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I. Scopul metodologiei 
Prezenta metodologie stabileşte modul de selectare și acordare a unui număr de 15 subvenții antreprenoriale prin 

proiectul „ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți – Incluziune pentru Viitor”, cod POCU/140/4/2/115059, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

II. Domeniul de aplicare: 
Metodologia se aplică de către angajații şi responsabilii implicați în etapele de selectare și acordare a subvențiilor 

antreprenoriale prin proiectul „ACTIV - Acțiuni Comunitare pentru Toți – Incluziune pentru Viitor”, cod 

POCU/140/4/2/115059. 

 

III.Documente de referință 
Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul strategic și legal în vigoare aplicabil, respectând 

prevederile următoarelor documente: 

a. Contract de finanţare POCU/140/4/2/115059, încheiat între Organismul Intermediar Regional pentru 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 şi Centrul Diecezan Caritas,  

b. Schema de ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360
0
) în comunitățile marginalizate” 

aferentăProgramuluiOperaționalCapital Uman2014-2020 (POCU 2014-2020),Axa Prioritară 4 „Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri 

integrate; 

c. Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice: „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360
0
) în comunitățile 

marginalizate” aferentăProgramuluiOperaționalCapital Uman2014-2020 (POCU 2014-2020),Axa 

Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv tematic 9. Promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Obiectivul specific 4.2. Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non 

roma), prin implementarea de măsuri integrate 

d. Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

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

privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

f. Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  

g. Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;  

h. Recomandările Specifice de Țară (RST); 

i. Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor. 

 

IV. Definiţii şi abrevieri 
 
Nr. .  Termen Definiţie  şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul  

1.  POCU Program Operaţional Capital Uman, finanţat din Fondul Social European 

2.  ACTIV 

Acţiuni Comunitare pentru Toţi-Incluziune pentru Viitor, cod proiect 

POCU/140/4/2/115059 – Proiect care se va implementa în perioada 

12.02.2018-11.02.2021, este cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi se derulează pe o perioadă 

de 36 de luni, având un buget total de 18.994.145,70 lei, din care 

16,145,023.85 lei valoare nerambursabilă UE.  
3.  Caritas Centrul Diecezan Caritas Iaşi, beneficiar proiect ACTIV 

4.  
administrator al 

schemei de minimis  

administratorul schemei de antreprenoriat ca persoană juridică delegată de 

către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în 

numele furnizorului – în cadrul proiectului ACTIV, administratorul schemei de 

minimis este Caritas; 
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Nr. .  Termen Definiţie  şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul  

5.  contract de finanțare  

actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și administratorul 

schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și 

obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în 

cadrul POCU; 

6.  contract de subvenție 

act juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat 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; 

7.  întreprindere 

orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor 

în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în 

scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi 

reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, 

întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile 

familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară 

activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi 

societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice; 

8.  întreprinderea unică 

include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 

următoare:  
i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 

asociaților unei alte întreprinderi;  
ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor 

organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte 

întreprinderi;  
iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei 

întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în 

temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  
iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care 

controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei 

întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau alle asociaților 

întreprinderii respective.  
Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la 

care se face referire la punctele i.-iv.,  sunt considerate întreprinderi unice; 

9.  
beneficiarul schemei 

de ajutor de minimis 

întreprinderi create de persoane care doresc să iniţieze o activitate 

independentă, cu vârsta mai mare de 18 ani, pe baza unui plan de afaceri 

selectat în condițiile stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, selectat 

în condițiile stabilite conform prezentei proceduri; 

10.  angajator 
persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu 

angajatii şi care are responsabilitatea întreprinderii; 

11.  loc de muncă 
locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii, 

inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii la care lucrătorul are acces în cadrul 

desfăşurării activităţii; 

12.  persoane vulnerabile 

persoane care aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum ar fi:  
- provin din familii cu venituri mici (până la 450 lei pentru fiecare membru al 

familiei)  
- provin din mediul rural;  
- sunt persoane cu dizabilități;  
- sunt orfani de unul sau de ambii părinți;  
- provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;  
- nu au adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă. 

13.  persoane inactive 
persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în 

populatia ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de exemplu studenți, persoane 

casnice). 
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V. Cadrul general, obiective 
 

V.1 Obiectivul general al proiectului ACTIV, codPOCU/140/4/2/115059 

 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi implementarea de măsuri integrate, prin activităţi 

specifice reducerii riscului de sărăcie şi excluziune socială, pentru un număr de 560 persoane din comunitatea 

marginalizată (non romă), comuna Stolniceni Prăjescu, jud. Iaşi.  

Proiectul, care se va implementa în perioada 12.02.2018-11.02.2021, este cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi se derulează pe o perioadă de 36 de luni, având 

un buget total de 18.994.145,70 lei, din care 16,145,023.85 lei valoare nerambursabilă UE. 

Beneficiarul (solicitantul) proiectului este Centrul Diecezan Caritas Iași împreună cu partenerii săi: Asociația 

Gipsy Eye - Partener 1, Primăria comunei Stolniceni Prăjescu- Partener 2, Școala Gimnazială Cozmești- Partener 3. 

În cadrul proiectului, 560 de persoane din satele Stolniceni Prăjescu şi Cozmeşti, ale comunei Stolniceni 

Prăjescu din jud. Iaşi, vor beneficia de servicii socio-educaţionale, servicii sociale/socio-medicale/medicale de 

recuperare, servicii medicale stomatologice, măsuri de ocupare.  

Grupul ţintă al proiectului cuprinde 560 de persoane cu domiciliul în comunitatea marginalizată delimitată în 

doua zone din comuna Stolniceni Prăjescu, jud. Iași, după cum urmează:  

 100 copii beneficiari de servicii socio-educationale (35 prescolari si 65 elevi);  

 152 persoane de servicii sociale/socio-medicale/medicale de recuperare;  

 560 beneficiari servicii medicale stomatologice; 

 308 beneficiari de măsuri de ocupare din care 123 femei si 34 persoane de etnie romă.  

Descrierea grupului țintă: 

- 35 de prescolari, cu vârsta cuprinsă între 3 si 4 ani la momentul preluării ca și grup țintă în cadrul proiectului, din 

sat Cozmești. Cei 35 de copii, provin în mod special, din familii cu un nivel socio-economic scăzut, părinți plecați 

la lucru în străinătate, fără surse de venit stabile sau care își câtigătraiul din venituri ocazionale și nu dispun de 

suficient timp pentru a asigura o frecvență continuă la activitățile educaționale și pentru a dezvolta un 

comportament pro-educație în randul copiilor.  

- 65 de elevi, ce traversează o criză provocată de lipsa unor factori de origine psihologică, afectivă și materială 

(lipsa de pregatire a părinților; lipsa de afecțiune; lipsa unor modele în cadrul familei); copii nesupravegheați, 

neglijați și cu posibilități limitate de petrecere a timpului liber în mod constructiv. Cei 65 de elevi care vor fi 

selectați pentru servicii tip „școală după scoală” sunt copii cu lacune la materiile școlare de bază. 

 - 308 de beneficiari de măsuri de ocupare care provin din comunitatea marginalizată, vor fi selectate după 

urmatoarele criterii: persoane fără loc de muncă, fără calificare, cu calificari care nu mai sunt cerute pe piața 

muncii; principala sursă de venit sunt prestațiile sociale; au un loc de muncă pe perioada determinată; locul de 

muncă nu mai coincide cu aspirațiile lui; persoane cu salarii foarte mici; persoane care trăiesc din agricultura de 

subzistență. Expertul informare-consiliere în colaboare cu beneficiarul de măsuri de ocupare, vor identifica 

activitățile în care vor fi implicați cei 308 de beneficiari de măsuri de ocupare.  

Dintre beneficiarii de măsuri de ocupare: 

 6 vor fi selectati pentru programul de ucenicie; 

 15 pentru subventii antreprenoriale; 

 292 pentru activitatea de formare profesională. 

-80 de beneficiari de servicii socio-medicale, vor fi selectați după urmatoarele criterii: să fie persoane care au 

dificultăți în desfășurarea activității curente și care nu beneficiază de ajutorul unei persoane; persoane care, ca 

urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a 

realiza activitaţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.  

-152 de beneficiari de servicii de recuperare medicală la centru și la domiciliu, vor fi  persoane care au afecțiuni 

care le limitează activitatea zilnică. 

-560 de beneficiari de servicii stomatologice –pot accesa serviciile stomatologice toți beneficiarii recrutați în grupul 

țintă în cadrul proiectului.  

Fiecare membru al grupului țintă, persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială va beneficia de servicii/măsuri integrate, respectiv minimum 2 tipuri de măsuri/servicii/activități:  
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 Pentru cei 100 de copii se vor oferi activități în domeniul educației – și servicii medicale – recuperare 

și/sau stomatologie în funcție de nevoile grupului țintă; 

 Pentru cele 308 de persoane beneficiare de măsuri de ocupare se vor oferi și servicii medicale (recuperare 

sau stomatologie), activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit, servicii de asistență juridică în funcție 

de nevoile grupului țintă; 

 Pentru cei 152 de beneficiari de servicii socio-medicale/medicale se vor oferi și servicii în domeniul 

îmbunătățirii condițiilor de locuit și se vor oferi și servicii de asistență juridică pentru reglementarea 

probleme juridice. 

 

V.2 Obiective specifice ale proiectului ACTIV, codPOCU/140/4/2/115059 

OS 1 Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, îmbunătățirea performantelor școlare prin dezvoltarea 

de servicii educationale de tip „școală după școală” și oferirea de pachete integrate pentru 65 de elevi și creșterea 

accesului la educație timpurie pentru 35 de preșcolari, din comunitatea marginalizată vizată în proiect, pentru o 

perioada de 36 de luni. 

OS 2 Creșterea gradului de integrare pe piața muncii pentru un numar de 308 de persoane aparținând comunității 

marginalizate din comuna Stolniceni Prăjescu, prin oferirea de măsuri integrate de ocupare: informare, consiliere 

ocupațională, consiliere antreprenorială, mentorat, formare profesională și mediere ocupațională, în perioada de 

implementare a proiectului. 

OS 3 Creșterea gradului de ocupare pe piața muncii și stimularea ocupării pe cont propriu a unui număr de 93 de 

persoane din comunitatea marginalizată, prin oferirea de facilități, atât pentru angajat cât și pentru angajator, în 

perioada de implementare a proiectului. 

OS 4 Creșterea calității vieții pentru un număr de 560 de persoane, din comunitatea marginalizată prin oferirea de 

servicii socio-medicale specializate, sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuit și asistență juridică în cele 36 de 

luni de implementare a proiectului. 

 OS 5 Creștrerea gradului de implicare activă a membrilor comunității în viața socială și facilitarea dezvoltării de 

parteneriate pentru soluționarea problemelor socio-economice în perioada de implementare a proiectului. 

V.3 Obiectivele activității A6 – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe 

cont-propriu 

Obiectivul principal al activităţii 6 constă în dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, a abilităţilor şi cunoştintelor 

în domeniul antreprenoriatului pentru persoane aparţinătoare grupurilor vulnerabile din comunitatea de intervenție 

care va contribui la dezvoltarea mediului economic din comunitatea marginalizată (non romă), comuna Stolniceni 

Prăjescu, judeţul Iași şi la combaterea riscului de sărăcie şi excluziune socială, prin înfiinţarea şi dezvoltarea a 15 

afaceri noi care vor genera cel puţin 15 noi locuri de muncă contribuind la dezideratul de creștere a gradului de 

ocupare în cadrul comunităţii marginalizate. 
Dată start:12Februarie 2018 ; Dată încheiere:11 Februarie 2021; Durată:36 luni 

 

 

V3.1 Obiectivul sub-activității A6.1 - Acordarea de sprijin persoanelor din grupul pentru înființarea de 

afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin 

Pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, se justifică o intervenție 

integrată la nivelul comunității marginalizate ce cuprinde și dezvoltarea de servicii de sprijin antreprenorial.  

Printre rezultatele analizei zonei marginalizate, se numară și nevoia de dezvoltare economică și ocupare a forței de 

muncă. Echipa de specialiști din cadrul proiectului va desfașura activități de informare la nivelul comunității și va 

identifica persoane cu abilități antreprenoriale ce vor beneficia de servicii de consiliere, consultanță, mentorat și 

sprijin pentru elaborarea unui plan de afaceri. În cadru acestei activități se va urmări dezvoltarea aptitudinilor 

antreprenoriale, a abilităților și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului pentru persoane aparținătoare 

grupurilor vulnerabile din comunitatea de intervenție.  
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Membrii grupului țintă vor fi îndrumați să dezvolte idei de afaceri ce vor răspunde nevoilor comunității, dar și să 

fie încadrate în sfera lor de competență. Persoanele din grupul țintă care vor dori să initieze planuri de afaceri 

pentru a putea primi subvenții pentru demararea unei afaceri, vor fi sprijiite în tot acest proces de către 

coordonatorul măsuri ocupare, expertul mentorat antreprenoriat, angajați ai Solicitantului. Aceștia vor oferi 

consiliere și sprijin permanent grupului țintă în elaborarea pas cu pas a planurilor de afaceri, oferindu-le informații, 

clarificări astfel încât, grupul țintă să poată elabora și finaliza planuri de afaceri fezabile.  

Coordonatorul măsuri ocupare, expertul mentorat antreprenoriat, angajați ai Solicitantului, au rolul de a pune la 

dispoziție informații și expertiza profesională, astfel încât, membrii grupului țintă să poată privi cu mai multă 

încredere derularea și implementarea etapelor antreprenoriale. Aceasta activitate va fi realizată de către solicitant și 

se va derula pe o perioada de 36 luni de coordonatorul măsuri ocupare, expertul mentorat antreprenoriat, angajați ai 

Solicitantului.  

Aceasta activitate este în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și face referire la 

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ, Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului în 

cadrul comunității,inclusiv a ocupării pe cont-propriu, Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din 

grupul țintă(persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială)pentru înființarea de afaceri sub forma unor 

servicii personalizate de sprijin. 

Dată start: 2 Februarie 2018 ; Dată încheiere:11 Februarie 2021; Durată:36 luni 

 

Parteneri implicaţi:CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, Primaria Comunei Stolniceni Prajescu 

Rezultate previzionate: 308  de persoane beneficiare de consiliere antrepreprenorială 

Amplasamente:  

Sediu Centru Multifuncțional Integrat str. Stolniceni Prăjescu, Stolniceni-Prăjescu, jud. Iaşi,  

Sediu proiect Solicitant str. Sărărie, nr. 134, Judeţul Iaşi, jud. Iaşi, cod postal 700116, 

Sediu P2-Primaria Stolniceni Prăjescu str. Stolniceni Prăjescu, Stolniceni-Prăjescu, jud. Iaşi, cod postal 707460. 

 

 

V3.2 Obiectivul sub-activității A6.2 - Acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri 

Înființarea de afaceri noi în comunitate va contribui la dezvoltarea mediului economic din comunitatea 

marginalizată și va contribui la combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială.  

Aceasta sub-activitate presupune, acordarea unui numar de 15 subvenții pentru afacerile selectate în urma analizei 

Comisiei de selectie, în cuantum de maximum 25.000 euro, echivalentul a 113.620 lei. 

Sub-activitatea sprijină dezvoltarea a 15 afaceri noi care vor genera cel putin 15 noi locuri de muncă contribuind la 

dezideratul de creștere a gradului de ocupare în cadrul comunității marginalizate.  

Vor fi evaluate competențele antreprenoriale ale beneficiarilor prin organizarea unor concursuri de planuri de 

afaceri, cele mai bune planuri urmând a primi mentorat și monitorizare (atât pentru înființarea firmei cât și în 

implementarea afacerii), precum și subvenția pentru înființarea unei noi afaceri.  

Acordarea subvențiilor se va face prin aplicarea unei metodologii clare, respectând principiile nediscriminării și 

egalității de șanse.  

În cadrul concursurilor cu privire la planurile de afaceri vor fi acceptate persoane care au urmat, urmează sau vor 

urma un curs de calificare prin proiectul ACTIV. 

Acordarea de subvenții se va realiza dupa următoarea metodologie:  

- Candidații, membri ai comunității marginalizate, au beneficiat de servicii de consiliere, consultanță, mentorat și 

sprijin pentru elaborarea planului de afaceri.  

- Calitatea planului de afaceri va fi evaluată de o comisie formată din reprezentanți ai Solicitantului și P2-UAT și 

va urmări: săfie centrat pe nevoile comunității, să dovedească potențial de sustenabilitate și să angajeze minimum o 

persoană.  

Pe o perioada de minim 12 luni ulterior acordării subvenției resposabilul măsuri de ocupare P2 – UAT va 

monitoriza respectarea condițiile prevăzute în contractul de acordare a subvenției. De asemenea, se vor oferi 

servicii de mentorat pentru managementul riscului afacerii înființate și creșterea șanselor de maximizare a 

profitului. Aceasta activitate va fi realizată de către responsabilul măsuri de ocupare și responsabilul proiect angajat 

al UAT și de către expertul mentorat antreprenoriat,angajați ai Solicitantului și se va derula pe o perioada de 36 

luni.  

Aceasta activitate este în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și face referire la 

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ, Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului în  
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cadrul comunității,inclusiv a ocupării pe cont-propriu, Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subvenții (micro-granturi) 

pentru înființarea de noi afaceri  

Dată start: 12 Februarie 2018;  Dată încheiere:11 Februarie 2021 

Parteneri implicaţi:CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, Primaria Comunei Stolniceni Prăjescu 

Rezultate previzionate: 

 15 subvenții antreprenoriale acordate 

 15 planuri de afaceri selectate 

 15 afaceri înființate 

 93 depersoane care au un loc de muncă sau desfășoara o activitate independentă 

Amplasamente  

Sediu P2-Primaria Stolniceni Prăjescu str. Stolniceni Prăjescu, Stolniceni-Prăjescu, jud. Iaşi, cod postal 707460,  

Sediu Centru Multifuncțional Integrat str. Stolniceni Prăjescu, Stolniceni-Prăjescu, jud. Iaşi, cod postal 707460,  

Sediu proiect Solicitant str. Sărărie, nr. 134, Judeţul Iaşi, jud. Iaşi, cod postal 700116, 
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VI. Grupul țintă al activităţilor de acordarea de sprijin și acordare de subvenții 
pentru înfiinţarea de afaceri 
 

Grupul țintă al activităţilor de acordarea de sprijin și acordare de subvenții pentru înfiinţarea de afaceri  prin 

proiectul ACTIV este format din maxim 50 de persoane, care doresc să inițieze o activitate independentă,  dintre 

care vor fi selectate 15 persoane, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

 Au domiciliul sau reședința în comuna Stolniceni-Prăjescu; 

 Intenționează să înființeze o afacere cu sediul social  în comuna Stolniceni-Prăjescu. 

 Au urmat, urmează sau vor urma un curs de calificare prin proiectul ACTIV. Pentru beneficiarii care nu fac 

parte dintre absolvenții cursului de antreprenoriat ACTIV, expertii din cadrul proiectului vor organiza 

sesiuni individuale de informare şi vor primi sprijin ȋn realizarea planurilor de afaceri. 

Persoanele care fac parte din grupul țintă sunt persoane cu vârste cuprinse între 18 – 65 de ani, femei sau bărbați, 

cu studii medii, studii universitare sau postuniversitare, care au sau nu, un loc de muncă și care doresc să înființeze 

o afacere. 

Persoanele inactive și pensionarii pot face parte din grupul țintă al proiectului în măsura în care pot fi încadrați într-

una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.  

Categoria „persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” 

include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor 

individuale și membrii întreprinderilor familiale).  

 Procesul de selecție a grupului țintă va lua în considerare Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1., permițând recrutarea în grupul țintă a tuturor persoanelor, 

indiferent de naționalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență, 

etc. 
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VII. Principalele activități care vor fi derulate 


 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială precum și cu privire la 

metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul 

proiectului (12.02.2018 – 29.03.2019).  

 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare 

antreprenorială (12.02.2018 – 04.08.2018). 

 Derularea programului de formare antreprenoriala (06.08.2018 - 07.09.2018). 

 Organizarea înregistrării a unui număr de maxim 50 de propuneri de planuri de afaceri, care se va realiza în 

doua etape, conform calendarului prezentei metodologii, dintre care vor fi selectate 15 pentru a fi 

finanțate(01.10.2018 – 10.11.2018 si 04.03.2019 – 29.03.2019).  

 Evaluarea și selectarea a 15 planuri de afaceri, care se va realiza în doua etape, conform calendarului 

prezentei metodologii, ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (12.11.2018 –15.11.2018 si 01.04.2019 – 

05.04.2019). 

 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu 

subvenție antreprenorială în cadrul proiectului, semnarea acordurilor de finanțare și subvenției (23.11.2018 

- 28.02.2019 si 06.05.2019 – 28.06.2019). 

 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor selectate în cadrul proiectului (01.01.2019 – 

31.01.2021). 

 

VIII. Condiții de eligibilitate pentru participarea la concursul de planuri de afaceri 
 
Concursul de planuri de afaceri este dedicat în principal persoanelor care au absolvit cursurile de formare 

antreprenorială în cadrul proiectului. Totuși, pot participa și persoane care nu au participat la aceste cursuri, dar 

care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile ale proiectului ACTIV:  

 Au domiciliul sau reședința în comuna Stolniceni-Prăjescu; 

 Intenționează să înființeze o afacere cu sediul social în comuna Stolniceni-Prăjescu. 

 Au urmat, urmează sau vor urma un curs de calificare prin proiectul ACTIV. 

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care vor fi înființate de câștigătorii 

concursurilor de planuri de afaceri și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; întreprinderile create în cadrul 

proiectului vor avea sediul social în comuna Stolniceni-Prăjescu; 

b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și 

irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 

intereselor financiare ale Comunităţii Europene;  

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;  

e) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru 

proiectul propus a fi finanţat;  

f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al 

unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și 

creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;  

g) domeniul de activitate al firmei nu este printre cele enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis, 

respectiv:  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, 

reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună 

a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 

17/21.01.2000;  
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- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse 

agricole;  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării 

produselor agricole, în următoarele cazuri:  

 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 

achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;  

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii 

primari;  

- ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor 

legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau 

destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;  

- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;  

- ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

h) respectă următoarele condiții: 

- angajarea a minimum o persoană în cadrul afacerii finanțate prin subvenție antreprenorială, care are 

reședinta/domiciliul în comuna Stolniceni-Prăjescu;  

- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării 

proiectului aferent contractului de finanțare;  

- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării 

afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;  

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului;  

- persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai 

mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program;  

- în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de 

afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar. 

- în cazul în care întreprinderea urmează a fi înființată în asociere de doi sau mai mulți asociați, persoana al cărei 

plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar (minimum 51%). 

 

IX. Procedura de înscriere în concurs 
 

Înscrierea în concurs se va realiza prin depunerea unui dosar care conține documentele menționate mai jos, 

completate şi semnate de către solicitant. 

Înscrierea în concurs se va realiza în perioada menționată în calendar. 

În vederea standardizării şi transparentizării derulării Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul 

proiectului ACTIV, au fost elaborate următoarele formulare și modele, care se regăsesc ca anexe la prezenta 

metodologie:  

Anexa 1. Plan de afaceri – structura 

Anexa 2. Grila de evaluare Faza A - Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității Planului de Afaceri  

Anexa 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri și acordare a punctajelor Faza B  

Anexa 4. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări  

Anexa 5. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese  

Anexa 6. Contract de subvenție  

Anexa 7. Declarație de angajament  

Anexa 8. Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis  

Anexa 9. Cerere tip de înscriere și înregistrare plan de afaceri 

Anexa 10
*)
. Declarație pe propria răspundere privind finalizarea unui curs de calificare prin proiectul ACTIV   

 ( 
*)

declarația va fi depusă doar de persoanele care nu au urmat cursul de antreprenoriat)  

 

Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația. Aceeași adresă va fi 

folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.  

Toate secțiunile planului de afaceri trebuie completate. Dacă există secțiuni care nu se aplică anumitor planuri de 

afaceri, atunci candidații vor completa secțiunile respective cu sintagma „Nu este cazul”.  
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Documentele ilizibile sau incomplete pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate 

prin clarificări atrage după sine respingerea planului de afaceri.  

 

În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea 

activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în 

legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului 

CAEN pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în Clasificarea activităţilor 

din economia naţională CAEN.  

Numărul utilajelor și echipamentelor (laptop, telefon mobil, etc.) achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie 

corelat cu numărul angajaților. 

 

X. Subvenția antreprenorială 
 
Câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor primi o subvenție antreprenorială de maxim 25000 

Euro,echivalentul a 113.620 lei, care se va transfera către beneficiarul subvențieidupă data semnării contractului de 

finanțare încheiat între OIR-POCU și CARITAS. 

Cele 15 subvenții de maxim 25.000 Euro,echivalentul a 113.620 lei, vor fi acordate eșalonat, după următorul grafic: 

 în primul an de proiect se vor acorda 8 subvenții; 

 în al doilea an de proiect se vor acorda 7 subvenții; 

Subvenția antreprenorială acordată fiecărei întreprinderi în baza planului de afaceri aprobat reprezintă maximum 

100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

Cheltuielile eligibile care intră sub incidența subvenției antreprenorialesunt:  

1. Cheltuieli cu personalul  

1.1. Salarii  

1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si 

angajatori). 

Pentru persoanele angajate (raporturi de muncă sau raporturi de serviciu) sunt eligibile cheltuielile cu salariile, 

inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă al salariaţilor implicaţi, corespunzător timpului efectiv lucrat pentru 

angajator în implementarea proiectului cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi legislaţiei naţionale 

aplicabile. Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create și decontate prin program trebuie menținute pe 

toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 6 luni de la finalizarea implementării proiectului. 

Pentru rambursare acestor cheltuieli beneficiarii subvenției antreprenoriale trebuie să prezinte următoarele 

documente: contracte individuale de muncă, extras din Revisal cu înregistrarea contractului individual de muncă, 

foi colective de prezență, stat de salarii, ordine de plată aferente salariilor și contribuțiilor angajatului și 

angajatorului, extrase de cont.  

1.3. Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna personalului întreprinderilor nou înființate  

1.3.1. Transport persoane  

1.3.2. Cazare  

1.3.3. Diurnă  

Sunt eligibile cheltuielile cu cazarea, transportul și diurna personalului implicat în implementarea proiectului și 

care au legătură cu implementarea proiectului.  

Pentru cheltuielile de transport se aplică următoarele reguli:  

- mijloace de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acestea; 

- mijloace de transport auto, cu un consum de maxim 7,5 litri de combustibil la 100 km; 

- trenul, cu tariful pentru clasa a II-a pentru distanțe de până la 300 km şi cu tariful clasei I pentru 

distanțe mai mari de 300 km. Tarifele pentru vagonul de dormit este eligibil pentru distanțe mai 

mari de 300 km. 

- avionul, cu tarifele pentru clasa economică. 

Sunt considerate eligibile şi: 
- cheltuielile cu mijloace de transport în comun sau taxi de la gară, aeroport până la locul de cazare 

sau locul delegării și retur şi de la locul de cazare până la locul delegării; 

- taxele de trecere a podurilor, de bac, de aeroport, gară, port; 

- alte taxe legale privind circulația pe drumurile publice. 
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Pentru cheltuielile aferente diurnei se aplică următoarele reguli: 

Numărul de zile calendaristice în care o persoană se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la 

data şi ora înapoierii mijlocului de transport în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se 

fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;  

Pentru delegarea de o zi precum şi pentru ultima zi în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai 

dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore;  

Plafoanele pentru diurna sunt:  

- 350 lei/zi/persoană pentru deplasările externe; 

- 100 lei/zi/persoană pentru deplasările interne. 

Pentru cheltuielile de cazare se aplică următoarele reguli: 

-Sunt eligibile cheltuielile de cazare pe baza documentelor justificative emise de către structurile de primire 

turistice. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanţe, 

pensiuni, popasuri turistice; 

-La stabilirea cheltuielilor de cazare eligibile care se decontează se iau în considerare: taxa de parcare hotelieră, 

taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

-În situația când costul cazării include și micul dejun, se decontează și contravaloarea acestuia; 

-Se decontează cheltuieli de cazare pentru deplasări efectuate la distanțe de peste 50 km față de locația de 

reședință.Plafoanele maxime de cazare sunt: 

- 450 lei/zi/persoană pentru deplasările externe; 

- 200 lei/zi/persoană pentru deplasările interne. 

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: referat pentru 

aprobarea deplasării, ordinul de deplasare completat corespunzător și având toate semnăturile și ștampilele care 

dovedesc efectuarea deplasării, însoțit de documentele care atestă plata serviciilor de transport și cazare, ordin de 

plata si extras de cont. 

 

2. Cheltuieli cu serviciile  
2.1. Cheltuieli cu consultanța specializată  

În această categorie de cheltuieli sunt incluse cheltuielile de consultanță financiară, juridică precum și cheltuielile 

de consultanță pentru managementul proiectului.  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, 

factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

2.2. Cheltuieli de promovare (online, tv, radio, presa scrisă, materiale publicitare, site, etc.)  

Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate 

documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate.  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, 

factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

2.3. Cheltuieli cu aplicatiile software  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, 

factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont. De asemenea, în cazul software-

urilor personalizate, beneficiarii trebuie să facă dovada faptului ca software-ul achiziționat a fost special creat 

pentru firma acestora iar funcționalitățile programului sunt bazate pe natura activității firmei.  

 

2.4. Cheltuieli cu organizarea de evenimente  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, 

factura fiscală, procesul verbal de recepție, livrabile ale evenimentului (agendă, listă de prezență a invitaților, poze) 

ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

2.5. Alte cheltuieli cu serviciile  

În această categorie intră restul serviciilor nedetaliate mai sus, necesare implementării proiectului și pentru care 

beneficiarul nu are expertiza necesară pentru a le putea efectua în regim propriu.  

Cheltuielile referitoare la următoarele subcontracte (externalizări) nu sunt eligibile:  

a) subcontractele (externalizările) care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o 

valoare adăugată;  
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b) subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se defineşte în procente din costul total al proiectului. 

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, 

factura fiscală, procesul verbal de recepție, livrabile ce dovedesc efectuarea serviciilor, ordinul de plată și extrasul 

de cont. 

 
3. Cheltuieli pentru investiție  
3.1. Cheltuieli cu active fixe aferente obiectului de activitate  

Prin activ fix se înțelege acel echipament care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

- este deținut de entitate pentru a fi utilizat în producția de bunuri sau prestarea de servicii;  

- este utilizat pe o perioadă mai mare de un an;  

- are o valoare de achiziție de minim 2500 lei, fără TVA.  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de 

achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție care să conțină modelul echipamentelor, numărul de bucăți, 

seria și numărul acestora, ordinul de plata și extrasul de cont.  

 

3.2. Echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul  

Pentru achiziţia de echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul se vor deconta cheltuieli în limita 

următoarelor plafoane, excepție planurile de afaceri care au cod principal CAEN - domeniul IT: 

- laptop - 4.000 lei  

- computer desktop - 3.500 lei  

- videoproiector - 2.500 lei  

- imprimantă - 3.000 lei  

- multifuncțională - 12.000 lei  

- tabletă - 900 lei  

- telefon mobil – 1500 lei  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de 

achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție care să conțină modelul echipamentelor, numărul de bucăți, 

seria și numărul acestora, ordinul de plata și extrasul de cont.  

 

3.3. Achiziționare și instalare de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de 

achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție care să conțină modelul echipamentelor, numărul de bucăți, 

seria și numărul acestora, ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

3.4. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de 

achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție care să conțină modelul echipamentelor, numărul de bucăți, 

seria și numărul acestora (unde este cazul), ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

3.5. Alte cheltuieli pentru investiţii  

În cadrul acestei categorii sunt eligibile cheltuielile necesare investiției de bază care nu intră în nici o categorie mai 

sus menționată. În această categorie intră achiziția de spații comerciale sau industriale.  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de 

achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție care să conțină modelul echipamentelor, numărul de bucăți, 

seria și numărul acestora (unde este cazul), ordinul de plată și extrasul de cont.  

În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant. Autocolantele vor fi 

utilizate pentru a identifica activele fixe şi/ sau consumabilele (mobilă, utilaje, echipamente, rechizite etc.) obţinute 

în cadrul unui proiect. Materialul se va alege în aşa fel încât să se asigure durabilitatea în timp.  

 

4. Cheltuieli administrative  
4.1. Închiriere spații / autovehicule/echipamente 

În aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse închirierile de locații. Locațiile închiriate trebuie sa fie în comuna 

Stolniceni-Prăjescu. Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:  

contractul de închiriere, factura fiscală, ordinul de plată și extrasul de cont.  
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Plafoanele de referință sunt:  

- 75 lei/mp/lună  - închirierea de spații;  

- 200 lei/zi - închirierea de autovehicule.  

 

4.2. Plata serviciilor pentru contabilitate, evidența resurselor umane, medicina muncii, PSI și SSM  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, 

factura fiscală, ordinul de plata și extrasul de cont.  

 

4.3. Utilități  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de  servicii 

de utilități (electricitate, gaze, apă, internet, telefonie fixă, telefonie mobilă, etc) aferent locului de implementare a 

proiectului, factura fiscală, ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

4.4. Servicii de administrare a clădirilor  

În categoria serviciilor de administrare a clădirilor sunt incluse: întreţinerea curentă, asigurarea securităţii clădirilor, 

salubrizare şi igienizare.  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de de 

servicii, factura fiscala, ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

4.5. Servicii de întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de 

servicii/comandă, factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

4.6. Cablare rețea internă și conectare la rețele informatice  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, 

factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

4.7. Arhivare documente  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii 

de arhivare, factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont.  

 

4.8. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate, materiale educaționale relevante pentru operațiune, în 

format tipărit, audio și/ sau electronic inclusiv abonamente la publicații de specialitate.  

 

4.9. Rate de leasing (operațional) plătite de utilizatorul de leasing pentru: echipamente, vehicule și diverse bunuri 

mobile și imobile  

În aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse și ratele de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing. 

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de 

închiriere/leasing operațional, factura fiscală, ordinul de plata si extrasul de cont.  

 

4.10. Cheltuieli financiare și juridice  

Pentru cheltuielile financiare şi juridice (notariale) se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate: atunci 

când proiectul necesită deschiderea unui/unor cont/conturi separat/separate pentru punerea în aplicare a acestuia, 

cheltuielile bancare legate de deschiderea, gestionarea şi operarea contului/conturilor sunt eligibile.  

 

 

4.11. Materiale consumabile  

Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de 

achiziție/comanda, factura fiscală, nota de recepție, bonul de consum, ordinul de plata și extrasul de cont. 

 

4.12. Taxe notariale si pentru eliberarea de diplome si certificate  

În această categorie de cheltuieli sunt incluse taxele pentru eliberarea certificatelor de calificare și taxele pentru 

participarea la programe de formare/educație. Pentru rambursarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte 

următoarele documente: factura fiscală, ordinul de plată, extrasul de cont, copii ale certificatelor de 

calificare/certificatelor de participare la programele de formare/educație.  
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Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:  

• să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare sau de la data 

menţionată în contractul de finanțare și în termen de 12 luni. Cheltuielile cu taxe pentru înființarea de întreprinderi 

sunt eligibile din momentul publicării listei finale cu proiectele aprobate spre finanțare. 

• să fie prevăzută în bugetul proiectului;  

• să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a 

fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă;  

• să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă şi să fie dovedită prin facturi, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie;  

• să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice;  

• să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare şi cu prevederile contractului de finanţare;  

• să fie menţionată în lista cheltuielilor eligibile prevăzută în Ghidul Solicitantului; 

• să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare sau de la data 

menţionata în contractul de finantare. 

 

Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile:  

• TVA deductibilă (recuperabilă) potrivit legii; taxa pe valoarea adăugată pentru entităţile care nu se încadrează la 

art.11^1(3) din Hotărârea nr.1135 din 09 noiembrie 2011 de modificare a HG 759 din 2007;  

• dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;  

• cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;  

• achiziţia de echipamente second-hand;  

• achiziția de spații;  

• achiziția de construcții;  

• achiziția de autovehicule;  

• amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;  

• costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;  

• contribuţia în natură;  

• cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului, care depăşesc plafoanele maxime de referinţă 

precizate în metodologie.  

Un plan de afaceri nu trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate mai 

sus. Cheltuielile sunt eligibile în măsura în care sunt necesare activităților eligibile ale proiectului și se regăsesc în 

lista de cheltuieli de mai sus.  

O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi 

beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în 

cadrul programului.  

Părțile sociale ale întreprinderii care beneficiază de ajutor de minimis, nu pot fi cesionate pe parcursul perioadei de 

implementare și sustenabilitate a planului de afaceri.  

Obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul proiectului trebuie să fie folosite conform scopului 

destinat, menționat în planul de afaceri, și acestea nu pot fi vândute, închiriate (cu excepția activităților de 

închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, pe perioada de implementare și 

sustenabilitate a planului de afaceri.  

Beneficiarii subvenției antreprenoriale vor menține destinația bunurilor achiziționate prin subvenție pe o durată de 

minimum 10 ani de la data ultimei alocări de subvenție.Beneficiarii subvenției antreprenoriale vor păstra evidența 

detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a  

fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare 

pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis. 
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XI. Conflictul de interese 
 
În înţelesul prezentei metodologii, conflictul de interese reprezintă orice situaţie care are sau poate avea ca efect 

compromiterea executării acestui contract, de către părţi, în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea 

ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al 

altor legături sau interese comune. Membriicomisiei de evaluare şi selecție se obligă să întreprindă toate diligenţele 

necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile 

calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere 

unui astfel de conflict. 

Orice conflict de interese care apare în decursul perioadei de funcționare a firmelor trebuie notificat de către 

beneficiarii subvenției antreprenoriale fără întârziere către comisia de evaluare şi selecție. Comisia de evaluare şi 

selecțieîşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.  

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 1 din OUG 66/2011, întreprinderile înființate în cadrul proiectului nu au 

dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor 

de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea acordului 

de finanţare.  

Nu au voie să participe la concursurile de idei de afaceri din cadrul proiectului angajaţii liderului de proiect şi ai 

partenerului acestuia, precum şi soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.  

Candidații trebuie să nu se afle în situația vreunui conflict de interese sau incompatibilități astfel cum sunt acestea 

reglementate de Legea nr. 161/2003, modificată și completată.  
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XII. Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 
 

Comisia care va evalua și selecta planurile de afaceri care urmează să fie finanțate în cadrul proiectului 

ACTIV va fi formată din: 

 Manager de proiect  

 Doi experți propuși de CARITAS 

 Doi experti propuși de Primăria Stolniceni-Prăjescu 

Responsabilitățile membrilor Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri sunt: verificarea conformității 

administrative și a eligibilității în conformitate cu grila de evaluare faza A și evaluarea planurilor de afaceri, 

evaluare care se va realiza conform grilei de evaluare faza B de mai jos și la încheierea căreia fiecare plan de 

afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 50 de puncte. 

Președintele Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri asigură corectitudinea procesului de evaluare și 

selecție a planurilor de afaceri. Este responsabilitatea preşedintelui comisiei de evaluare ca derularea să aibă loc 

conform metodologiei de desfășurare a concursului de planuri de afaceri. 

Secretarul Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri asigură logistica documentelor necesare tuturor 

membrilor comisiei, întocmește rapoarte pentru fiecare etapă a procesului de evaluare și selecție a planurilor de 

afaceri, întocmește grilele finale, borderoul cu punctajele primite de fiecare plan de afaceri. 
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XIII. Procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 
 
Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate și ierarhizate, în cadrul unui proces de evaluare transparent și 

nediscriminatoriu.  

Evaluarea se face de către evaluatorii din comisia de selecție, pe baza grilelor de evaluare prezentate mai jos.  

 

Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape, desfăşurate simultan:  

 

Faza A - Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității  

 

Aceasta fază constă în verificarea eligibilității candidaturii în conformitate cu grila de evaluare – faza A.  

Expertii verifică respectarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor prevăzute în prezenta procedură prin completarea grilei 

din Anexa 2. Numai proiectele care vor primi “DA” la toate rubricile, se vor califica pentru etapa de selecție a 

planurilor de afaceri.  

 

FAZA B - Selecţia ideilor de afaceri  

 

În această fază are loc evaluarea ideilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei din Anexa 3 și la 

încheierea căreia fiecare plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 50 de puncte.  

Punctajul minim pentru ca un plan de afaceri sa fie selectat pentru finanțare este de 25 de puncte.  

Dacă în urma evaluării planurilor de afaceri, din bugetul proiectului vor fi tăiate cheltuieli (neeligibile sau 

nejustificate pentru activitatea din planul de afaceri) care cumulat au o valoare mai mare de 20% din valoarea totală 

a planului de afaceri, atunci planul de afaceri respectiv va fi respins.  

Pe parcursul procesului de evaluare, se pot solicita clarificări aplicantului. Clarificările solicitate se transmit în 

termen de 5 zile de la primirea solicitării de clarificări. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la 

respingerea proiectului. 
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XIV. Clasificarea candidaturilor eligibile 
 
Alocarea bugetară aferentă acestui concurs de planuri de afaceri este de  maxim 375000 Euro, echivalentul a 

1.704.300 lei. În conformitate cu cererea de finanțare a proiectului ACTIV, vor fi finanțate maxim 15 întreprinderi 

cu până la 25000 Euro fiecare, echivalentul a 113.620 lei. 

Ca urmare a încheierii procesului de evaluare, se va realiza ierarhizarea planurilor de afaceri, in vederea atingerii 

indicatorilor propuși a se realiza în cadrul proiectului ACTIV. Ierarhizarea planurilor de afaceri va fi realizata în 

funcție de punctajul total obținut după aplicarea grilei de evaluare aferentă fazei B.  

Se va stabili clasamentului general, în funcție de punctajul total obținut în urma aplicării grilei; 

În cazul în care doi candidați prezintă, după aplicarea grilei de evaluare a planurilor de afaceri (faza B), un punctaj 

identic, se va proceda la aplicarea următoarelor criterii de departajare (categorii principale de criterii din grilă):  

 Subtotal de puncte obținut la I. Firma - Date generale; 

 Subtotal de puncte obținut la II. Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri 

 Subtotal de puncte obtinut la V Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul principal al 

afacerii 

 Subtotal de puncte obținut la VIII Proiecții financiare privind afacerea; 

 Data mai recentă de depunere a planului de afaceri.  

Rezultatele evaluării vor fi făcute publice la avizierul Primăriei Stolniceni-Prăjescu, iar fiecare candidat va primi 

personal pe adresa de email grila de evaluare a propriului plan de afaceri.  

În cadrul concursului de idei de afaceri sunt admise contestații. Candidații au posibilitatea de a contesta o singură 

dată rezultatul procesului de evaluare, în termenul prevăzut in calendarul de desfășurare a concursului. Contestațiile 

depuse după expirarea termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării de către comisia de soluționare a 

contestațiilor.  

Contestațiile se depun la sediul Primăriei comunei Stolniceni-Prăjescu. Pe plic va fi marcată clar și la vedere 

următoarea sintagmă: Contestație rezultate – concurs de planuri de afaceri din cadrul proiectului ACTIV.  

Contestațiile trebuie să indice în mod clar și succint aspectele contestate din rezultatul procesului de evaluare și 

argumentarea contestatorului. Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către 

Comisia de soluționare a contestațiilor - aceasta va fi alcătuită din 3 membri care nu au făcut parte din Comisia de 

evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor sunt numiți prin decizia 

managerului de proiect.  

Reevaluarea planurilor de afaceri care au depus contestație se va face conform procedurii aplicate la evaluarea 

inițială. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor va fi făcută publică la avizierul Primăriei Stolniceni-

Prăjescu, conform calendarului concursului de planuri de afacere. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor 

este definitivă. De asemenea, în eventualitatea în care, în urma reevaluării, planul de afaceri reevaluat va obţine un 

punctaj mai mare, care schimbă ierarhia aplicanţilor, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către aplicanţii 

afectaţi de noua ierarhie 

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi publicate la avizierul Primăriei 

Stolniceni-Prăjescu și fiecare dintre candidați va fi informat în scris, prin e-mail, în acest sens. Primele 15 de 

planuri de afaceri sunt câștigătoare și sunt selectate pentru finanțare iar următoarele  planuri de afaceri au statut 

de rezervă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 
 

 

XV. Calendarul concursurilor 
 

 

ETAPA I – selecție 8 planuri de afaceri 

1. Depunerea planurilor de afaceri  01.10.2018 – 10.11.2018 

2. Evaluarea planurilor de afaceri  12.11.2018 - 15.11.2018 

3. Publicarea rezultatelor evaluării  16.11.2018 

4. Depunerea contestațiilor  19.11.2018 

5. Soluționarea contestațiilor  20.11.2018 – 22.11.2018 

6. Publicarea rezultatelor finale  22.11.2018 

7. Transmiterea documentelor necesare  
în vederea semnării contractelor de subvenție  

23.11.2018-28.02.2019 

8. Semnarea contractelor de subvenție  23.11.2018-28.02.2019 

 

 

ETAPA a II-a – selecție 7 planuri de afaceri 

1. Depunerea planurilor de afaceri  04.03.2019 – 29.03.2019 

2. Evaluarea planurilor de afaceri  01.04.2019 - 05.04.2019 

3. Publicarea rezultatelor evaluării  08.04.2019 

4. Depunerea contestațiilor  09.04.2019 

5. Soluționarea contestațiilor  10.04.2019 - 12.04.2019 

6. Publicarea rezultatelor finale  12.04.2019 

7. Transmiterea documentelor necesare  
în vederea semnării contractelor de subvenție  

06.05.2019 -28.06.2019 

8. Semnarea contractelor de subvenție  06.05.2019 -28.06.2019 
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XVI. Semnarea contractelor de subvenție 
 

Contractul de subvenție se încheie între administratorul schemei de antreprenoriat și fiecare dintre beneficiarii 

subvenției antreprenoriale. 

În vederea semnării acordului de finanțare, câștigătorii planurilor de afaceri finanțabile în cadrul proiectului 

ACTIV vor depune spre verificare următoarele documente:  

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii la Registrul Comerțului; (copie)  

2. Certificat constatator emis în temeiul art. 17 ind.1 din Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalităţilor la 

înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 

fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice de către Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul competent; (copie)  

3. Declarația de angajament (Anexa 7); (original)  

4. Declarația pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis (Anexa 8 la prezenta procedură); (original)  

5. Formularul de identificare financiara aferent unui cont bancar special deschis pentru derularea operațiunilor din 

cadrul proiectului ACTIV; (original)  

Persoanele care nu au urmat cursul de antreprenoriat vor depune o declarație pe propria răspundere privind 

finalizarea unui curs de calificare prin proiectul ACTIV (Anexa11 la prezenta procedură),  (original). 

Toate documentele solicitate care se vor prezenta în copie conform cerințelor de mai sus, vor avea mențiunea 

„conform cu originalul” și semnătura reprezentatului legal.  

Dacă, în urma verificării documentelor necesare semnării contractului de subvenție, o întreprindere nu îndeplinește 

criteriile de eligibilitate pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de subvenție/nu se va 

prezenta la semnarea contractului de subvenție/își va anunța retragerea din cadrul concursului, i se va comunica în 

scris acest lucru.  

În acest caz, întreprinderea declarată ca fiind neeligibilă este înlocuită cu o alta din lista de rezervă (cu punctajul cel 

mai mare), cu condiția respectării algoritmului de ierarhizare de la capitolul XII – Clasificarea candidaturilor 

eligibile. Firma selectată din lista de rezervă va fi informată în scris pentru a prezenta documentele aferente 

semnării contractului de subvenție. 
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Anexa 1. Plan de afaceri – structura 
 

 

 

PLAN DE AFACERI 

 

„TITLU PLAN DE AFACERE” 

 

 

 

CUPRINS: 

 

I. FIRMA – DATE GENERALE 

II. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE 

AFACERI  

III. ANALIZA SWOT A AFACERII  

IV. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE  

V. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL 

PRINCIPAL AL AFACERII  

VI. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI  

VII. STRATEGIA DE MARKETING  

VIII. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA  
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1. FIRMA - DATE GENERALE 

Titlu proiect:  

Nume, prenume candidat: 
 

 

CNP :              
 

Tipul, seria și numărul actului de identitate: Tip: C.I. Seria:  Nr.  
 

Localitatea de domiciliu/reședință: 

 
 

Stolniceni-Prăjescu 
  

 
 

Cozmești 
  

 
 

______________________ 
 

Adresa:  

Număr de telefon/fax:  

E-mail: 
 

 

Statut  
 

 
 

Salariat 
  

 
 

Șomer 
  

 
 

Persoană inactivă 
 

Localitatea în care va fi implementată afacerea 

 
 

Stolniceni-Prăjescu 
  

 
 

Cozmești 
  

 
 

______________________ 
 

Denumirea întreprinderii noi ce urmează a fi 

înființată: 
 

 

 

Valoarea capitalului social, lei: 
 

 

Natura capitalului social: 
Natura capitalului social (%) Privat 

Român  

Străin  
 

Asociaţi, acţionari principali : 

Nume, prenume / 

Denumire 

Domiciliu / sediu  Pondere în 

capitalul social % 

   

   

   
 

Data de începere a activității:  

Cod CAEN aferent activității finanțate, Denumire 

activitate: 
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Număr de locuri de muncă nou create (total)   

Număr de locuri de muncă nou create dedicate 

persoanelor vulnerabile, din totalul locurilor de muncă  
 

Valoarea totală a investiției , lei  lei 
 

Valoarea contribuției proprii, lei și %  lei,  % 
 

 

 

2. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI  

2.1. Vă rugăm să prezentați succint o scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie. 

Ce și cum se dorește a fi organizația în viitor?  

 

2.2.Care este locatia afacerii? Realizati o scurta descriere a locatiei in care se va desfasura activitatea. 

 

2.3. Ce și cum anume va genera bani şi profit?  

Ex: 

 Produsul 1,2,3…  

 Serviciile 1,2,3,…  

 Activitatea 1,2,3…  

De la ce a pornit ideea de afacere, dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip de afacere. 

Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi consideraţi relevanţi 

pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a 

întreprinzătorului etc.).  

 

2.4. Care sunt obiectivele afacerii, pe care intenționați să o înființați, pentru următorii 3 ani?  

(minim 3 obiective)  

Fixati obiective cuantificabile si realiste legate de cifra de afceri, profit, cota de piata, numar de salariati pe un 

orizont de timp de 3 ani. 

 

2.5. Care sunt activităţile necesare implementării proiectului?  

Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a proiectului. 

ex.: -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare;  

-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare 

implementării proiectului;  

-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;  

-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;  

-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, 

sanitare etc). 

 

2.6. Proiectul propune cel putin una din urmatoarele masuri  

Detaliati cat mai concret: 

-masuri ce vor promova dezvoltarea durabila, prin dezvoltarea unor produse, servicii sau tehnologii  

-masuri ce promoveaza sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon si eficiente din punct de 

vedere al utilizarii resurselor; 
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-masuri ce promoveaza inovarea sociala; 

-masuri ce promoveaza utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ 

furnizare bunuri si prestare servicii/ executie lucrari; 

-masuri ce promoveaza concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii. 

 

3. ANALIZA SWOT A AFACERII  

3.1 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că afacerea va avea succes? (minim 2 puncte tari)  

3.2 Care sunt punctele slabe ale afacerii? (minim 2 puncte slabe)  

3.3. Care sunt oportunitățile de dezvoltare ale afacerii? (minim 2 oportunități)  

3.4. Care sunt amenințările care pot încetini/împiedica dezvoltarea afacerii? (minim 2 amenințări)  

 

4. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE  

4.1. Prezentați structura organizatorică a viitoarei afaceri, descriind atribuțiile, expertiza și responsabilitățile 

personalului cheie. Evidenţiaţi studiile/specializările fiecăreia dintre persoanele cheie, care sunt relevante pentru 

domeniul de activitate al firmei.Este recomandabil să ataşaţi, la Planul de afaceri, CV-urile angajaților, precum şi 

orice alt document care să susţină argumentele prezentate, fise de post, organigrama etc. 

 

Nume, prenume  Funcţia Studii 
 

Experienta in domeniul 

de activitate al afacerii 

    

    

    

 

 

5. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL PRINCIPAL 

AL AFACERII  

5.1. Precizaţi în ce constă proiectul şi descrieti detaliat produsele/serviciile/lucrările care fac obiectul principal al 

afacerii: 

- în cazul produselor prezentați o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanțe, utilitate, căror nevoi răspund, 

etc ; 

- în cazul serviciilor, descrieți trăsăturile caracteristice ale acestora, în așa fel încât să se înțeleagă la ce servesc 

serviciile prestate de dvs. ; 

- în cazul comerțului, precizați gama de produse ce le veți vinde și aria de valorificare, dacă vânzarea este cu 

amănuntul sau cu ridicata și dacă veți furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanție, reparații etc). 

 

6. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI  

6.1. Definiţi piaţa afacerii (prezentaţi localizarea și caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de 

piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).și prezentați 

profilul potențialilor clienți (vârsta, sex, localizare, venituri, etc.). De asemenea, prezentați principalele 

caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon).  

6.2.Descrierea concurenței - Ce firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul dumneavoastră de 

piaţă? Enumeraţi principalele firme concurente, interne sau externe – dacă este cazul. Descrieți principalele 

avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastră în raport cu cele oferite de concurență.  
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7. STRATEGIA DE MARKETING  

7.1 Prezentați politica produsului. Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din 

punct de vedere al greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un singur 

produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc.  

7.2. Prezentați politica de preţuri. Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când 

veţi oferi reduceri de preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce.  

7.3 Prezentați modalităţi de vânzare. Precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a 

produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la 

domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export etc):  

7.4. Prezentați activităţile de promovare a vânzărilor. Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: 

publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate)  

 

8. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA  

8.1. Venituri si cheltuieli din exploatare previzionate pe 3 ani 

 

Nr.crt Denumire  An 1 An 2 An 3 

 Denumire produs/serviciu  Produs 1   

 Numar bucati     

 Pret unitar    

 Valoare totala     

 ....... Produs 2   

 ......    

 Cifra de afaceri neta     

 Alte venituri din exploatare     

 TOTAL VENITURI DIN 

EXPLOATARE  

   

 Cheltuieli cu materii prime, 

materiale  

   

 Denumire materie prima     

 Numar bucati     

 Pret unitar     

 Valoare totala     

 Salarii     

 Numar salariati     

 Salariu mediu     

 Valoare totala     

 Utilitati    

 Denumire utilitate     

 Cantitate anuala     

 Pret unitar     

 Valoare totala     

 Alte cheltuieli     

     

     

 TOTAL CHELTUIELI DE 

EXPLOATARE  

   

 PROFIT/ PIERDERE DIN 

EXPLOATARE 
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8.2. Plan financiar (bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli pentru implementarea planului de afaceri) 

În această secţiune vor fi incluse informaţii cu privire la capitalul necesar finanțării planului de afaceri, dar şi 

originea acestora. 

 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Numar bucati Valoare unitara 

- lei 
Valoarea 

totala - lei 

1. 1. Taxe de înființare    

2.1 Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat     

2.1.1 Salarii    

2.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si 

cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si 

angajatori) 

   

2.2. Materiale consumabile și materii prime aferente 

funcționării întreprinderilor 
   

2.3. Utilităţi aferente funcționării întreprinderilor    

2.4. Amortizare active aferente funcționării 

întreprinderilor 
   

2.5. Conectare la reţele informatice aferente funcționării 

întreprinderilor 
   

2.6. Cheltuieli de informare si publicitate aferente 

funcționării întreprinderilor 
   

2.7. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcționării 

întreprinderilor 
   

2.7.1. Instalaţii tehnice    

2.7.2. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a 

valorilor umane şi materiale 
   

2.7.3. Alte cheltuieli pentru investiţii    

2.8. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate 

(externalizate) 
   

2.8.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii 

specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de 

minimis nu are expertiza necesară; 

   

2.9. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare 

derulării activităţilor proiectului 
   

2.9.1. Închiriere (locaţii, bunuri).    

2.10. Alte cheltuieli    

 Total    
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Notă:  

- La dimensionarea bugetului se vor considera numai cheltuielile eligibile;  

- Se pot ataşa oferte pentru fundamentarea cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului;  

 

8.3. Plan de finanţare a proiectului  

Sursa de finanțare 
Valoarea 

lei % 

Ajutor de minimis   

Aport propriu (dacă este cazul)   

TOTAL  100% 
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Anexa 2. Grilă de evaluare a eligibilității – faza A a evaluării 
 

Nr. Criteriul 

Rezultat evaluare 

(eliminatoriu) 

DA NU 

A2 – 1 Sediul social al întreprinderii este în comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași   

A2 – 2 Planul de afaceri prezentat se încadrează în domeniile de activitate eligibile    

A2 – 3 
Candidatul și-a asumat prin planul de afaceri angajarea a cel puțin unei 

persoane cu reședința/domiciliul în comuna Stolniceni-Prăjescu. 
  

A2 – 4 
Candidatul și-a asumat continuarea funcționării afacerii și menținerea locurilor 

de muncă create pe o perioadă de cel puțin 6 luni după implementarea planului 

de afaceri (anexa 7).  
  

A2 – 5 
Candidatul a prezentat declarațiile pe propria răspundere referitoare la evitarea 

dublei finanțări (anexa 4) și la conflictul de interese (anexa 5).  
  

A2 –6 

Candidatul deține o adeverinta ca a urmat cursul de antreprenoriat din cadrul 

proiectului ACTIV sau o adeverinta din care sa rezulte ca a urmat un alt curs 

de calificare din cadrul proiectului ACTIV sau o adeverință că este înscris la  

un curs în cadrul proiectului ACTIV. 

  

A2 –7 
Planul de afaceri respectă structura propusă prin Metodologia de selectare și 

acordare a subvențiilor antreprenoriale ACTIV 
  

REZULTATUL EVALUĂRII FAZA A: 

- DA pentru 7 criterii cu rezultat DA, respectiv  

- NU, dacă există cel puțin un criteriu cu evaluarea NU 
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Anexa 3. Grilă de acordare  punctajelor – faza B a evaluării 
 

GRILĂ DE ACORDARE  A PUNCTAJELOR – FAZA B A EVALUARII 

PLANURILOR DE AFACERI 

Nr. acordat in Registrul de evidență a planurilor de afaceri: ______________________ 

Titlul planului de afaceri:  _________________________________________________________________  

    _________________________________________________________________ 

Denumirea propusă a firmei: _________________________________________________________________ 

Autorul planului de afaceri: _________________________________________________________________ 

Aspectul evaluat 
Punctaj 

maxim  

Punctaj 

obținut 

Modalitatea de acordare a 

punctelor 

I. FIRMA - DATE GENERALE  6   

1. Aport propriu de capital 3  

0p – 0 sau până în 2500 lei; 

1p –  între 2501lei și 10.000 lei 

2p –  între 10.001 lei  și 20.000 

lei 

3p –  20.000 lei sau mai mult 

de 20.000 lei 

2. Număr de locuri de muncă nou create 3  

0p – 1 loc de muncă nou creat 

1p –2 locuri de muncă nou 

create 

2p –3 locuri de muncă nou 

create 

3p – 4 sau mai mult de 4 locuri 

de muncă nou create 

II. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI 

DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE 

AFACERI 

18   

2.1. 
Scurtă descriere a firmei:viziune, misiune, 

strategie.  
 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –sunt prezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

2.2. 

Care este locatia afacerii? 
 
Realizati o scurta descriere a locatiei in care se va 

desfasura activitatea. 

 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –sunt prezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

2.3. 

Ce si cum anume va genera venituri si profit? 
Prezentati produsele/serviciile care vor genera 

venituri si profit. 
De la ce a pornit ideea de afacere, dacă există un 

studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip 

de afacere. Detaliaţi activitatea aferentă codului 

CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care 

îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: 

localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o 

veţi utiliza, experienţa anterioară a 

întreprinzătorului etc.).  

4  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

2p –sunt prezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

3p - sunt prezentate informaţii 

complete fără o argumentare 

clară/completă; 

4p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 
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2.4. 

Obiectivele afacerii 
Fixati obiective cuantificabile si realiste legate de 

cifra de afceri, profit, cota de piata, numar de 

salariati pe un orizont de timp de 3 ani. 
 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –sunt prezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

2.5. 

Activitati necesare implementarii proiectului 
Menționați activitățile relevante pe care le veți 

întreprinde în cadrul duratei de implementare a 

proiectului. 
ex.: -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin 

achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice 

necesare;  
-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, 

echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, 

autorizaţii necesare implementării proiectului;  
-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar 

necesar; instruire personal;  
-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;  
-aprovizionare cu materii prime, materiale, 

produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor 

tehnico-economice, sanitare etc). 

4  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

2p –sunt prezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

3p - sunt prezentate informaţii 

complete fără o argumentare 

clară/completă; 

4p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

2.6. 

Masuri propuse de proiect 
Proiectul propune cel putin una din urmatoarele 

masuri 
-masuri ce vor promova dezvoltarea durabila, prin 

dezvoltarea unor produse, servicii sau tehnologii  
-masuri ce promoveaza sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de carbon si eficiente 

din punct de vedere al utilizarii resurselor; 
-masuri ce promoveaza inovarea sociala; 
-masuri ce promoveaza utilizarea si calitatea TIC 

prin implementarea unor solutii TIC in procesul de 

productie/ furnizare bunuri si prestare servicii/ 

executie lucrari; 
-masuri ce promoveaza concret consolidarea 

cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a 

inovarii. 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

III. ANALIZA SWOT A AFACERII 2   

3.1. 

Analiza SWOT a afacerii 
Sunt descrise punctele tari ale afacerii 
Sunt descrise punctele slabe ale afcerii 
Sunt prezentate oportunitatile afacerii 
Sunt prezentate amenintarile afacerii 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

IV. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA 

DE RESURSE UMANE 
2   

4.1. 

Resurse umane: descrieţi  şiexplicaţi, în detaliu, 

politica de resurse umane, atribuţii, 

responsabilităţi, strategia de dezvoltare    a    

resurselor umane. 
Descrieţi calificările, expertiza personalului 

angajat în activitatea microîntreprinderii, pe    

activităţidesfăşurate.  

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

V. DESCRIEREA 4   



 

33 

 
 

PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRARILOR 

CARE FAC OBIECTUL PRINCIPAL AL 

AFACERII 

5.1. 

Precizaţi în ce constă proiectul şi descrieti detaliat 

produsele/serviciile/lucrările care fac obiectul 

principal al afacerii.  
- în cazul produselor prezentați o descriere fizică, 

caracteristici tehnice, performanțe, utilitate, căror 

nevoi răspund, etc  
- în cazul serviciilor, descrieți trăsăturile 

caracteristice ale acestora, în așa fel încât să se 

înțeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.  
- în cazul comerțului, precizați gama de produse ce 

le veți vinde și aria de valorificare, dacă vânzarea 

este cu amănuntul sau cu ridicata și dacă veți 

furniza servicii specifice (post vânzare, transport, 

garanție, reparații etc); 

4  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

2p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

3p - sunt prezentate informaţii 

completefără o argumentare 

clară/completă; 

4p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

VI. ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A 

CONCURENTEI 
4   

6.1. 

Definiti piata afacerii si prezentati profilul 

potentialilor clienti 
Prezentati principalele caracteristici ale cererii 

pentru produsul/serviciul dvs. 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

6.2. 

Descrieti concurenta 
Enumerati firmele concurente 
Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale 

produsului/serviciului dvs 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

VII. STRATEGIA DE MARKETING 8   

7.1. 

Prezentați politica produsului. Descrieţi modul de 

prezentare a produsului/serviciului, forme de 

prezentare din punct de vedere al 

greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi 

servicii prestate, dacă aveţi un singur 

produs/serviciu sau mai multe tipuri de 

produse/servicii etc.  
 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

7.2. 

Prezentați politica de preţuri.  
Precizaţi modul în care se va stabili preţul 

produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi 

reduceri de preţuri, cum vă situaţi faţă de 

concurenţi, explicaţi de ce.  
 

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

7.3. 

Prezentați modalităţi de vânzare. Precizaţi care 

sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a 

produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul, 

prin magazine proprii, reţea de magazine 

specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi 

angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi 

independenţi, dacă veţi face export etc):  

2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

7.4. 
Prezentați activităţile de promovare a vânzărilor. 

Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza 
2  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 
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(de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, 

broşuri, plata în rate)  
 

1p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

2p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

VIII. PROIECTII FINANCIARE PRIVIND 

AFACEREA 
8   

8.1. 
Prezentati veniturile si cheltuielile din exploatare 

previzionate pe 3 ani 
4  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

2p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

3p - sunt prezentate informaţii 

completefără o argumentare 

clară/completă; 

4p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

8.2. 
Prezentati bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli 

pentru implementarea planului de afaceri 
4  

0p - nu sunt prezentate 

informaţii; 

2p –suntprezentate informaţii 

incomplete și parțial justificate; 

3p - sunt prezentate informaţii 

completefără o argumentare 

clară/completă; 

4p - sunt prezentate informaţii 

complete şi oferite argumentat; 

 Total  50   
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Anexa 4. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări 
 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ________________________________________________________________________, 

CNP __________________________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea  

__________________________________________, comuna ________________________________________,  

nr. __________, județul _____________, tel. fix ___________________________, telefon mobil 

__________________________, e-mail ___________________________________________________________, 

cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat la concursul de planuri 

de afaceri al proiectului ACTIV – Acțiuni Comunitare pentru Toți - Incluziune pentru Viitor cod 

POCU/140/4/2/115059, implementat de către Centrul Diecezan Caritas Iași împreună cu partenerii săi: Asociația 

Gipsy Eye - Partener 1, Primăria comunei Stolniceni Prăjescu- Partener 2, Școala Gimnazială Cozmești-Partener 3, 

declar pe propria răspundere că nu particip la alte concursuri organizate în cadrul Schemei de Minimis Romania 

Start Up , aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020).  

 

Data:   ____________________________ 

 

Semnătura:  ____________________________ 
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Anexa 5. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 
 

 

Subsemnatul/a ________________________________________________________________________, 

CNP __________________________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea  

__________________________________________, comuna ________________________________________,  

nr. __________, județul _____________, tel. fix ___________________________, telefon mobil 

__________________________, e-mail ___________________________________________________________, 

cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat la concursul de planuri 

de afaceri al proiectului ACTIV – Acțiuni Comunitare pentru Toți - Incluziune pentru Viitor cod 

POCU/140/4/2/115059, implementat de către Centrul Diecezan Caritas Iași împreună cu partenerii săi: Asociația 

Gipsy Eye - Partener 1, Primăria comunei Stolniceni Prăjescu- Partener 2, Școala Gimnazială Cozmești-Partener 3, 

declar pe propria răspundere că nu sunt angajat al liderului de proiect sau al unuia din partenerii acestuia mai sus 

menționați și nu sunt în relație de soț / soție, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de 

proiect sau al partenerilor acestuia. 

 

Data:   ____________________________ 

 

Semnătura:  ____________________________ 
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Anexa 6. Contract de subvenție antreprenorială 
 

Contract de subvenție antreprenorială 
NR. ………./…………….. 

 

 

1. Termeni, definiţii, prescurtări: 

Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezentul acord au următorul înţeles: 

(1) administratoralschemeideajutordeminimis-Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management 

pentru POCU sau prin Organismele Intermediare pentru POCU; 

(2) furnizordeajutordeminimis-MinisterulFondurilor Europene,prinAutoritateadeManagementpentruPOCU; 

(3) întreprinderea reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică și care e constituită conform 

Legii nr. 31/1990
1
, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sau 

conform OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; 

(4) întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: 

a. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 

întreprinderi; 

b. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de 

conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

c. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui 

contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din 

statutul acesteia; 

d. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza 

unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor 

sau ale asociaților întreprinderii respective. 

(5) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii 

obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe Internet; 

(6) produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I la  Tratat, cu excepția produselor obținute din 

pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000; 

(7) prelucrarea produselor agricole – înseamnă oriceoperațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept 

rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, 

necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

(8) comercializarea produselor agricole – înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 

vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei 

vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a 

produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori 

finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei 

activități; 

(9) angajator – întreprindere/persoană juridică cu scop lucrativ/patrimonial care acționează în calitate de 

beneficiar al schemei de ajutor de minimis; 

(10) IMM – întreprindere care îndeplinește criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 

Comisiei din 17 iunie 2014; 

(11) beneficiar al finanțării nerambursabile – entitate publică sau privată, asa cum este definit in cadrul 

Ghidului solicitantului conditii specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360
0
) în comunitățile 

marginalizate”, care implementează un proiect integrat finanțat prin Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. al POCU, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis 

către întreprinderi sau pentru înființarea de start-up-uri. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului 

                                                 
1
 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile. 
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conditii specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360
0
)în comunitățile marginalizate”, beneficiarii 

finanțării nerambursabile pot fi: 

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză 

relevantă
2
  pentru acțiunile selectate 

 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă
3
  pentru acțiunile selectate. 

(12) beneficiar de ajutor de minimis – întreprindere care beneficiază, in cadrul  unui proiect finanțat prin Axa 

Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. al POCU, de ajutor de 

minimis, fie pentru angajare de persoane și/sau pentru susținerea de programe de ucenicie și stagii, fie 

pentru înființarea de start-up-uri în cadrul unor măsuri de antreprenoriat. 

(13) contract de finanțare – actul juridic semnat între  AM/OI POCU, pe de o parte, și Beneficiarul finanțării 

nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților  în vederea 

implementării operațiunilor în cadrul POCU. 

(14) contractul de subvenție – actul juridic semnat între beneficiarul finanțării nerambursabile 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. 

(15) proiect – proiectul finanțat prin POCU în cadrul apelului de proiecte „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 

360
0
)în comunitățile marginalizate”și implementat de beneficiarul finanțării nerambursabile. 

 

 

2. Părţile contractului: 

 1. …………………………………………………………………………………., cu sediul 

…………………………………………, cod fiscal…………………….., telefon …………………………., 

fax……………., Adresa e-mail…………………., Cont Bancar  ……………………….,  deschis la 

…………………….,  prin reprezentant legal…………………, functia…………., în calitate de Beneficiar al 

finantării nerambursabile , pe de o parte, 

si  

2. ………………………………………………………………………………,  cu sediul in 

…………………….., cod fiscal………..,telefon  ……………..,  fax……………., e-mail……………… Cont 

Bancar ………………., deschis la ……………….., reprezentata prin ………………………………, 

functia……………,  in calitate de Beneficiar de ajutor de minimis, pe de alta parte,  

prin liberul lor acord de voinţă, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă, încheie 

prezentul Contract de subvenţie. 

 

3. Legislaţie aplicabilă: 

 La încheierea şi pentru aplicarea prezentului Contract sunt avute în vedere, în special, dar nu limitat la 

acestea, prevederile: 

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

privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

- Schemei de ajutor de minimis Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate;   

- Contractului de finanţare cu ID: ……………………. încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil 

şi …………………………….., Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul 

specific 4.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

                                                 
2Prin actori cu expertiză relevantă se înțelege acele entități care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în 

domeniul uneia din activitățile prevăzute înGhidului solicitantului conditii specifice „Dezvoltare Locală Integrată 

(DLI 3600)în comunitățile marginalizate”și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are 

experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin apelul de 

proiecte menționat. 
3Prin actori cu expertiză relevantă se înțelege acele entități care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în 

domeniul uneia din activitățile prevăzute în Ghidului solicitantului conditii specifice „Dezvoltare Locală Integrată 

(DLI 3600)în comunitățile marginalizate” și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are 

experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin apelul de 

proiecte menționat. 
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comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate, ce constituie anexă şi parte 

integrantă a prezentului Contract; 

- Ghidului solicitantului conditii specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360
0
) în comunitățile 

marginalizate”; 

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

- Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 

4. Durata contractului de subvenţie 

(1) Prezentul contract de subvenţie este valabil de la data semnării acestuia, ………….., pâna la terminarea 

perioadei de sustenabilitate a proiectului in conformitate cu scopul si obiectivele acestuia. 

(2) Prezentul contract de subvenţie se poate prelungi prin act adițional semnat de ambele părți.  

 

5. Obiectul contractului şi scopul acordării subvenţiei 

5.1.Obiectul contractului – acordarea de subvenții
4
, sub formă de ajutor de minimis, după cum urmează: 

(1) acordarea de subvenții angajatorilor
5
, în următoarele situații și cuantumuri: 

 pentru participarea la programe de ucenicie la locul de muncă a unui număr de .......... persoane din grupul 

țintă al proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............., cu un cuantum de …….. 

RON/persoană/lună, pe o durată de…………... 

 pentru participarea la programe de stagii a unui număr de ......... persoane din grupul țintă al proiectului 

(absolvenți de învățământ superior) aferent Contractului de finanțare cu ID ............. -                                                    

cu un cuantum de …….. RON/persoană/lună, pe o durată de…………... 

 pentru angajarea în muncă, în cadrul unor locuri de muncă nou create, a unui număr de ...... persoane din 

grupul țintă al proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............. - cu un cuantum de …….. 

RON/persoană/lună, pe o durată de…………... 

(2) acordarea de subvenție (micro-grant) către întreprinderea
6
 ……………….. al cărei plan de afaceri a fost aprobat 

în cadrul proiectului pentru un buget de maximum ……………….. RON. 

 

5.2.Scopul acordării subvenției 
(1) În cadrul prezentului Contract, subvenția se acordă pentru: 

a) susţinerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii pentru persoanele din comunitățile marginalizate  

b) susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității marginalizate, inclusiv susținerea ocupării pe cont-propriu, în 

vederea creării de noi locuri de muncă 

c) sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserție 

 

5.3. Cuantumul total al subvenței 

(1) Subvenția totală acordată în baza prezentului Contract de subvenție este de .............. lei  

 

6. Drepturile si obligațiile Beneficiarului ajutorului de minimis 

A. Drepturile Beneficiarului ajutorului de minimis: 

a) acordarea subvenției în cuantumul prevăzut la art.5.3, cu respectarea specificațiilor menționate la art.5.1 din 

prezentul Contract de subvenție, prin primirea eșalonată de fonduri pe bază de documente justificative transmise 

Beneficiarului finanțării nerambursabile, până la acoperirea integrală a cuantumului prevăzut la art.5.3 din prezentul 

Contract de subvenție, în vederea acoperirii cheltuielilor angajate/efectuate pentru implementarea măsurilor de 

ocupare. 

b) accesarea mecanismului cererilor de plată pentru primirea fondurilor menționate la pct. a) de mai sus.      

B. Obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis: 

a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului si obiectivelor pentru care a fost acordată, conform 

proiectului ID………… și prezentului contract de subvenție. 

b) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor beneficiarului de finanțare nerambursabilă 

si  prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de virarea primei tranșe din subvenție. 

                                                 
4
 Se va/vor păstra doar situația/situațiile aplicabile contractului de subvenție 

5
 Prin angajator se înțeleg inclusiv întreprinderile sociale de inserție 

6
 Inclusiv PFA, întreprindere individuală, întreprindere familială. 
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c) informarea în scris a beneficiarului de finanțare nerambursabilă, cu privire la orice modificări referitoare la 

bugetul ajutorului de minimis aprobat si la activitatea desfășurată care poate afecta implementarea proiectului 

aferent Contractului de finanțare cu ID .............  în termen de                 maximum 3 de zile lucrătoare de la 

constatarea modificării. 

d) asigurarea accesului la sediul Beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților beneficiarului de 

finanțare nerambursabilă si a persoanelor împuternicite de furnizorul/administratorul ajutorului de minimis 

(MFE prin AMPOCU/ OI POCU) sau Consiliul Concurenței să efectueze controlul privind modul de utilizare a 

subvenției, precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate  

e) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă a raportului privind desfășurarea obiectului de activitate 

pentru care a fost alocată subvenției si documentele suport, pana la data încetării proiectului aferent Contractului 

de finanțare cu ID .............   

f) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă, 

furnizorul/administratorul ajutorului de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU) sau Consiliul Concurenței, în 

termenele stabilite de aceștia. 

g) 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 de subvenții. Această evidență 

trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația 

comunitară în domeniul ajutorului de minimis. 

h) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă, conform solicitării acestuia, în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data încetării implementării proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............., a 

raportului privind activitatea desfășurată și documentele suport 

i) raportarea către beneficiarul finanțării nerambursabile, a tuturor datelor și a informațiile necesare pentru 

monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.    

j) depunerea la organele competente a rapoartelor anuale/documentelor privind evidențierea  ajutorului de minimis, 

potrivit legislației in vigoare privind ajutorul de minimis. 

k) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durata de minimum 3 ani de la 

finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............., obligația arhivarii si păstrării 

documentelor conform legislației in vigoare. 

l) restituirea întregii valori a ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare a 

ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. 

 

C.Obligațiile cu caracter specific
7
 aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de 

tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta: 

a) Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă 

a.1) încheierea unui număr de …….... contracte de ucenicie cu persoane ce aparțin grupului țintă al 

proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............. 

a.2) repartizarea ucenicului a sumei de …………..RON/lună din subvenția de ……..RON/lună. 

a.3) declararea la AJOFM/AMOFM a locurilor de muncă vacante pentru care organizează programe de 

ucenicie subvenționate prin prezentul Contract de subvenție. 

a.4) desemnarea unui coordonator de ucenicie, salariat al beneficiarului schemei de ajutor de minimis sau 

întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă. 

a.5) încheierea cel puțin a unui contract de formare profesională cu un furnizor de formare profesională 

autorizat în conformitate cu prevederile OG 129/2000
8
. 

a.6) restituirea integrală a subvenției, inclusiv a dobânzii aferente, în situația în care din culpa exclusivă a 

Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în 

contract. 

 

b) Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior 

 b.1) încheierea unui număr de .... contracte de stagiu cu persoane ce aparțin grupului țintă al  

                                                 
7Se vor menține doar obligațiile specifice aplicabile tipurilor de măsuri de ocupare implementate de Beneficiarul ajutorului de 

minimis. 
8
 În situația în care Beneficiarul ajutorului de minimis nu este el însuși furnizor autorizat de formare profesională, acreditat 

pentru programul/programele de formare pentru care organizează programul de ucenicie.  
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proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............. 

b.2) repartizarea stagiarului a sumei de minimum ….RON/lună din subvenția de …RON/lună. 

b.3) desemnarea unui mentor – persoana care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi  

care participă la activitatea de evaluare a acestuia. 

b.4) evaluarea cunoştinţelor stagiarului și eliberarea certificatul/adeverinţa din care să reiasă  

perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi  

deprinderile practice dobândite. 

b.5) restituirea integrală a subvenției, inclusiv a dobânzii aferente, în situația în care din culpa  

exclusivă a Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, contractul de stagiu încetează  

anterior datei prevăzute în contract. 

c) Angajarea persoanelor din grupul țintă pe locurile de muncă nou create și subvenționate prin prezentul Contract 

de subvenție 

 c.1) încheierea unui număr de .... contracte individuale de muncă cu persoane ce aparțin grupului  

țintă al proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............, pentru care se acordă subvenție în 

valoare de ………RON/persoană/lună 

c.2) asigurarea sustenabilității locurilor de muncă nou create pentru o perioadă de minimum 6 luni de la 

finalizarea perioadei pentru care se acordă subvenția. 

d) Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității 

 d.1) angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. 

 d.2) asigurarea funcționării afacerii subvenționate prin prezentul Contract de subvenție, pe o  

perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID 

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

d.3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune 

continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă, și poate fi contabilizată pe 

perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării 

d.4) obligația respectării obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului. 

 

 

7.  Obligațiile si drepturile Beneficiarului finanţării nerambursabile 

a) Obligațiile  beneficiarului finantării nerambursabile sunt:  

a. Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligatia de a selecta beneficiarul ajutorului de minimis cu 

indeplinirea conditiilor de eligibilitate, in conformitate cu regulile stabilite in Ghidul solicitantului conditii 

specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360
0
)în comunitățile marginalizate” și în schema de ajutor de 

minimis asociată; 

b. Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, 

aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de 

ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv; 

c. Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de 

către beneficiarul ajutorului de minimis; 

d. Obligația de a transfera, conform mecanismului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, fonduri către 

Beneficiarul ajutorului de minimis pentru acoperirea directă a costurilor in funcție de activitățile desfășurate 

pentru atingerea scopului pentru care a fost acordată, pana la acoperirea cuantumului subvenției, conform 

bugetului proiectului …………….. aprobat;  

e. Obligația de a verifica periodic, conform prevederilor din proiect, modul de  utilizare a subvenției acordate si de 

desfășurare a activității. 

f. Obligația de a informa beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare aferentă implementării 

proiectului ……….. care are consecințe directe asupra activității Beneficiarul ajutorului de minimis – contract 

de finanțare, cerere de finanțare, buget Beneficiarul ajutorului de minimis.  

 

b) Drepturile beneficiarului finantării nerambursabile sunt:  

a. Dreptul de a solicita rapoarte, documente, informații cu privire la modul de modul de utilizare a subvenției si 

activitatea desfășurata.  

b. Dreptul de a avea acces la sediul Beneficiarul ajutorului de minimis, de a efectua controlul privind modul de 

utilizare a subvenției si modul de desfășurare a achizițiilor, si de a i se pune la dispoziție de către Beneficiarul 

ajutorului de minimis toate documentele solicitate.  
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c. Dreptul de a solicita Beneficiarul ajutorului de minimis restituirea sumelor primite cu titlu de subvenție şi 

rămase necheltuite sau pentru care nu există justificare, până la data de ………………………….. 

d. Dreptul de solicita Beneficiarul ajutorului de minimis restituirea întregii subvenții acordate in cazul in care 

Beneficiarul ajutorului de minimis nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 6, lit. B din prezentul contract. 

 

 

8. Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică 

(1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel dacă între întreprinderile care 

beneficiază de subvenție exista cel puțin una dintre relațiile menţionate la art. 3 alin. (4) dinschema de ajutor de 

minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360
0
) în comunitățile marginalizate”, respectivele structuri vor fi 

tratate ca o singură „întreprindere unică”. 

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 

ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate 

în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro 

în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste 

plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul 

este finanţat din surse naționale sau comunitare. 

(3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei 

întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate 

ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis 

acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.  

(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis 

acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, 

întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel 

de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului 

social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 

(5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor 

obligații fiscale. 

 

9.Modalitateadeacordareaajutoruluideminimis/ Plăţi şi reguli privind transferul de sume aferente ajutorului 

de minimis 

(1) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe 

parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013, momentul 

acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenție. 

(2) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor de minimis va 

da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii doi 

ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare). 

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei 

ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei 

scheme, depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează 

transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de 

prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăseste acest plafon. 

(4) Beneficiarul finanțării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei 

pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea 

unică pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse 

ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare 

acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro 

în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent 

în lei. 

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul 

art. 107 (1) din Tratatul de funcţionarea al Uniunii Europene acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un 

astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă stabilită în 

fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia 

Europeană. 
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10. Măsuri de informare şi publicitate 

 (1)  Beneficiarul finanțării nerambursabile va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la 

cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia. 

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor 

Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, la adresa 

http://www.fonduri-ue.ro. 

 

 

11.  Modificarea, completarea şi încetarea acordului 

(1) Prezentul acord poate fi modificat doar cu consimţământul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional. 

(2) Actele adiţionale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima parte. 

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 15.1, Administratorul schemei poate solicita încheierea unui act adiţional 

pentru a reflecta modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra 

executării prezentului acord, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în 

actul normativ corespunzător. 

(4) Orice modificări în structura Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum şi în privinţa statutului 

juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea obligaţiilor din prezentul acord trebuie aduse imediat la 

cunoştinţa Administratorului schemei, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea acestora. 

 

 

12. Forța majoră:  

(1) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet, 

producerea forței majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.  

(2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.  

(3) În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră sau de caz fortuit, părțile nu își pot îndeplini 

obligațiile asumate prin prezentul contract, subvenția nu se acordă.  

(4) În situația în care Beneficiarul proiectului se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță 

majoră sau a unui caz fortuit (de ex. întârzieri la plata cauzate de AMPOCU) și în această perioadă 

Beneficiarul ajutorului de minimis si-a îndeplinit obligațiile, subvenția se poate acorda și retroactiv. 

(5) În cazul încetării forței majore sau a cazului fortuit care a condus la imposibilitatea de plată, Beneficiarul 

proiectului va notifica imediat Beneficiarul ajutorului de minimis despre această situație. 

 

13. Încetarea contractului de subvenţie 

(1) Prezentul contract încetează :  

a) prin acordul de voință al părților 

b) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care contractul nu a fost prelungita prin act 

adițional.  

 

14 . Conflictul de interese, incompatibilităţi, nereguli 

(1) Beneficiarul ajutorului de minimis se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea neregulilor, a 

conflictelor de interese şi/sau a incompatibilităţilor, conform prevederilor legale (în special O.U.G. nr. 66/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, privind combaterea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora). 

(2) Părţile vor urmări să execute prezentul contract cu bună credinţă, în mod obiectiv şi imparţial şi vor evita 

interferarea cu orice interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, 

ori al altor legături sau interese neoneste. 

(3) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se 

informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a oricărei situaţii de natură a da 

naştere unui astfel de conflict. 

(4) Neregula reprezintă orice abatere în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii în raport cu dispoziţiile 

legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi faţă de prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale 

încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază, printr-o cheltuială necuvenită, bugetul general al 

Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care 

provine cofinanţarea aferentă. 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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15.  Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor 

(1) Prezentul contract se interpretează, se execută şi se supune legii române. 

(2) În caz de conflict, părţile vor încerca rezolvarea acestora, cu prioritate, pe cale amiabilă. 

(3) În caz de emitere a corecţiilor financiare de către organismul guvernamental competent, precum şi în alte 

circumstanţe justificate, întreprinderea beneficiară poate executa restituirea din proprie iniţiativă a sumelor către 

administratorul schemei. 

(4) Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţei judecătoreşti 

competente material de la sediul administratorului schemei ajutorului de minimis. 

 

16. Confidenţialitatea 

(1) Informaţii confidenţiale vor fi considerate datele şi informaţiile cărora părţile le-au acordat acest caracter 

prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele transmise, cu excepţia celor care, conform prezentului acord, 

fac obiectul publicităţii, consemnării, înregistrării în registre sau evidenţe publice. 

(2) Părţile se obligă să nu transmită terţilor date, informaţii în legătură cu executarea prezentului contract, cu 

excepţia organismelor guvernamentale cu atribuţii în administrarea, gestionarea, controlul fondurilor şi/sau 

ajutoarelor nerambursabile. 

(3) Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate obligă partea responsabilă la repararea prejudiciului cauzat. 

(4) Nu sunt confidenţiale documentele, materialele, informaţiile folosite în scopuri publicitare în vederea 

promovării şi informării, aşa cum acestea au fost definite anterior. 

(5) Părţile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale dacă s-a obţinut 

acordul scris al celeilalte părţi, sau dacă partea în cauză a dat curs unor dispoziţii legale de dezvăluire a 

informaţiilor. 

 

17. Clauze finale  

(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.  

(2) Prezentul contract se completează cu prevederile normelor legale in vigoare.  

(3) Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare 

parte semnatara.  

 

Beneficiar finantare nerambursabilă 
Nume prenume reprezentant legal 

Beneficiar ajutorului de minimis 
Nume prenume reprezentant legal 

 

 

        

Avizat, 

Nume prenume - Manager Proiect 
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Anexa 7. Declarație de angajament 
 

 

Subsemnatul/a ________________________________________________________________________, 

CNP __________________________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea  

__________________________________________, comuna ________________________________________,  

nr. __________, județul _____________, tel. fix ________________________, telefon mobil 

__________________________, e-mail ____________________________________________,  în calitate de 

beneficiar al ajutorului de minimis necesar pentru implementarea proiectului: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

mă angajez: 

 să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului;  

 să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect  

 să asigur funcționarea afacerii și menținerea locurilor de muncă create pe o perioadă de cel puțin 6 luni după 

implementarea planului de afaceri  

 să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi 

naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor 

publice şi a schemei de minimis.  

Subsemnatul declar că voi informa imediat Centrul Diecezan Caritas Iași, care implementează proiectul 

ACTIV – Acțiuni Comunitare pentru Toți - Incluziune pentru Viitor cod POCU/140/4/2/115059 (având calitatea de 

administrator al schemei de ajutor de minimis) cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele sus-

menţionate pe parcursul implementării planului de afaceri.  

 

Data:   ____________________________ 

 

Semnătura:  ____________________________ 
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Anexa 8. Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis 
 

 Subsemnatul/Subsemnata ……….......................……….........., identificat/identificată cu actul de identitate 

seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., de către ……………………, cu 

domiciliul în localitatea .................………………………., comuna  .....………………………………………… 

,judeţul ............……., în calitate de reprezentant legal al ……………………………………..……………………… 

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi 

complete.  

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare 

este pedepsită conform legii. 

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea în cadrul prezentului proiect nu au 

făcut/nu fac obiectul finanțării din surse de finanțare similare (ajutor de stat) si nu sunt solicitate pentru: 

a) Ajutoareacordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii, 

reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea 

comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 17/21.01.2000 

b) ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de 

produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 

c) ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării si 

comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 

achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; 

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari. 

d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele 

legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele  destinate înfiinţării si funcţionării unei reţele de 

distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoare subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

f) ajutoare pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani
9
: 

 

a) nu am beneficiat de ajutoare de minimis; 

b) am beneficiat de următoarele ajutoare de minimis*: 

 

Nr. 

crt. 

Anul acordării 

ajutorului de 

minimis 

Forma ajutorului 

de minimis 

Furnizorul 
ajutorului de 

minims 

Actul normativ în 
baza căruia a 
beneficiat de 

finanţare 

Cuantumul 

ajutorului  

acordat 

      

      

TOTAL  
*Tabelul se completează doar în situația în care a fost bifata opțiunea (b) 

 

Semnătura autorizată şi ştampila                                          

Numele…………………………… 

Semnătura ....................................... 

Data semnării ................................... 

 
 

                                                 
9
Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare. 
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Anexa 9. Cerere tip de înscriere și înregistrare plan de afaceri 
 

Cerere tip de înscriere și înregistrare Plan de Afaceri 
 

Nr. ................../................................ 

 

 

D-nă Manager Proiect, 

 

Subsemnatul(a)......................................................................................................................născut(ă) la data 

de......................................, având domiciliul/reședința în localitatea  

__________________________________________, comuna ________________________________________,  

nr. __________, județul _____________, posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberată 

de...................................... la data de......................................, cod numeric personal ..................................................., 

telefon:....................................; e-mail: ............................................................................, vă rog să-mi aprobaţi 

cererea de înscriere şi de participare la Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului ACTIV - 

Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, cod POCU/140/4/2/115059 care se va implementa în 

perioada 12.02.2018-11.02.2021, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020. 

Prin prezenta vă înaintez Planul de Afaceri elaborat de către subsemnatul spre a fi evaluat în cadrul 

Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului sus amintit. 

 

Titlu Plan de Afaceri: .................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr. pagini Plan de Afaceri: ....................  

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în Ghid metodologie schemă minimis 

(Metodologie de derulare a Concursului de Planuri de Afaceri) elaborat în cadrul proiectului ACTIV - Acțiuni 

Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor, cod proiect POCU/140/4/2/115059 şi sunt de acord cu 

acestea.  

 

Aplicant Concurs Planuri de Afaceri  

 

Nume:   .........................................................................  

 

Prenume:  ........................................................................  

 

Semnătura:  .......................................................................... 
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Anexa 10. Declarație de angajament de finalizare a unui curs de calificare ACTIV 
 

Declarație de angajament de finalizare a unui curs de calificare ACTIV 
Subsemnatul/a ________________________________________________________________________, 

CNP __________________________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea  

__________________________________________, comuna ________________________________________,  

nr. __________, județul _____________, tel. fix ________________________, telefon mobil 

__________________________, e-mail ____________________________________________,  în calitate de 

beneficiar al ajutorului de minimis necesar pentru implementarea proiectului: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

contract de subvenție nr.________________________________________________________ 

mă angajez: 

 să particip la cursul de calificare organizat prin proiectul ACTIV: …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………, la care sunt înscris, conform adeverinței 

nr. ………………………………… 

 să frecventez orele de predare/instruire conform orarului pentru cursul menționat mai sus. 

 să particip și să promovez examenul organizat la finalizarea cursului de calificare organizat prin proiectul 

ACTIV, menționat mai sus. 

 In termen de maxim 10 zile de la susținerea examenului organizat la finalizarea cursului 

……………………………………………………………….. , organizat prin proiectul ACTIV, voi transmite o 

copie a certificatului de calificare obținut (sau o adeverință în cazul în care certificatul de calificare nu a fost 

eliberat), conformă cu originalul, către Centrul Diecezan Caritas Iași, care implementează proiectul ACTIV – 

Acțiuni Comunitare pentru Toți - Incluziune pentru Viitor cod POCU/140/4/2/115059 (având calitatea de 

administrator al schemei de ajutor de minimis) 

În situația în care(din cauza:  retragerii de la curs, a absențelor la orele de curs, a absenței de la examen, a 

punctajului insuficient)nu promovezexamenul organizat la finalizarea cursului ………………………………. 

………………………………………………………….. , organizat prin proiectul ACTIV, sunt de acord cu 

sancțiunile de natură pecuniară stabilite consensual:restituirea sumei primite, în lei, de la momentul plății 

efective și a penalităților contractuale pentru fiecare zi de întârziere. 

Sunt de acord ca actul de față să constituie titlu executoriu fără nici o altă formalitate prealabilă, în 

eventualitatea în care voi încălca angajamentele și termenele stabilite consensual, în ceea ce privește 

restituirea sumelor la care se face referire în contractul de subvenție. 

Data:     

Num, prenume beneficiar:  ____________________________ 

Semnătura:   ____________________________ 


