă egalitatea de şanse şi 

nediscriminarea. 
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Beneficiarii ajutorului de minimis  au răspunderea în ceea ce priveşte 

sustenabilitatea prin: 

- menținerea rezultatelor după finalizarea perioadei de implementare a 

proiectului; 

- menținerea obligațiilor asumate în cadrul proiectului în ceea ce priveşte 

indicatorii atinşi după finalizarea implementarii proiectului (de exemplu: 

menținerea pe piața muncii a cel puțin 2 angajați, în funcție de 

specificațiile din contractul de subventie,  pe o perioada de 6 luni după 

finalizarea proiectului); 

- arhivarea documentelor şi păstrarea acestora conform prevederilor 

Contractului de Subventie Vizitele de verificare la fața locului ex-post sunt 

efectuate în baza planului de vizite de la fața locului ex¬post. Documentele 

cuprinse în dosare se ordonează cronologic, actele mai noi trebuie să se afle 

deasupra, iar cele mai vechi dedesupt. Dosarele trebuie să fie complete, să 

conțină toate documentele completate și semnate în original. 

 

Pe baza planificării misiunilor de verificare ex-post, Beneficiarii ajutorului de 

minimis sunt înştiinţaţi cu cel puţin 5 zile înainte de efectuarea vizitei, în vederea 

asigurării condiţiilor necesare efectuării misiunii şi a disponibilităţii personalului 

implicat în asigurarea sustenabilităţii proiectului. 

 

Beneficiarii sunt informaţi cu privire la scopul vizitei şi li se solicită punerea la 

dispoziţia echipei de monitorizare a documentelor administrative şi tehnice ce 

urmează a fi verificate. Documentele cuprinse în dosare se ordonează cronologic, 

actele mai noi trebuie să se afle deasupra, iar cele mai vechi dedesupt. Dosarele 

trebuie să fie complete, să conțină toate documentele completate și semnate în 

original. 

De asemenea, se solicită prezenţa unei persoane împuternicite din partea 

Beneficiarului ajutorului de minimis care să furnizeze informaţiile şi documentele 

solicitate. În acest sens, Beneficiarul asigură disponibilitatea personalului relevant, 
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precum şi a documentelor justificative privind respectarea obligațiilor Contractuale 

după încheierea proiectului. 

 

După finalizarea misiunii de verificare ex-post, Administratorul schemei de 

antreprenoriat elaborează un raport al misiunii de verificare ex-post, pe baza 

constatărilor la faţa locului şi propun eventuale soluţii sau măsuri corective ce ar 

trebui adoptate în vederea asigurării respectării obligaţiilor prevăzute în cadrul 

Contractului de subvenție, după încheierea proiectului. 

 

5. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUBVENȚIE 

	
Părțile semnatare au dreptul de a conveni modificarea clauzelor şi/sau anexelor 

Contractului de subvenție, în situația în care, după intrarea sa în vigoare, apar 

schimbări de natură juridică, administrativă sau tehnică. 

Modificările contractuale se pot realiza prin Act Adițional, încheiat în aceleaşi 

condiții ca şi Contractul de subvenție. 

 

Modificarea poate fi inițiată de Administratorul schemei de antreprenoriat, dar și 

de Beneficiarul ajutorului de minimis printr-o Notificare de modificare a 

contractului, însoțită de o justificare temeinică, fără a afecta obiectivul/scopul 

proiectului, în termenele şi în condițiile prevăzute în Contractul de subvenție. 

 

5.1. Procedura de modificare a Contractului de subvenție 
	
După semnarea Contractului de subvenție, termenii referitori la denumirea părților 

contractante, alocarea bugetară, activități, durată, indicatori şi parteneriat, devin 

fermi şi obligatorii. Orice modificare survenită în cadrul a cestor categorii trebuie 

notificată în prealabil Administratorului schemei de antreprenoriat şi va face 

subiectul unui Act Adițional la Contract. 
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Principii generale: 

- Nu poate avea caracter retroactiv şi ca urmare, orice modificare se 

definitivează numai în cursul perioadei de implementare a Contractului de 

subvenție şi înaintea producerii efectelor schimbării propuse. Activitățile 

proiectului, inclusiv raportările şi cheltuirea ajutorului de minimis, trebuie 

încheiate până pe data de 30 iunie 2020. 

- Nu poate produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere 

condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului 

tratamentului egal al solicitanților, în cadrul Concursului de planuri de 

afaceri. 

- Contractul poate fi modificat și/sau completat prin Act adițional semnat de 

ambele părți, la inițiativa oricăreia dintre acestea.  

- Partea care are inițiativa modificării și/sau completării contractului va 

transmite, în scris, celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate.  

- Actul adiţional intră în vigoare la data semnării sale de către ultima parte. 

- Administratorul schemei de antreprenoriat poate modifica unilateral 

contractul în cazul în care modificările vizate sunt generate de modificări 

intervenite în legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact 

asupra executării prezentului contract, situaţii în care modificarea 

respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ 

corespunzător. 

- Orice modificări în structura Beneficiarului schemei de minimis, precum şi în 

privinţa statutului juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea 

obligaţiilor din prezentul acord vor fi aduse la cunoştinţa administratorului 

schemei de antreprenoriat în maximum 24 de ore de la producerea acestora. 

 

Cine poate iniția act aditional 

Modificarea clauzelor şi/sau Anexelor Contractului (activități, durată 

implementare, alocare bugetară pe categorii de cheltuieli, Structură etc.), prin Act 

Adițional, încheiat în aceleaşi condiții ca şi Contractul de subvenție, se poate 
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realiza atât la inițiativa Beneficiarului ajutorului de minimis, cât şi a 

Administratorului schemei de antreprenoriat. 

 

În situația în care Actul Adițional la Contractul de subvenție este inițiat de 

Beneficiar: 

1. Beneficiarul transmite, prin email la proiect.ada.centru@asociatia-

asura.ro, Notificarea de modificare a Contractului, care va cuprinde 

rezumatul modificărilor prezentate detaliat. Modificarea solicitată 

trebuie să fie detaliată şi justificată din punctul de vedere al necesității, 

oportunității şi utilizării eficiente a fondurilor, urmărind să arate felul în 

care aceste modificări ajută la atingerea obiectivelor proiectului, în 

condițiile intervenite. 

2. Notificările vor fi semnate de reprezentantul legal al Beneficiarului 

ajutorului de minimis sau de persoana împuternicită în acest sens, de 

către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

3. Beneficiarul va avea în vedere ca Notificarea de modificarea a 

contractului să fie inițiată cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data 

la care se intenționează intrarea în vigoare, împreună cu toate 

documentele justificative necesare. 

4. Administratorul schemei de antreprenoriat va analiza modificările 

solicitate, faptul că acestea sunt justificate şi se respectă termenii 

contractuali. Administratorul schemei de antreprenroiat are la dispoziție 

cel mult 5 zile lucrătoare  pentru verificarea modificărilor solicitate, iar, 

în cazul în care se consideră necesar, poate solicita clarificări 

Beneficiarului ajutorului de minimis. Termenul de verificare a Actului 

Adițional se suspendă pe durata răspunsului la solicitările de clarificare. 

5. Dacă modificările solicitate respectă prevederile contractuale și sunt 

îndeplinite cerințele minime conform Anexei 5 de la Contractul de 

subventie, Administratorul schemei de antreprenoriat aprobă încheierea 

actului additional și va parcurge la semnarea acestuia de către ambele 

părți.  
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6. Dacă modificările solicitate NU respectă prevederile contractuale și NU 

sunt îndeplinite cerințele minime conform Anexei 5 de la Contractul de 

subventie, Administratorul schemei de antreprenoriat va emite o notă de 

respingere a Notificării de modificare a contractului, prezentând 

motivele care au stat la respingerea acesteia 

7. Actul Adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu 

excepția cazurilor în care, prin Actul Adițional, se confirmă modificări 

intervenite în legislația națională şi/sau europeană relevantă, cu impact 

asupra executării Contractului de subvenție, situații în care modificarea 

respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ 

corespunzător. 

 

5.4. Încetarea/Rezilierea Contractului de subvenție 
Contractul de subvenție încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de 

către părțile contractante, a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor 

contractuale. 

1. Contractul de subvenție încetează:   

a. prin executarea obligațiilor tuturor părților; 

b. prin acordul de voință al părților; 

c. la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în 

care contractul nu a fost prelungit prin act adițional. 

2. Contractul de subvenție se consideră reziliat de drept, fără formalități, 

fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, în 

temeiul pactului comisoriu de grad IV, în cazul nerespectării de către 

Beneficiarul schemei de minimis ori de către conducerea ori membrii săi 

a condițiilor stabilite pe calea prezentului Contract  de subvenție și a 

legislației aplicabile conform prezentului Contract de subvenție. 

Beneficiarul schemei de minimis are obligația de a restitui toate sumele 

cu care a fost finanțat până la momentul încetării contractului.  

3. Ori de câte ori administratorul schemei de antreprenoriat are indicii 

temeinice cu privire la utilizarea neconformă a sumelor stabilite conform 
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prezentului Contract de subvenție și/sau cu privire la îndeplinirea 

obligațiilor asumate de către Beneficiarul schemei de minimis, are 

dreptul de a solicita imediat beneficiarului schemei de minimis să 

suspende continuarea efectuării de cheltuieli din bugetul schemei de 

minimis,  până la clarificarea și rezolvarea situației.   

4. Administratorul schemei de antreprenoriat își rezervă dreptul de a rezilia 

cu deplin drept contractul de subvenție, fără îndeplinirea altor 

formalități și fără intervenția instanței judecătorești, cu excepția unei 

simple notificări de informare a Beneficiarului schemei de minimis în 

următoarele cazuri: 

a. din motive imputabile Beneficiarului schemei de minimis, acesta 

nu a început demararea activităților/cheltuielilor ce îi revin prin 

proiect conform specificațiilor din Planul de afaceri, respectiv 

bugetul alocat;  

b. Nu a depus niciun document/raport tehnico-financiar, în termen 

de 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, din care să 

rezulte realizarea obligațiilor ce îi revin atât cu privire la 

activități, cât și din punct de vedere financiar;  

c. Dacă Beneficiarul schemei de minimis încalcă prevederile 

referitoare la evitarea dublei finanțări a activităților propuse, 

Anexa la Contractul de subvenție. 

 

Anterior rezilierii Contractului de subvenție, Administratorul schemei de 

antreprenoriat poate suspenda plățile ca o măsură de precauție, după notificarea 

în prealabil a Beneficiarului schemei de minimis. 

 

Atenție!	 Beneficiarul ajutorului de minimis e obligat să informeze 

Administratorul schemei de antreprenoriat  în termen de maxim 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de orice situaţie care poate determina 

rezilierea şi/sau întârzierea executării Contractului de subvenție. 
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În urma analizei, Administratorul schemei de antreprenoriat poate decide 

rezilierea şi/sau suspendarea Contractului de subvenție, cu aplicarea 

corespunzătoare a prevederilor legale. 

 

6. PĂSTRAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR 

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor 

documentelor aferente planului de afaceri în original, inclusiv documentele 

contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu legislația 

comunitară şi naţională. 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, 

stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul desfăşurării Contractului de 

subvenție, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea 

acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării 

clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi comunitare. 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis se angajează să acorde dreptul de acces la 

locurile şi spațiile unde se implementează planul de afaceri, inclusiv acces la 

sistemele informatice care au legătură directă cu implementarea planului de 

afaceri, şi să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi 

financiară a planului de afaceri, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic.  

 

Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită 

verificarea lor.  

 

Arhivarea documentelor elaborate în vederea implementării planului de afaceri 

este o activitate care trebuie realizată atât în perioada implementării planului de 

afaceri, cât şi după finalizarea acestuia, perioadă în care pot interveni verificări 

suplimentare din partea autorităților. 
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Arhivarea se face: 

- pe format de hârtie, în dosare speciale de arhivă. Fiecare dosar are un opis 

pe care este înscris fiecare document inclus în dosar şi numărul de pagini. 

Documentele cuprinse în dosare se ordonează cronologic, actele mai noi 

trebuie să se afle deasupra, iar cele mai vechi dedesupt. Dosarele trebuie să 

fie complete, să conțină toate documentele completate și semnate în 

original. 

- în format electronic, Beneficiarul ajutorului de minimis asigurându-se că 

sunt îndeplinite toate condiţiile de securitate cerute şi acceptate de 

standardele de securitate în vigoare. Arhivarea pe suport electronic se face 

pe CD-uri sau pe memorii externe, care, de asemenea, îndeplinesc 

condițiile. Documentele cuprinse în arhiva electronică se ordonează 

cronologic, actele mai noi trebuie să se afle în partea de sus a arhivei, iar 

cele mai vechi în partea de jos. Dosarele electronice trebuie să fie 

complete, să conțină toate documentele completate, semnate și scanate. 

 

Spațiul destinat arhivării trebuie să fie special amenajat pentru arhivare. Spațiul 

trebuie să fie dotat cu mijloace adecvate de păstrare şi protejare a documentelor, 

precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor. 

Documentele trebuie să fie păstrate astfel încât să fie respectate condițiile minime 

de siguranță împotriva degradării, sustragerii sau pierderii şi să permită accesul 

controlat la acestea. 

Dosarele şi locurile de păstrare/arhivare a documentelor proiectului trebuie să fie 

identificate prin etichete. Etichetele trebuie să conțină elemente de identificare a 

Contractului de subvenție (nr. contract, titlu proiect, POCU 2014 - 2020 etc.). 

 

Reguli de baza privind îndosarierea 

Prima pagină a dosarului (care nu va fi numerotată) va fi opisul. 

Documentele cuprinse în dosare se ordonează cronologic, actele mai noi trebuie 

să se afle deasupra, iar cele mai vechi dedesupt. 

Se îndepărtează acele, agrafele, clamele metalice şi filele nescrise. 
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Dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 250-300 de file. În cazul depăşirii acestui 

număr, se constituie mai multe volume ale aceluiaşi dosar. 

Filele se numerotează în colţul din dreapta sus. În cazul dosarelor compuse din 

mai multe volume, filele se numerotează începând cu numărul 1 pentru fiecare 

volum. 

Pe coperta dosarului se înscriu: numele proiectului, codul de indentificare, 

numărul de file şi numărul volumului. 

Pe o foaie nescrisă, adăugată la sfârşitul dosarului sau pe prima pagină a 

registrelor, se face următoarea certificare: „Prezentul dosar conține un număr 

de .... file” în cifre şi în paranteză litere, după care se semnează de către cel 

care a efectuat arhivarea. 

 

 

7. LISTA ANEXELOR 
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Anexa 4 Aspecte verificare financiară 

Anexa 5 Aspecte verificare achizitii 

Anexa 6 Raport  de vizită la fața locului 

Anexa 7 Notificare de modificare a contractului de finanțare 

 


