FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectiv specific (O.S.) 4.16: “Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala
de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila”
Titlul proiectului: ”UCB susține antreprenoriatul social” – Cod SMIS 127047

PROCEDURĂ DE ACHIZIȚII
Prezenta procedură este întocmită în scopul stabilirii pasilor necesari pentru
realizarea achizitiilor subventionate total sau partial, in cadrul intreprinderilor
sociale infiintate in cadrul proiectului ”UCB susține antreprenoriatul social”.
Astfel:
1. Toate achizitiile se fac in conformitate cu planul de afaceri, ținând cont de
prevederile AMPOCU pentru proiectele Solidar Start-up în materie de cheltuieli
eligibile - Anexa 4. Nu se subvenționează achiziții de bunuri si/sau servicii care nu
sunt mentionate in planul de afaceri sau sunt neeligibile din punct de vedere al
Ghidului Solidar Start-up si/sau Schemei de minimis.
2. Achizitiile se vor aproba in baza urmatoarelor documente:
2.1 Studiul de piata va conține:
- Anexa 1- Cerinte minimale/Caracteristici ale produsului sau serviciului ce va fi
achiziționat;
- Anexa 2- Minim trei oferte din piata, ce pot fi atât oferte propriu zise cât si
oferte publice - print screen de pe paginile de internet aferente magazinelor
online sau agentilor economici;
2.2. Decizie privind alegerea ofertei câștigătoare:
- Anexa 3- Procesul verbal de alegere a ofertei câstigatoare.
Aceste documente se vor trimite pe e-mail, asumate și ordonate corespunzator,
către expertul de monitorizare, care supravegheaza activitatea intreprinderii
sociale ce intentioneaza sa efectueze achizitia și este imputernicit să avizeze
cheltuielile din contul de subventie.
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3. Decontarea achizitiilor din contul de subventie se va efectua in baza unor
documente financiare dupa caz: contract, comandă, bon fiscal/ factură, proces verbal
de receptie, ordin de plată. Expertul de monitorizare verifică dosarul achiziției și
aprobă cheltuielile din contul de subvenție.
4. Produsele achiziționate prin procesul de achiziție trebuie să fie înregistrate
contabil. Realitatea cheltuielior trebuie dovedita si in cazul vizitelor la fata locului
efectuate de catre expertul de monitorizare sau reprezentanti ai institutiilor de
control – AMPOCU, OIR SV Oltenia, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –
prin prezentarea de documente si/sau bunuri.
Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile (inclusiv spațiile mobile de
lucru/ producţie / prestări servicii / comerț) și serviciile eligibile cu excepția cheltuielilor
aferente chiriei spațiului, utilităților, materiilor prime, materialelor consumabile, si
serviciilor care nu depasesc suma de 4.600 lei fără TVA, cum ar fi servicii de contabilitate,
obtinere de autorizatii (mediu, SSM, PSI, etc), promovare online.

PREVEDERI GENERALE:
1. Se recomandă efectuarea platilor pentru achiziții doar in baza unor facturi (se recomandă
încheierea de contracte), de la furnizori autorizați pentru prestările serviciilor sau livrarea
bunurilor achiziționate. Expertul monitorizare poate autoriza plata facturilor de avans doar
dacă acestea sunt insotite de contracte care să stabilească termenii si conditiile de livrare,
respectiv în urma analizării / verificării prealabile a furnizorului de către expert;
2. Membrii grupului tinta vor completa/ transmite lunar sau la cerere, expertului desemnat
lui, documentele financiare solicitate. Exemplu:
- extrase de cont bancar;
-

balanta analitica (balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice);

-

fişe de cont;

-

state de salarii, contracte de munca, fise de post, acte aditionale la contractele de
munca, fisa per salariat extrasa din sistemul REVISAL, alte documente financiarcontabile necesare;

In cazul in care membrul grupului tinta nu trimite aceste documente pe adresa de e-mail
a expertului de monitorizare se va inceta aprobarea plăților, până la depunerea
documentelor/situațiilor restante;
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3. Modificarile survenite/aduse planului de afaceri se vor semnala expertului de monitorizare
intreprinderi sociale cu cel putin 2 zile inaintea producerii modificarii, in baza unei
Notificari transmise pe e-mail. Expertul de monitorizare va informa beneficiarul despre
aprobarea sau respingerea acestor modificari;
4. Modificarile referitoare la decalarea activitatilor, modificari ale perioadei de derulare
pentru anumite activitati etc. se vor face in baza unei Adrese/Notificari. Expertul de
monitorizare intreprinderi sociale va informa beneficiarul despre aprobarea sau
respingerea acestor modificari. Modificarile se vor efectua ulterior aprobarii de catre
Coordonatorul activitatii – aprobarile pot fi inscrise – e-mail/hartie sau, in functie de
urgenta, verbale si ulterior inscrise;
5. Toate informatiile referitoare la procesul de monitorizare dintre expertii de monitorizare si
membrii grupului tinta trebuie consemnate in e-mail-uri de corespondenta pentru a putea
fi verificate ulterior;
6. In cazul in care pretul unui serviciu/echipament este decontat partial din subventie se va
mentiona pe factura/documentul justificativ care este suma decontata din subventie si
care este suma decontata din aport propriu, astfel:
1. Decontat din POCU ID 127047
2. Suma de: .................. lei, din subvenție
3. Suma de: .................. lei, din aport propriu

Intocmit,
Coordonator monitorizare implementare planuri de afaceri

Drăghici Florentina Daniela

Avizat,
Manager de proiect,

Liviu Marius CÎRȚÎNĂ
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Anexa 1 – Cerinte minimale/Caracteristici ale produsului sau serviciului ce va fi achiziționat

Nr.
Crt.

Denumire produs/serviciu

Caracteristici solicitate

1
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Anexa 2 – Oferte din piată:

Se anexeaza următoarele ofertele pentru „...........................”
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Anexa 3 – Procesul verbal de alegere a ofertei câstigatoare
Numar de iesire:........./...............
PROCES-VERBAL
alegere oferta castigatoare

Încheiat astăzi ____________ cu ocazia alegerii ofertei câștigătoare.
Dnul/Dna ..................................in calitate de Reprezentant legal al societatii sociale
............................. a procedat astăzi ___________, la analizarea ofertelor primite.
Criteriile care au fost la baza selectiei ofertelor primite sunt (se va selecta criteriul aplicat)
-

pretul cel mai scazut

-

perioada de garantie cea mai mare

-

termenul de livrare cel mai scurt

Pana la aceasta data au fost primite un numar de ...............oferte dupa cum urmeaza
Preţurile ofertelor sunt:
Nr.

Denumire ofertant

Preţul ofertei

Crt.
1.
2.
3.
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Centralizator oferte:
Nr.

Denumire ofertant

Caracteristici oferte

Crt.
1.
2.
3.

In urma analizei ofertelor primite s-a stabilit ca valoare cea mai buna oferta primita care respecta cerintele
solicitate este: .............................................................................................
...........................................................................
(semnatura)
............................................................................
(numele si prenumele în clar, precum si functia în cadrul societatii)
Data:
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Anexa 4 – Cheltuieli Eligibile – cf. OMFE nr.772/03.08.2018

Cheltuieli
eligibile
directe
care intră
sub
incidența
ajutorului
de minimis

11- Cheltuieli
cu taxe/
abonamente/
cotizații/
acorduri/
autorizații
necesare
pentru
implementare
a proiectului

26- Cheltuieli
cu subvenții/
burse/ premii/
ajutoare

32 - cheltuieli cu
taxe/abonamente/
cotizații/acorduri/
autorizații/garantii
Taxe pentru înființarea de intreprinderi
bancare necesare
sociale3
pentru
implementarea
proiectului

159-Subvenții
pentru înființarea
unei afaceri
(antreprenoriat)
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1. Cheltuieli cu salariile personalului nou
angajat
1.1. Cheltuieli salariale
1.2 Venituri asimilate salariilor pentru
experți proprii/ cooptați
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor
salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului
întreprinderilor sprijinite:
2.1 Cheltuieli pentru cazare
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu
2.3 Cheltuieli pentru transportul
persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu
mijloacele de transport în comun sau taxi,
gară, autogară sau port şi locul delegării ori
locul de cazare, precum şi transportul
efectuat pe distanța dintre locul de cazare
şi locul delegării)
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și
asigurări medicale aferente deplasării
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de
servicii specializate, pentru care
beneficiarul ajutorului de minimis nu are
expertiza necesară
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe
corporale (altele decât terenuri și imobile),
obiecte de inventar, materii prime și
materiale, inclusiv materiale consumabile,
alte cheltuieli pentru investiţii necesare
funcţionării întreprinderilor
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv
depozite), spații pentru desfășurarea

diverselor activități ale întreprinderii,
echipamente, vehicule, diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție
(leasing operațional) aferente funcţionării
întreprinderilor (rate de leasing operațional
plătite de întreprindere pentru:
echipamente, vehicule, diverse bunuri
mobile și imobile)
7. Utilităţi aferente funcţionării
întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor
aferente funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de
echipamente şi mijloace de transport
aferente funcţionării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente
funcţionării întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente
funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice
(notariale) aferente funcţionării
întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente
funcţionării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate
aferente funcţionării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării
întreprinderilor
15.1. Prelucrare de date
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare
de aplicaţii informatice
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi,
reviste de specialitate relevante pentru
operaţiune, în format tipărit şi/sau
electronic
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci
comerciale, drepturi şi active similare
16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite
de bănci sau alte instituții financiare
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