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APROBAT, 

MANAGER PROIECT 

 

 

GHID PRIVIND EFECTUAREA ŞI DECONTAREA PLĂŢILOR  

AFERENTE PLANURILOR DE AFACERI FINANŢATE DIN AJUTOR 

DE MINIMIS (SUBVENŢIE) 

 

În vederea creării condițiilor de implementare a Acordului de Finanţare, Beneficiarii 

subvenției (conform Schemei de ajutor de minimis Diaspora START-UP), din cadrul 

proiectului: „INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA!”, COD SMIS 107510 vor respecta următoarele 

reguli: 

 

 1. Beneficiarii sunt obligaţi să deschidă un cont bancar de tip escrow dedicat pentru 

derularea Subvenției şi vor transmite Partenerului un document emis de către bancă cu 

identificarea contului. 

 

2. Pentru achizițiile derulate în cadrul sprijinului de minimis este obligatorie 

întocmirea dosarului achiziției, componența minimală a acestuia fiind următoarea: 

 

Nr. 

Crt. 
DOCUMENTUL 

1 Opis  

2 Cerere de ofertă (Anexa 1) sau Cercetare de piață cu minim 3 oferte 

4 Notă privind alegerea furnizorului (Anexa 2) 

5 Contractul de achiziţie (Anexe: Oferta tehnică, Oferta financiară, Grafic livrare, etc.) 
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6 Proces verbal recepție, predare- primire sau punere în funcțiune (Anexa 3,4,5) 

 

3. În vederea depunerii unei cereri de plată către Administrator, pentru procesare şi 

autorizare la plată, dosarul cererii de plată va conține: 

 Formular tip al cererii de plată (Anexa 6), completat, semnat de 

Reprezentantul legal al Beneficiarului şi datat, în original; 

 Copie (cu ştampila conform cu originalul şi semnătura Reprezentantului legal 

al Beneficiarului) după documentele justificative tehnice şi financiare care pot 

fi (după caz): 

 dosarul de achizitii pentru bunuri si servicii  

 contract de chirie  

 contract individual de munca pentru noii angajati  

 stat de plata pentru noii angajati  

 factura fiscala / factura fiscala proforma detaliata, pe componente si preturi 

 Documente ce se vor prezenta in termen de 3 zile de la efectuarea platii: 

 instrumente de plata (ordine de plata/dispoziţii de plata externe în cazul 

importurilor, traduse în limba româna si legalizate) 

 extrasul de cont semnat si stampilat de banca (original si copie certificata) 

 Documente ce se vor prezenta in termen de 5 zile dupa livrarea 

bunurilor/serviciilor: 

 proces verbal de livrare bunuri / servicii (original si copie certificata); sau 

aviz de expeditie 

 certificatul de garanţie (original si copie certificata) – unde este cazul 

 

4. În vederea depunerii unei cereri de rambursare către Administrator pentru verificare 

şi validare, dosarul cererii de rambursare va conţine: 

 Formular tip al cererii de rambursare (Anexa 7), completat, semnat de 

Reprezentantul legal al Beneficiarului şi datat, în original; 

 Certificatul ANAF şi/sau declaraţie pe proprie răspundere, certificată de 

organul fiscal privind nedeductibilitatea TVA eligibilă solicitată la rambursare, 

în original. 
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 Copii, cu ştampilă conform cu originalul şi semnătura Reprezentantului legal 

al Beneficiarului, ale tuturor documentelor justificative financiare şi tehnice, 

pentru fiecare categorie de cheltuială efectuată (Anexa 8) care pot fi (după 

caz). 

 dosarul de achizitii pentru bunuri si servicii  

 contract de chirie  

 contract individual de munca pentru noii angajati  

 stat de plata pentru noii angajati  

 factura fiscala / factura fiscala proforma detaliata, pe componente si preturi 

 instrumente de plata (ordine de plata/dispoziţii de plata externe în cazul 

importurilor, traduse în limba româna si legalizate) 

 extrasul de cont semnat si stampilat de banca (original si copie certificata) 

 proces verbal de livrare bunuri / servicii (original si copie certificata); sau 

aviz de expeditie 

 certificatul de garanţie (original si copie certificata) – unde este cazul 

 

5. Beneficiarul este obligat să respecte regulile de identitate vizuală aferente POCU 

20014 – 2020 prevăzute în Manualul de identitate vizuală POCU 20014 – 2020, 

Autocolantele ce vor include semnătura POCU (Anexa 9) vor fi utilizate pentru a identifica 

activele fixe (autovehicule, mobilă, utilaje, echipamente, rechizite etc.) achizitionate în cadrul 

proiectului. Ele vor fi de asemenea plasate lângă intrarea sau pe ușile imobilului unde se 

implementează proiectul 

7. Papetăria personalizată este cel mai folosit mijloc de comunicare a identității vizuale, 

astfel pentru toate documentele elaborate de către beneficiari si inaintate administratorului  

se va utiliza foaia cu antet (Anexa 10). 

 

 

 

Modificat şi completat de CO P3  
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Anexa 1 

 

 
SC ………………………………………… 
CUI :………………………. 
Adresa : …………………………………… 
Telefon : ……………………………………… 
Email : ........................................................ 

 

Model  

Cerere de ofertă 

 

SC denumire beneficiar implementează în calitate de Beneficiar proiectul         

titlul proiectului co-finanţat din Fondul Social European PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi şi 

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 

nonagricol din zona urbană.  

În cadrul proiectului se achiziţionează denumire produs si cantitate              

(cod CPV:.............) conform Planului de afaceri. 

 

În vederea achiziționării de denumire produs si cantitate se are în vedere 

obţinerea următoarelor informaţii: 

 

Nr. 
Crt. 

Produs Cant. 
Specificaţii 

tehnice 
Preț 

unitar 
Preț total 
fără TVA 

Preț total cu 
TVA 

1 denumire produs .......... ……………… ............. ................... ...................... 

 
Vă adresăm rugămintea de a completa tabelul de mai sus, astfel încât să putem analiza 

oferta Dvs în vederea încheierii unui contract de furnizare. 
 
 

 
 

Vă mulțumim, 
 

Cu stimă, 
 

BENEFICIAR…………… 
Administrator……………. 

mailto:dancruceru@spiruharet.ro
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Anexa 2 

 

Model 

Notă privind alegerea furnizorului pentru                                       

denumire produs si cantitate 

 

În urma ofertelor primite, ca răspuns la Cererea de oferte nr. …./…………… şi a 

ofertelor rezultate în urma cercetării de piaţă proprii, întocmim următoarea situaţie 

centralizatoare privitoare la echipamentele/produsele solicitate: 

 

 Oferta nr. 1, cu Nr. de înregistrare ..............................: 

Ofertant: ...............  

- Detaliere produse ofertate 

 

 Oferta nr. 2, cu Nr. de înregistrare ..............................:: 

Ofertant: ...............  

- Detaliere produse ofertate 

 

 Oferta nr. 3, cu Nr. de înregistrare ..............................:: 

Ofertant: ...............  

- Detaliere produse ofertate 

 

 Motivaţie (analiza ofertelor) 

În urma analizei ofertelor de mai sus rezultă că denumire produs, ofertat de 

catre denumire ofertant este cel mai adecvat din punct de vedere tehnico-

economic. 

 

 Concluzii 

 Astfel, s-a hotărât achiziţionarea de denumire produs si cantitatea, de la firma 

denumire ofertant, corespunzător ofertei acestuia.  
 
 
 
          

BENEFICIAR………………… 
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Administrator……………….. 
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Anexa 3 

 

MODEL 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A 

LUCRĂRILOR/SERVICIILOR/ECHIPAMENTELOR 

din .......(data)......... 

 

Se receptioneaza lucrările/serviciile/echipamentele 

……………………………………, furnizate in cadrul contractului de achiziţii 

servicii/lucrări/echipamente  nr. ……… din data …………, incheiat intre 

……………………………………, in calitate de Beneficiar, si S.C. 

…………………………………… S.R.L., in calitate de Furnizor. 

 

Beneficiarul constată si consemnează că lucrările/serviciile/echipamentele 

care au făcut obiectul contractului au fost furnizate de …………… cu respectarea 

cerintelor, exigentelor, cantitătile si in graficul de timp prevăzute in contractul 

încheiat. 

De asemenea, Beneficiarul constată că Furnizorul si-a indeplinit obligatiile 

asumate prin contractul incheiat intre părti. 

Beneficiarul  a recepţionat următoarele lucrări/servicii/echipamente: 

.................................................................................................................................... 

Seriile produselor achiziționate sunt (doar în cazul echipamentelor): 

...................................................................................................................................... 

Valoarea a lucrărilor/serviciilor/echipamentelor furnizate este de ………… lei 

la care se adaugă TVA ………… lei si corespunde cu pretul inscris in contractul 

incheiat intre părti. 

Prezentul proces-verbal, a fost incheiat astăzi ………… la sediul 

………………………………………… in 2 exemplare. 

 

        Beneficiar             Prestator 
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…………………………            ………………………… 
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Anexa 4 

 

MODEL 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE  

din .....(data)........... 

 

Încheiat astăzi  ........................., între: 

S.C. …………………….. SRL  cu sediul în .................................., înregistrată la 

Registrul Comerţului  ................................., CUI: .................................. reprezentată 

de: …………………………………..  

Numit în continuare Vânzător 

şi 

S.C. …………………….. SRL  cu sediul în .................................., înregistrată la 

Registrul Comerţului  ................................., CUI: .................................. reprezentată 

de: …………………………………..  

Numit în continuare Cumpărător. 

 

Vânzătorul a  predat către cumpărător următoarele echipamente: 

...................................................................................................................................... 

Seriile produselor achiziționate sunt: 

.......................................................................................................................................

... 

 

 

Am primit:         Am predat: 

Cumpărător          Vânzător 

..................................      .................................. 
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Anexa 5 

MODEL 

PROCES-VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE  

Nr. ........ din ................ 

 

Încheiat astăzi  ........................., între: 

S.C. …………………….. SRL  cu sediul în .................................., înregistrată la 

Registrul Comerţului  ................................., CUI: .................................. reprezentată 

de: …………………………………..  

Numit în continuare Vânzător 

şi 

S.C. …………………….. SRL  cu sediul în .................................., înregistrată la 

Registrul Comerţului  ................................., CUI: .................................. reprezentată 

de: …………………………………..  

Numit în continuare Cumpărător. 

 

1. In perioada ……............………. au fost montate si puse in funcțiune 

următoarele instalații si echipamente: 

............................................................................................................ 

2. La data punerii în funcţiune, echipamentele functioneaza conform 

specificatiilor ofertate. 

 

CONCLUZII 

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, Cumpărătorul 

hotărăște admiterea recepției punerii in functiune a echipamentelor mai sus amintite. 

2. Prezentul proces-verbal a fost incheiat azi, …………….in doua exemplare 

originale. 

Cumpărător:        Vânzător: 

..................................      ..................................
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Anexa 6 

 

SC ……………………… SRL,  
Sediul …………………….,  
J/……………,  
CUI ………………,  
 
Intreprindere infiintata prin  proiectul POCU "INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA!" - 107510  
 

Nr. înreg./Data            

…….... / ...................                                    

 

CERERE DE AUTORIZARE A PLĂŢILOR nr. …… 

 

 

1. Perioada de referinţă de la …../…../….. pana la …../…../……… 

(în cazul cererilor de plată această perioadă se referă exclusiv la datele emiterii 

facturilor/statelor de plată, etc.) 

 

2. Datele Beneficiarului schemei de minimis: 

Denumire 

beneficiar:  

 

Adresa:  

tel, fax, email 

 

Codul fiscal:  

 

Nume şi funcţie  

reprezentant legal  

conform acord  

de finanţare: 
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Banca: 

 

 

Cod IBAN: 

 

3. Detalii despre proiect: 

 

Titlul proiectului: 

 

 

Numărul acordului de finanţare 

 

4. Suma solicitata prin cererea de Autorizare a plăţilor 

 

Total suma solicitata   

 

din care: 

 

Resurse umane    

 

FEDR (Achizitii echipamente) 

 

Alte cheltuieli eligibile 

 

5. Documente atasate: 

  

 -  

  

(Cf plan de afaceri depus) 
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6. Sume solicitate la plată de către beneficiarul finanţării: 

6. A Sume eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate  

Nr. Crt. 

Categoria 

de cheltuieli 

din 

buget*1) 

Descriere 

activităţi 

Contract de 

achiziţie nr. . 

. . . 

Factura/Alte documente justificative 

(acolo unde este cazul) 

Denumire 

furnizor 

CIF             

furnizor 

Suma solicitată în baza 

facturii acceptate la plată 

de catre beneficiar*2)  

Contribuţie propie  

(dacă este cazul) 

Numărul/ 

Data 

Valoarea facturii, din 

care: 

Valoarea acceptată de 

beneficiar, din factură, din 

care: 

Valoarea 

fără TVA 
TVA  

Valoarea 

fără TVA 
TVA  

Valoarea 

fără TVA 
TVA  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

…………….

.                      

  

……………

….                      

  

Total 

Beneficiar 

SC 

……………

….. SRL                     

  

*1) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului. 
 

*2) Sumele solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată, în baza facturilor / altor documente echivalente, acceptate la plată (suma care va 

trebui platita furnizorului, de catre beneficiar). 
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6. B Sume eligibile aferente statelor de salarii  

Nr. 
Crt. 

Natura sumelor solicitate Document 
justificativ 

Date de identificare ale beneficiarului 
sumei*1) 

Banca 
beneficiarului 
final al sumei 

Suma solicitată în baza 
statelor de 

plată/centralizatoarelor 
burselor/subventiilor/pre

miilor, etc 

Contribuţie propie  

(dacă este cazul) 
Denumire 
beneficiar 

final al 
sumei 

CIF 
 beneficiar 

final al 
sumei 

IBAN 
 beneficiar 

final al sumei 

0 1 2 3 4 5 6 7  

Beneficiar unic/ Lider de parteneriat, dupa 
caz 

           

I Salarii nete aferente lunii 
. . . .  

Stat de plată 
aferent lunii 
. . . . ./nr. . . . 
./data . . . . . 

1          

2          

. . .          

x          

Impozite privind salariile 
aferente lunii . . .  

Buget de 
stat 

    
    

 

Contribuţii privind 
salariile aferente lunii . . .  

Bugetele 
asigurărilor 
sociale şi 
fondurilor 
speciale 

    

    

 

 

2          

. . .          

x          

2          

. . .          
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x          

Total Beneficiar SC ……………. SRL            
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7. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului:    

Subsemnatul .............legitimat cu CI seria ........nr...........CNP..........în calitate de 

reprezentant legal al  ..................................... SRL declar următoarele: 

a) Declar ca prezenta Cerere de Plată a fost completată cunoscând prevederile articolului 

326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii. 

b) Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite la punctul 5 – Documente 

atasate sunt păstrate la sediul societăţii, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării 

în scopul auditului. 

 

 

 …………………………… SRL:  

Administrator 

Nume şi Prenume: …………………………….. 

 

Data:       [Semnătura] 

[Ştampila] 

 

NOTA: 

Cererea de plata va fi semnata de reprezentantul legal pe fiecare pagina.
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Anexa 6.1  

Notă de aprobare/respingere tehnică a cererii de plată 

Nr. …… din …………………… 

BENEFICIARUL FINANTARII 

Persoana juridica   

Persoana fizica   

Contractul de subventie   

 

TIPUL CHELTUIELII 
(conform PA) 

Valoare 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PREZENTATE 
(Oferta, Contract, Factura fiscala 

Stat de plata,Deviz financiar, 
Alte documente) 

Echipamente, dotari, utilaje, software    

Servicii (contabilitate, marketing, 

juridic, etc.)    

Chirie si utilitati    

Cheltuiala salariala    

Taxe (infiintare, alte taxe dupa caz)    

Cazare, diurna, transport, combustibil    

Alt tip de cheltuială   

 

DESCRIEREA CHELTUIELII ÎN PLANULUI DE AFACERI 

 

OBSERVAŢII 

 

 

Cheltuiala este conformă/nu este conformă cu planul de afaceri.  

Documentele prezentate justifică / nu justifică eligibilitatea plăţilor  

Expert tehnic decontare schema de minimis, 
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…………………………………… 

 

Anexa 6.2 

Notă de aprobare/respingere a cheltuielii 

aferenta notei de aprobare tehnică a cererii de plată        

nr. ….. din ……………………… 

BENEFICIARUL FINANTARII 

Persoana juridica   

Persoana fizica   

Contractul de subventie   

 

TIPUL CHELTUIELII 
(conform PA) 

Valoare 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PREZENTATE 
(Oferta, Contract, Factura fiscala 

Stat de plata,Deviz financiar, 
Alte documente) 

Echipamente, dotari, utilaje, software    

Servicii (contabilitate, marketing, 

juridic, etc.)    

Chirie si utilitati    

Cheltuiala salariala    

Taxe (infiintare, alte taxe dupa caz)    

Cazare, diurna, transport, combustibil    

Alt tip de cheltuială   

 

VERIFICAREA CHELTUIELII 

Valoare   

Cheltuiala respecta bugetul proiectului   

Cheltuiala se incadreaza in linia bugetara   

Alte observatii:   

Cheltuiala se aprobă/nu se aprobă spre decontare.   
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Expert financiar decontare schema de minimis, 

…………………………………………….. 

Anexa 7 

SC ……………………… SRL,  
Sediul …………………….,  
J/……………,  
CUI ………………,  
 
Intreprindere infiintata prin  proiectul POCU "INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA!" - 107510  
 

Nr. înreg./Data            

…….... / ...................                                    

 

CEREREA DE AUTORIZARE A CHELTUIELII EFECTUATE DIN SURSE PROPRII 

nr. ……  

 

 

1. Perioada de referinţă de la …../…../….. pana la …../…../……… 

(în cazul cererilor de plată această perioadă se referă exclusiv la datele emiterii 

facturilor/statelor de plată, etc.) 

 

2. Datele Beneficiarului schemei de minimis: 

Denumire 

beneficiar:  

 

Adresa:  

tel, fax, email 

 

Codul fiscal:  

 

Nume şi funcţie  

reprezentant legal  
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conform acord  

de finanare: 

 

 

Banca: 

 

 

Cod IBAN: 

 

3. Detalii despre proiect: 

 

Titlul proiectului: 

 

 

Numărul acordului de finanţare 

 

4. Suma solicitata prin cererea de Autorizare a cheltuielii efectuate din surse 

proprii 

 

Total suma solicitata   

 

din care: 

 

Resurse umane    

 

FEDR (Achizitii echipamente) 

 

Alte cheltuieli eligibile 

 

(Cf plan de afaceri depus) 
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5. Documente atasate: 

  

 -  
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6. Sume solicitate la plată de către beneficiarul finanţării: 

6. A Sume eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate  

Nr. Crt. 

Categoria de 

cheltuieli din 

buget*1) 

Descriere 

activităţi 

Contract de 

achiziţie nr. . 

. . . 

Factura/Alte documente justificative 

(acolo unde este cazul) 

Denumire 

furnizor 

CIF             

furnizor 

Suma solicitată în 

baza facturii 

acceptate la plată 

de catre 

beneficiar*2) 

Contribuţie propie  

(dacă este cazul) 

Numărul/ 

Data 

Valoarea facturii, din 

care: 

Valoarea 

acceptată de 

beneficiar, din 

factură, din care: 

Valoarea fără 

TVA 
TVA   

Valoarea 

fără TVA 
TVA  

Valoarea 

fără TVA 
TVA  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

……………..                        

……………….                        

Total Beneficiar 

SC 

……………….. 

SRL                     

  

*1) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.  

*2) Sumele solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată, în baza facturilor / altor documente echivalente, acceptate la plată (suma care va trebui 

platita furnizorului, de catre beneficiar). 
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6. B Sume eligibile aferente statelor de salarii  

Nr. 
Crt. 

Natura 
sumelor 
solicitate 

Document 
justificativ 

Date de identificare ale beneficiarului sumei*1) Banca 
beneficiarului 
final al sumei 

Suma solicitată în baza statelor 
de plată/centralizatoarelor 

burselor/subventiilor/premiilor, etc 

Contribuţie propie  

(dacă este cazul) Denumire 
beneficiar final al 

sumei 

CIF 
 beneficiar 

final al sumei 

IBAN 
 beneficiar 

final al sumei 

0 1 2 3 4 5 6 7  

Beneficiar unic/ Lider de 
parteneriat, dupa caz 

           

I Salarii nete 
aferente lunii . 
. . .  

Stat de plată 
aferent lunii . 
. . . ./nr. . . . 
./data . . . . . 

1          

2          

. . .          

x          

Impozite 
privind 
salariile 
aferente lunii . 
. .  

Buget de stat     

    

 

Contribuţii 
privind 
salariile 
aferente lunii..  

Bugetele 
asigurărilor 
sociale şi 
fondurilor speciale 

    

    

 

 

2          

. . .          

x          

2          

. . .          
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x          

Total Beneficiar .. ……………..            
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7. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului:    

Subsemnatul .............legitimat cu CI seria ........nr...........CNP..........în calitate de 

reprezentant legal al  ..................................... SRL declar următoarele: 

a) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completată cunoscând prevederile 

articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii. 

b) Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite la punctul 5 – Documente 

atasate sunt păstrate la sediul societăţii, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării 

în scopul auditului. 

 

 …………………………… SRL:  

Administrator 

Nume şi Prenume: …………………………….. 

 

Data:       [Semnătura] 

[Ştampila] 

NOTA 

Cererea de plata va fi semnata de reprezentantul legal pe fiecare pagina 
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Anexa 8 

 

Lista orientativă a documentelor justificative 

Categoria de 

cheltuială 

Documente justificative – în vederea 

emiterii notei de aprobare tehnică şi notei 

de aprobare financiară a cheltuielii 

ÎNAINTE DE PLATĂ 

Documente justificative – în vederea 

justificării modului în care s-au cheltuit 

sumele 

DUPĂ PLATĂ 

Cheltuieli cu 

achiziția de 

active fixe 

corporale şi 

necorporale, 

dotări, materii 

prime, materiale 

consumabile, 

obiective de 

inventar 

1. Cererea de plată 

1.1 Contractul de furnizare/vânzare-

cumpărare 
1.2. Dosarul de achiziţie  (se transmite doar 

o dată, la prima solicitare de plată)  
1.3. Alte documente în baza cărora se poate 

verifica faptul că achiziţia este conformă cu 

planul de afaceri, din punct de vedere a 

specificaţiilor tehnice şi eligibilă. 

2. Factura fiscală (se acceptă inclusiv facturi 

de avans sau proforme, atunci când este 

specificat acest aspect în contract) 

3. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar consideră necesar. 

 

 

1.1 Proces verbal de recepţie, conform 

modelului pus la dispoziţie de 

administratorul schemei de minimis 

1.2. Proces verbal de predare primire, 

conform modelului pus la dispoziţie de 

administratorul schemei de minimis – nu 

este obligatoriu pentru achiziţii online sau 

atunci când achiziţia este realizată prin 

intermediar (distribuitori, adică nu prin 

furnizorul direct) 

1.3. Procesul verbal de punere în 

funcţiune, pentru utilajele şi 

echipamentele care necesită punerea în 

funcţiune 

1.4. Certificatul de garanţie şi 

certificatul de conformitate cu normele 

CE, pentru achiziţia de utilaje şi 

echipamente 

2. Ordinul de plată 

3. Extrasul de cont 

4. Documente contabile, după cum 

urmează: 

4.1. Fişa mijlocului fix, pentru achiziţia 

de mijloace fixe –se va consulta persoana 

responsabilă de gestiunea contabilă a 

societăţii 

4.2. Registrul obiectelor de inventar, 

pentru achiziţia de obiecte de inventar – 

se va consulta persoana responsabilă de 

gestiunea contabilă a societăţii 

4.3. Bon de consum pentru materialele 

consumabile şi materii prime 

5. Alte documente, atunci când  Experţii 

monitorizare schemă de minimis 

tehnic/financiar consideră necesar. 

Cheltuieli 

salariale 

 

1. Contractul individual de muncă pentru 

fiecare persoană angajată şi pentru care se 

decontează sume din schema de minimis 

2. Fişa de post pentru fiecare persoană 

angajată şi pentru care se decontează sume din 

1. Ordinul de plată a salariului net către 

angajat,  pentru fiecare persoană angajată 

şi pentru care se decontează sume din  
schema de minimis 

2.1 Ordinul/ordinele de plată a 
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schema de minimis 

3. Extras REVISAL per salariat pentru 

fiecare persoană angajată şi pentru care se 

decontează sume din schema de minimis 

4. Statul de salarii lunar 

5. Fişa colectivă de pontaj lunară 

6. După caz, orice modificare prin Act 

Adiţional a Contractului de muncă sau Fişei 

de post 

7. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar consideră necesar. consideră necesar 

contribuţiilor sociale şi asiguratorii de 

stat pentru fiecare persoană angajată şi 

pentru care se decontează sume din  
schema de minimis 

SAU 

2.2. Ordinul de plată CUMULAT a 

contribuţiilor sociale şi asiguratorii de 

stat pentru toate contractele de muncă, 

însoţit de Declaraţia 112 

3. Extrasul de cont aferent plăţilor 

salariului/salariilor nete şi a contribuţiilor 

sociale şi asiguratorii de stat 

4.  Alte documente, atunci când experţii 

monitorizare schema de minimis 

consideră necesar 

Cheltuieli cu 

chiria 

1. Contractul de închiriere a spaţiului 

2. Factura fiscală, atunci când entitatea de la 

care se închiriază este persoană juridică 

3. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar 

 

Notă: 

- În cazul închirierii de la o persoană fizică, 

se prezintă dovada înregistrării 

contractului de închiriere la DGFP de 

către proprietarul spaţiului, iar plăţile 

chiriei se realizează în baza contractului 

de închiriere, fără a fi necesară o factură 

fiscală.  

- Se poate accepta plata chiriei în avans, 

dacă este specificat în contractul de 

închiriere acest aspect. În acest caz, se 

poate achita la semnarea contractului 

prima lună de chirie + încă o lună 

garanţie, care reprezintă în fapt ultima 

lună de chirie aferentă contractului), 

urmând a se deconta un număr total de X 

luni de chirie, unde X reprezintă lunile 

rămase de implementare în proiect, 

respectiv maxim 12 luni.  

1. Ordinul de plată 

2. Extrasul de cont 

3. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar 

 

Notă: nu este permisă plata în numerar a 

chiriei. Plata se face exclusiv prin transfer 

bancar.  

 

Cheltuieli cu 

utilităţi 

1. Contractul de închiriere a spaţiului sau 

contractul de comodat 
2. Factura fiscală, emisă în mod obligatoriu 

pe numele societăţii beneficiare a subvenţiei 

3. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar 

 

Notă: Pentru decontarea cheltuielilor cu 

utilităţile, facturile trebuie sa fie emise în 

mod obligatoriu pe numele societăţii 

1. Ordinul de plată 

2. Extrasul de cont 

3. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar 
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beneficiare a subvenţiei. Acest aspect 

presupune transcrierea contractelor de utilităţi 

de pe numele proprietarului pe numele 

societăţii.  

În cazul în care Contractul de 

închiriere/comodat este încheiat cu o persoană 

fizică este indicată stabilirea cu proprietarul 

ca utilităţile să fie incluse în preţul chiriei. În 

acest sens, sumele aferente utilităţilor din 

bugetul proiectului pot fi transferate la linia 

bugetară aferentă chiriei, printr-o solicitare de 

modificare a planului de afaceri.  

Cheltuieli cu 

servicii 

(contabilitate, 

marketing, 

juridic, alte 

servicii 

specializate) 

 

Cheltuieli cu 

leasing-ul 

1.1.Contractul de prestări servicii 

1.2. Dosarul de achiziţii (se transmite doar 

o dată, la prima solicitare de plată)  
1.4. Alte documente în baza cărora se poate 

verifica faptul că achiziţia este conformă cu 

planul de afaceri, din punct de vedere a 

specificaţiilor tehnice  şi eligibilă 

2. Factura fiscală(se acceptă inclusiv facturi 

de avans sau proforme, atunci când este 

specificat acest aspect în contract) 

3. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar 

 

1.1. Proces-Verbal de recepţie a 

serviciului prestat, atunci când serviciul 

se realizează o singură dată (ex: serviciu 

de proiectare şi design website) 

1.2. Proces-Verbal lunar de recepţie, 

atunci când serviciile se realizează lunar 

(ex: servicii lunare de contabilitate, 

servicii lunare de promovare) 

2. Ordinul de plată 

3. Extrasul de cont 

4.Alte documente, atunci când  expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar  

Cheltuieli cu 

taxele: de 

înfiinţare şi/sau 

de funcţionare 

(avize, autorizaţii 

ş.a.) 

1. Factura fiscală sau alt document de plată 

emis de instituţia abilitată prin care se 

adevereşte plata taxei 

2. Avizul, autorizaţia, acreditarea, 

certificarea în cauză 

3. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar 

1. Ordinul de plată sau chitanţa 

2. Extrasul de cont, după caz 

3. Înregistrarea în contabilitatea firmei 

a cheltuielilor de constituire 

4. Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar 

Cheltuieli cu 

deplasarea, 

transportul, 

cazarea şi hrana 

 

1. Bon fiscal de combustibil, cu înscrierea 

CUI-ului societăţii beneficiare a subvenţiei şi 

a numărului de înmatriculare a autoturismului 

și a persoanei care efectuează deplasarea (în 

cazul deplasării cu autoturismul propriu); 

2. Foaie de parcurs (pentru autoturismele în 

comodat) completata corespunzător; 

3. Decont de cheltuieli 

4. Biletele/tichetele de călătorie 

5. Factura fiscală, după caz 

6. Ordin de deplasare 

7.  Alte documente, atunci când expertul 

monitorizare schemă de minimis tehnic / 

financiar  consideră necesar 

1. Ordinul de plată sau chitanţa 

2. Extrasul de cont 

3. Alte documente, atunci când  

Monitorul funcţionare afaceri consideră 

necesar 
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Anexa 9 – Model Autocolant 
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Denumire Beneficiar…………………………………….. 
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Anexa 10 – Model pagină cu Antet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




