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Definitii  
 

a) administrator1 al schemei de minimis – administratorul schemei de antreprenoriat2 ca persoană 

juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele 

furnizorului;  

 

b) comercializarea produselor agricole3 – 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; 

 

c) Ajutor financiar nerambursabil (AFN) – sumă pe care o firmă start-up creată în baza unui plan de 

afaceri declarat eligibil în cadrul concursului de idei de afaceri o va primi cu titlu nerambursabil 

pentru finanțarea începerii activității, adică pentru operaţionalizarea afacerii. Ajutorul financiar 

nerambursabil este acordat în forma ajutorului de minimis. 

 

d) ajutor de minimis – o formă a ajutorului de stat reglementat prin Regulamentului (UE) nr. 

1407/2013. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis se calculează pe 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, şi nu poate depăși 

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 finanțat din surse 

naționale sau comunitare. 

                                                           
1 Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare 
2 Cf. Programului Operațional Capital Uman, Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start Up Plus” 
3 Cf. art. 1, alin. 3, lit. c din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate 

întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general 
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e) 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; 

 

f) contractul de subvenție – actul 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; 

 

g) Solicitant sau antreprenor– persoana fizică, care a depus o idee de afaceri în cadrul concursului 

organizat de Administrator şi a cărei idee a fost selectată pentru finanţare, urmând să primească 

spijin financiar întreprinderea pe care urmează să o înregistreze la Registrul Comerţului. 

 

h) Beneficiarul ajutorului de minimis – intreprinderea care va fi infiintata de solicitant/ antreprenor si 

care va semna contract de subventie cu administratorul schemei de antreprenoriat in vederea 

obtinerii ajutorului de minimis. 

 

i) întreprindere1 – 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; 

 

j) întreprinderea unică2 – 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; 

                                                           
1 Cf. art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare 
2 Cf. art. 2, alin. 2 din Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 
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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 ale asociaților 

întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 

literele a-d, sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

 

k) furnizor1 al schemei de minimis – orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale 

statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează 

resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura 

ajutorului de stat sau de minimis; 

 

l) prelucrarea produselor agricole2 – orice operațiune 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; 

 

m) produse agricole3 – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din 

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

 

                                                           
1 Cf. art. 2, alin. 1, lit. m din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare 
2 Cf. art. 1, alin. 3, lit. b din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate 

întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general 

3 Cf. art. 1, alin. 3, lit. a din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate 

întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general 
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(1) În cadrul prezentei scheme, furnizorul schemei de minimis este Ministerul Fondurilor 

Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU. 

 

(2) În cadrul prezentei scheme, administratorii schemei de minimis sunt administratorii schemelor 

de antreprenoriat, în înțelesul definit la lit. a). 

 

(3) Administratorul schemei de minimis este parteneriatul format din : CENTRADE DIRECT SRL, 

ASOCIATIA EUROPEAN ACADEMY si APOPSI AE 

 

(4) În cadrul prezentei scheme, beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile cărora li se 

acordă, în cadrul proiectelor finanțate prin POCU, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru 

toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană, ajutor de minimis, de către administratorii schemei de antreprenoriat. 

 

Contextul general  
 

Prezenta metodologie este realizată în vederea organizarii concursului de planuri de afaceri în cadrul 

proiectului „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” , cod proiect 106435. 

Proiectul „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST”  se deruleaza ca parte a Programului 

Operaţional Capital Uman,  Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 

profil nonagricol din zona urbană. 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” este cresterea 

gradului de ocupare prin crearea si ocuparea a 84 de noi locuri de munca in urma infiintarii a 42 de noi 

intreprinderi cu profil non-agricol in zonele urbane aferente judetelor din Regiunea Vest. 

Proiectul propune o abordare integrata si direct orientata spre nevoile comunitatii prin incurajarea 

antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil 

nonagricol in zona urbana de catre persoanele fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care 

au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) asigurand dobandirea 

de abilitati antreprenoriale si resursele financiare necesare inceperii afacerii. 
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Obiectivele proiectului 
 

Proiectul „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” urmareste atingerea tuturor indicatorilor din 

POCU - OS.3.7, respectiv:  

Indicatori de realizare comuni: 

• minim 310 cursanti pregatiti pentru initierea de afaceri,  

Indicatori de rezultat comuni: 

• 84 locuri de munca nou create si existente, ca urmare a sprijinului primit de grupul tinta la 6 luni 

dupa terminarea sprijinului 

• 42 IMM-uri non-agricole in mediul urban, create si functionale, la 6 luni dupa terminarea 

sprijinului financiar nerambursabil 

Vor fi elaborate minim 310 planuri de afaceri; din planurile de afaceri care vor intra in competitie, 42 

dintre acestea vor fi selectate pentru finantare.  

Specializarea manageriala si antreprenoriala a celor 42 de membri ai grupului tinta ale caror planuri de 

afaceri vor fi selectate pentru acordarea ajutorului de minimis va continua prin organizarea a 42 de stagii 

de practica in intreprinderi de succes din domeniul de activitate abordat de autorul planului de afaceri. 

 

Cadrul legal aplicabil 
 

•  Contract de finantare nr. POCU/82/3/7/106435 incheiat intre MFE-AMPOCU/OI POCU 

responsabil si CENTRADE DIRECT SRL, Axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, Obiectivul specific 

3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana; 

• Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Romania Start Up Plus", 

aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 "Locuri de munca pentru 

toti", obiectivul specific 3.7 "Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din 

zona urbana"; 

• Ghidul solicitantului – conditii specifice, Romania Start Up Plus, aprobat prin Ordinul ministrului 

fondurilor europene nr. 1839/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 
Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 
 

   
 

P
ag

e8
 

• Ghidul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 

2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 si 108 

din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul 

ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare;  

• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 

neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale 

aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007 pentru punerea in aplicare a 

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 

ATENȚIE: lista de mai sus se completează automat și fără nici o obligație suplimentară din partea 

organizatorilor concursului de a informa publicul, cu orice instrucțiuni, reglementări, hotărâri care ar 

putea fi emise pe durata de selecție și implementare a proiectelor de către autoritatile în domeniu 

(Autoritatea de Management POCU, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, 

Comisia Europeană, etc.) și care să conțină elemente de natură să modifice regulile de derulare a 

prezentei scheme de ajutor de minimis. 

 

Administratorul schemei de minimis 
 

Proiectul „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” este implementat de un consortiu format din 

urmatoarele entitati: 

1. CENTRADE DIRECT SRL 

Cod de înregistrare fiscala/CIF: 18150191 

Numar de înregistrare la Registrul Comertului:  J40/19605/22.11.2005  

Telefon/Fax: 0317300600 / 0317300601 

Adresa postala: Municipiul Bucuresti, România, Str. Serban Voda nr. 133 , judetul Bucuresti, 

cod postal 040205, România 
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2. ASOCIATIA EUROPEAN ACADEMY 

Cod de înregistrare fiscala/CIF: 34170212 

Numar de înregistrare la Registrul asociatiilor si fundatiilor: 02/03/2015 

Adresa postala: Municipiul Bucuresti, România, Str. Str. Economu Cezarescu nr. 31 A, România 

Telefon/Fax: 0728868862  

3. APOPSI AE 

Cod de înregistrare fiscala/CIF: 099078732 

Numar de înregistrare la  Entitate transnationala:44596607000/27.12.2012  

Adresa postala: Pireas, România, Str. Antipliarchou Vlachakou 38-40 nr. 39-40, , Attiki, cod 

postal 18545, Greece 

Telefon/Fax: +302104629300 / +302104619565 

Acesti parteneri din consortiu actioneaza impreuna ca administrator al schemei de minimis prin care 

vor fi finantate cele 42 de planuri de afaceri din cadrul proiectului. 

 

Bugetul total al schemei de minimis şi modalitatea de 

acordare 
 

Bugetul alocat schemei de minimis, aprobat în cadrul proiectului „FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA 

VEST” este de  6,063,560 lei. 

In cadrul proiectului “FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” vor fi finantate 42 planuri de afaceri, 

conform cererii de finantare Cod proiect 106435, contract de finantare nr. POCU/82/3/7/106435. 

Finantarile din cadrul proiectului vor fi acordate astfel: 

- 20 planuri de afaceri vor fi finantate cu maximum de 178,340 lei/afacere; 

- 12 planuri de afaceri vor fi finantate cu maximum de 133,755 lei/afacere; 

- 10 planuri de afaceri vor fi finantate cu maximum de 89,170 lei/afacere. 

ATENTIE: Datorita plafoanelor diferite de finantare disponibile, concursul se va derula pe 3 categorii de 

finantare, asa cum va fi explicat in continuare. 
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ATENŢIE: Bugetul planului de afaceri va fi exprimat DOAR în lei. 

Transele de finantare vor fi urmatoarele: 

• Transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta 

aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat; 

 

• Transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis (25%) dupa 

ce beneficiarul face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent 

etapei a II-a a proiectului, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In 

cazul in care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda. 

Ajutorul de minimis acordat fiecărei întrepinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat 

reprezintă maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

ATENTIE: Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului: nu există o limită minimă stabilită pentru 

contribuția eligibilă a solicitantului de AFN. Ca regulă generală însă, orice cheltuială care nu se 

încadrează în prevederile bugetare stabilite în prezenta metodologie, sau care nu este considerată 

eligibilă, va trebui acoperită de solicitant din fonduri proprii. 

 

 

Criterii de eligibilitate pentru antreprenori /solicitanti 
 

Pot depune dosare de finanțare și sunt considerate eligibile pentru a participa la concursul de idei de 

afaceri persoanele fizice care: 

• Au domiciliul/reședința în regiunea de dezvoltare unde se implementează proiectul, respectiv în 

județele: Timis, Arad, Hunedoara si Caras Severin. Dovada apartenenței la grupul țintă eligibil se va face 

prin furnizarea unei copii a actului de identitate. 

• Doresc a înființa o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Vest. 

• Fac parte din una din categoriile  

• someri,  

• persoane inactive,  

• persoane care au un loc de munca si care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-

agricola in mediul urban 

 

• Au absolvit minim studii gimnaziale 
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• Nu se incadreaza in categoria NEETs  (tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până 

la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi 

nu participă la activităţi de formare profesională ). 

 

• Are intre 18-64 de ani 

• Semneaza planul de afaceri si declara ca nu actioneaza ca intermediari pentru planurile de afaceri 

propuse spre finantare. 

• Isi asuma calitatea de viitori reprezentanti legali si detinerea a cel putin 51% din capitalul social al 

intreprinderii beneficiare pentru intreaga perioada a contractului de subventie.  

• Se obliga sa nu detina calitatea de asociati majoritari in structura altor societati comerciale infiintate 

in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data 

semnarii contractului de subventie.  

• Se obliga sa nu detina calitatea de asociati, administratori, reprezentanti legali sau angajati in cadrul 

altor intreprinderi infiintate prin programul Romania Start Up Plus pentru intreaga perioada a 

contractului de subventie.  

• Nu au fost supuse in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca 

definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-profesionale.  

• Nu au fost niciodata condamnate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru 

frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul 

intereselor financiare ale Comunitatii Europene.  

• Nu au fost condamnate pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 

infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infractiuni 

prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, republicată, ori 

pentru infractiunile prevăzute de Legea societătilor nr. 31/1990. 

• Nu furnizeaza informatii false, prin documentele aplicatiei pentru finantare.  

• Nu este angajat al liderului de proiect sau al partenerilor si nici nu este in relatie de sot/sotie, afin 

sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerilor. 

• Au absolvit cursul de antreprenoriat in cadrul proiectului FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA 

VEST.  

Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de 

formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de 
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persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului (respectiv maximum 4 

persoane). 

 

Eligibilitatea cheltuielilor 
 

Categoria cheltuielilor eligibile include atat taxe de infiintare a intreprinderii si investitii, cat si cheltuieli 

curente, conform cheltuielilor eligibile mentionate in Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului - Conditii 

Specifice ”Romania Start Up Plus”, respectiv: 

 

0. Taxe pentru infiintarea de start-up-uri1  

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat  

1.1. Cheltuieli salariale  

1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati  

1.3. Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora 

(contributii angajati si angajatori)  

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderilor nou-infiintate:  

2.1 Cheltuieli pentru cazare  

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu  

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 

transport in comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare, precum 

si transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii)  

2.4 Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii  

3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de 

minimis nu are expertiza necesara  

                                                           
1 Atentie, este vorba exclusiv de taxele plătite de către antreprenorii asociati direct către instituțiile statului. Nu 
se pot deconta facturi emise de terți în numele asociaților pentru înființarea firmei. 
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4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, 

materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare 

functionarii intreprinderilor.  

ATENTIE: cheltuielile aferente achizitiei de stocuri de marfa nu sunt eligibile.  

5. Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite), spatii pentru desfasurarea diverselor activitati ale 

intreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri  

6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) aferente functionarii intreprinderilor (rate de 

leasing operational platite de intreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile si 

imobile)  

7. Utilitati aferente functionarii intreprinderilor  

8. Servicii de administrare a cladirilor aferente functionarii intreprinderilor  

9. Servicii de intretinere si reparare de echipamente si mijloace de transport aferente functionarii 

intreprinderilor  

10. Arhivare de documente aferente functionarii intreprinderilor  

11. Amortizare de active aferente functionarii intreprinderilor  

12. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente functionarii intreprinderilor  

13. Conectare la retele informatice aferente functionarii intreprinderilor  

14. Cheltuieli de informare si publicitate aferente functionarii intreprinderilor  

15. Alte cheltuieli aferente functionarii intreprinderilor  

15.1. Prelucrare de date  

15.2. Intretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice  

15.3. Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in 

format tiparit si/sau electronic  

15.4. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 

 

ATENTIE: Orice cheltuială care nu este considerată eligibilă, va trebui acoperită de solicitant din fonduri 

proprii. 
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Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 

• TVA deductibilă (recuperabilă) potrivit legii; taxa pe valoarea adaugată 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; 

• cheltuielile privind lucrările de construcții; 

• achiziția de spații; 

• cheltuieli cu amenajarea spațiilor; 

• amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 

• costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; 

• contribuţia în natură; 

ATENTIE: 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.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. 

 

Conditii de eligibilitate pentru intreprinderi 
 

IMPORTANT: Beneficiarul ajutorului de minimis propriu-zis nu va fi persoana fizică, ci intreprinderea 

nou-înființată de persoana fizică (persoana juridică) a cărui cerere de finanțare va fi selectată în urma 

procesului de evaluare și selecție. 

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, întreprinderile înființate de către câștigătorii desemnați în 

urma concursului de planuri de afaceri vor trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
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• Să fie înregistrate în zona urbană din județele regiunii Vest, respectiv: 

• In judetul Timis: Timisoara, Lugoj, Sannicolau Mare, Jimbolia, Recas, Faget, Buzias, Deta, 

Gataia si Ciacova 

• In judetul Arad: Arad, Pecica, Santana, Lipova, Ineu, Chisineu Cris, Nadlac, Curtici, 

Pancota si Sebis 

• In judetul Hunedoara: Deva, Hunedoara, Petrosani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Orastie, 

Brad, Simeria, Calan, Hateg, Uricani, Geoagiu si Aninoasa 

• In judetul Caras Severin: Resita, Caransebes, Bocsa, Moldova Noua, Oravita, Otelu Rosu, 

Anina si Baile Herculane 

• Să își desfășoare activitatea în unul din județele regiunii Vest (sa nu deruleze activitatea prin puncte 

de lucru infiintate in afara regiunii Vest) 

 

In plus, conform ghidului schemei de minimis, intreprinderile care primesc ajutor vor trebui să 

îndeplinescă următoarele condiţii1:  

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

 

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 facut obiectul unei 

astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv 

dobânda de recuperare aferentă; 

                                                           
1 Extras din Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Romania Start Up Plus", 
aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 "Locuri de munca pentru toti", 
obiectivul specific 3.7 "Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana", 
cu completarile si modificarile ulterioare. 
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g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up 

Plus”, respectiv: 

- angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis; 

- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, 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. 

 

Nu va putea fi acordat ajutor de minimis intreprinderilor care : 

a) 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; 

 

b) îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; 

 

c) işi 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; 

 

d) vizeaza ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state 

membre, respectiv ajutoare legate direct de cantităţile exportate, ajutoare destinate 

înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente 

legate de activitatea de export; 

 

e) vizeaza ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele 

importate; 

 

f) vizeaza ajutoare acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
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Derularea concursului – depunerea dosarelor de aplicatie 
 

Inscrierea in Concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului „FII TU, FII ANTREPRENOR IN 

REGIUNEA VEST” (depunerea dosarelor de aplicatie) se va derula in perioada 16 martie – 22 martie 

2019, orele 14.00  

Concursul va fi deschis publicului larg, nu doar persoanelor din grupul ţintă care au participat la 

programul de formare în domeniul antreprenoriatului în cadrul proiectului, sub rezerva respectarii 

conditiilor de eligibilitate de la punctul 6 si a limitei de finantare de maxim 4 planuri de afaceri depuse 

de solicitanti din afara grupului tinta al proiectului. 

Înscrierea la concursul de planuri de afaceri se face prin transmiterea dosarului de aplicatie la sediul 

CENTRADE DIRECT precum si in varianta electronica, conform instrucțiunilor de mai jos. 

Dosarul de aplicatie  va cuprinde obligatoriu următoarele documente: 

a) Pentru persoanele care au absolvit cursul de antreprenoriat in cadrul proiectului FII TU, FII 

ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST si au completat dosarul de grup tinta: 

• Planul de afaceri (Anexa 1)  

• Declaratia de eligibilitate (Anexa 2)  

• Declaratia de angajament (Anexa 3)  

• Curriculum vitae in format Europass, in limba romana (Anexa 6) 

Persoanele care nu au absolvit cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului vor depune 

suplimentar (obligatoriu) următoarele documente necesare încadrării în grupul țintă: 

• Formular de inregistrare individuala a participantilor (Anexa 7) 

• Declaratie acord prelucrare date personale (Anexa 8) 

• Declaratie evitare dubla finantare (Anexa 9) 

• Declaratie ajutor de minimis (Anexa 10) 

In plus, persoanele care nu au absolvit cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului vor 

atasa la dosar urmatoarele documente, in copie conforma cu originalul: 

• Fotocopie după actul de identitate CI/BI 

• Fotocopie certificat de naștere 

• Fotocopie după actul de căsătorie - dacă este cazul 

• Fotocopie documente care atestă nivelul de studii; 

• Documente suport care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă eligibil 

(după caz: adeverințe - în original; sau copii - certificate „conform cu originalul”; 
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ex: certificat inregistrare RC pentru dovada angajarii pe cont propriu daca este 

cazul) 

Documentele trebuie furnizate în limba română. În cazul în care există documente în alte limbi (de ex. 

anexe cu oferte pentru planul de afaceri), decât limba română, ele trebuie traduse și certificate 

”Conform cu originalul” de persoana care depune dosarul de aplicatie. 

IMPORTANT: Administratorul schemei de minimis nu are rolul unui consultant și nu întocmeste, în 

acest sens planuri de afaceri, dosare de aplicatie, pentru solicitanti. Dosarul de aplicatie nu va fi 

completat de către expertii administratorului schemei de minimis; rolul acestora se rezumă in etapa 

de evaluare la a examina documentele din dosar si, impreuna cu restul juriului, la a stabili 

conformitatea administrativă și eligibilitatea prin aplicarea grilei de verificare inițiala, de a aplica grila 

de evaluare  asupra cererii de finanțare și de a aplica algoritmul de selectie descris in prezenta 

metodologie. 

Ulterior selectării proiectelor, administratorul schemei de minimis, prin echipa tehnică, va oferi 

antreprenorilor selectați asistența necesară pentru a modifica, acolo unde este cazul, planurile de 

afaceri, pentru a completa dosarul de aplicatie cu documentele solicitate de furnizorul de minimis in 

legislatia aferenta, si pentru a sprijini antreprenorii in infiintarea firmelor start-up care vor semna 

contractele de subventie. 

Dosarul de aplicatie se va completa utilizând numai formularele standard puse la dispoziție in Anexele 

1-3 la prezenta metodologie. Utilizarea oricarui alt format pentru planul de afaceri duce la respingerea 

automata a dosarului.  

Formularele furnizate in anexele 1-3 vor fi completate dactilografiat sau la calculator. Nu se accepta 

formulare completate de mana. 

Documentele vor fi puse în ordine (Planul de afaceri, urmat de anexa 2 si anexa 3) si se vor numerota 

si semna pe fiecare pagina.  

Originalul se multiplică de către solicitant în două exemplare pe suport de hârtie (o copie si un 

original). Atât dosarul original, cât și copia acestuia vor fi legate. Dosarul se va depune în original, copia  

acestuia rămânând la aplicant. Dosarul se va scana in format PDF si se va transmite pe email la adresa 

concurs.antreprenor.vest@gmail.com  

Originalul dosarului de aplicatie se va depune sau transmite la sediul CENTRADE DIRECT, intr-un plic 

inchis, la adresa: 

CALEA SERBAN VODA, Nr.133, Bl. D-E, Parter, sector 4, BUCUREŞTI, Cod Postal 040205 

Pe plic se va face in clar mentiunea: 

„DOSAR DE APLICATIE PENTRU CONCURS – PROIECT FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST” 

mailto:concurs.antreprenor.vest@gmail.com
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Dosarele trebuie sa ajunga la administratorul schemei de minimis atat in format fizic, cat si in format 

electronic,  înaintea datei limită de depunere a proiectelor, respectiv 22 martie 2019 ora 14.00.  

Dosarele in format fizic pot fi depuse personal sau transmise prin curier sau poștă, pe adresa de mai 

sus. 

ATENȚIE: 

• Solicitantul se asigură că are un exemplar al dosarului de aplicatie în copie. 

• Solicitantul se va asigura că originalul și copia sunt identice, si respectiv că documentele 

electronice sunt identice cu cele pe format hârtie. 

• Un solicitant nu își poate retrage proiectul, odată depus și declarat eligibil! 

• Este interzisă de asemenea depunerea mai multor proiecte de către același solicitant în cadrul 

aceluiași concurs de idei de afaceri. 

• Pentru evitarea dublei finanțări, același proiect al unui solicitant nu poate fi depus în două 

concursuri de idei de afaceri (cel organizat de CENTRADE DIRECT și altul organizat de o altă 

entitate în cadrul aceleiași linii de finanţare a POCU). 

 

Evaluarea planurilor de afaceri 
 

Planurile de afaceri vor fi evaluate de catre un juriu, în cadrul unui proces nediscriminatoriu și în 

concordanță cu obiectivele specifice ale prezentei scheme de ajutor de minimis. 

Juriul va fi desemnat de managerul de proiect si va fi compus din: 

• Un reprezentant al administratorului schemei de minimis (Expertul coordonator al schemei de 

minimis) 

• Doi reprezentanti ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a 

proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. 

Derularea evaluării se va face pe măsura ce se vor primi dosare de finanțare de la solicitanți. Procesul 

de evaluare pentru toate dosarele depuse, inclusiv solutionarea contestatiilor nu va depăsi data de 25 

martie 2019, data la care se vor afisa listele cu rezultate finale pe site-ul proiectului. Avand in vedere 

localizarea geografica a evaluatorilor in regiune, evaluarea se va face exclusiv pe baza dosarelor 

transmise in format electronic. Identitatea dosarului electronic cu dosarul fizic este in intregime 

responsabilitatea aplicantului. 

Planurile de afacere primite dupa data limita, vor fi excluse din competitie. 
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Înainte de evaluare, experții administratorului schemei de minimis verifica conformitatea dosarelor de 

aplicatie primite prin prisma completitudinii documentelor din dosar. Pentru dosarele neconforme, 

solicitantii vor fi înștiințați în scris în 24 de ore cu privire la motivele de neconformitate a dosarului, și 

cu solicitarea de a remedia situația în termen de maxim 1 zi lucratoare. 

Fiecare dosar va fi evaluat de 2 experti evaluatori; in caz de divergente semnificative, dosarul va fi 

evaluat si de al treilea expert. 

În cazul în care remedierea nu s-a produs în termen de 1 zi lucrătoare, dosarul va fi eliminat din 

concursul de idei de afaceri și nu va trece la etapa de evaluare. 

După verificarea conformității, se va trece la evaluarea tehnico-financiara a dosarului de finanțare. 

Evaluarea va fi urmată de selecția proiectelor câștigătoare. Rezultatul evaluarii va fi anuntat imediat 

solicitantului prin email, care il poate contesta in maxim 48 de ore. 

Anunțarea rezultatelor selecției se va face până în data de 27.03.2019 prin publicarea pe site-ul 

proiectului (www.antreprenor-in-vest.ro). 

In urma evaluării, vor rezulta și vor fi publicate trei liste, respectiv: 

a. Lista cu cele 42 de idei de afaceri admise spre finanțare  

b. Lista de rezervă, respectiv acele dosare complete și nerespinse, în cazul cărora însă 

punctajul acordat de comisia de selecție a fost insuficient pentru încadrarea în lista de idei 

admise spre finanțare; 

c. Lista cu respingeri, respectiv acele dosare care prezintă documente lipsă, sau care, în urma 

verificării eligibilității solicitantului, s-a constatat ca nu întrunesc condițiile de eligibilitate, cu 

motivarea respingerii. 

ATENTIE: 

Odata depus si procesat, dosarul depus de un solicitant nu mai poate fi retras. Documentele depuse 

raman si se genstioneaza/ arhiveaza de catre administratorul schemei de minimis. 

Un solicitant poate, dupa efectuarea selectiei, sa renunte la finantarea ideii sale de afacere din 

proiectul FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST. In acest sens, va transmite o instiintare scrisa 

catre CENTRADE DIRECT (sau e-mail la adresa concurs.antreprenor.vest@gmail.com ), prin care va 

mentiona in mod expres ca renunta la finantarea proiectului sau. Intr-un astfel de caz, locul ramas 

astfel vacant va fi completat din lista de rezerva. 

 

 

mailto:concurs.antreprenor.vest@gmail.com
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Evaluarea eligibilitatii administrative 

Se va face prin aplicarea de catre evaluatori a grilei de verificare administrativa din Anexa 4 la prezenta 

metodologie, respectiv vor fi analizate urmatoarele criterii: 

• Dosarul aplicatiei este primit pana la termenul limita din anuntul de lansare a concursului de 

planuri de afaceri din proiect. In cazul in care dosarul aplicatiei este primit dupa termenul 

limita din anuntul de lansare a concursului de planuri de afaceri din proiect, aplicatia este 

respinsa. – CRITERIU ELIMINATORIU 

 

• Planul de afaceri respecta formatul prevazut (Anexa 1). Se va verifica daca planul de afaceri 

inscris in concurs respecta formatul standard publicat la data lansarii concursului de planuri de 

afaceri. Daca planul de afaceri nu este conform formatului publicat, se va transmite mesaj 

catre aplicant de retransmitere in timp util a planului sau de afaceri, dupa recompletarea 

acestuia conform modelului standard. 

 

• Declaratia de eligibilitate respecta formatul prevazut si este semnata de aplicant. Se va verifica 

daca Declaratia de eligibilitate respecta formatul standard publicat la data lansarii concursului 

de planuri de afaceri. Daca Declaratia de eligibilitate nu este conform formatului publicat sau 

nu este semnata, se va transmite mesaj catre aplicant de retransmitere a declaratiei de 

eligibilitate conform modelului standard. 

 

• Declaratia de angajament respecta formatul prevazut si este semnata de aplicant. Se va 

verifica daca Declaratia de angajament respecta formatul standard publicat la data lansarii 

concursului de planuri de afaceri. Daca Declaratia de angajament nu este conform formatului 

publicat sau nu este semnata, se va transmite mesaj catre aplicant de retransmitere a 

declaratiei conform modelului standard. 

 

• Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia din Planul de afaceri este eligibil (nu se 

refera la domenii respinse prin Schema de ajutor de minimis aplicabila). In cazul in care planul 

de afaceri se refera la un domeniu de activitate care nu este eligibil (domenii respinse prin 

Schema de ajutor de minimis aplicabila) intreaga aplicatie pentru finantare este respinsa. – 

CRITERIU ELIMINATORIU 

 

• Bugetul proiectului se incadreaza in limitele de finantare. In cazul in care bugetul proiectului 

nu se incadreaza in limitele de finantare, aplicatia va fi acceptata si evaluata cu rezerva 

obtinerii unei declaratii din partea solicitantului ca este de acord cu asumarea cheltuielilor 

neeligibile si acoperirea lor din alte surse decat finantarea nerambursabila. 
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• Perioada de implementare a planului de afaceri nu depaseste 12 luni. In cazul in care perioada 

de implementare a planului de afaceri depaseste 12 luni, aplicatia va fi respinsa. – CRITERIU 

ELIMINATORIU 

 

• Afacerea se va implementa in mediul urban, in regiunea de dezvoltare aferenta proiectului. In 

cazul in care afacerea nu se va implementa in mediul urban, in regiunea de dezvoltare 

aferenta proiectului, aplicatia pentru finantare va fi respinsa. – CRITERIU ELIMINATORIU 

 

• Prin planul de afaceri se creaza minim 2 locuri de munca. In cazul in care prin planul de afaceri 

nu se creaza minim 2 locuri de munca, aplicatia pentru finantare va fi respinsa. – CRITERIU 

ELIMINATORIU 

 

• Prin planul de afaceri se mentine sustenabilitatea locurilor de munca, pe perioada minima 

mentionata in documentele proiectului. In cazul in care prin planul de afaceri nu se mentine 

sustenabilitatea locurilor de munca, pe perioada minima mentionata in documentele 

proiectului, aplicatia pentru finantare va fi respinsa. – CRITERIU ELIMINATORIU 

 

• Afacerea propusa prin planul de afaceri este originala. Nu vor fi acceptate spre finantare doua 

sau mai multe planuri de afaceri propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte 

mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planul de 

management si marketing si bugetul detaliat. – CRITERIU ELIMINATORIU 

 

• Pentru aplicantii care nu au participat la programul de formare antreprenoriala in cadrul 

proiectului FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST, se vor verifica documentele 

suplimentare solicitate. Absenta cel putin a unui document atrage dupa sine respingerea 

dosarului. – CRITERIU ELIMINATORIU 

Neindeplinirea criteriilor eliminatorii conduce automat la respingerea planului de afaceri. In aceste 

situatii nu se vor solicita clarificari. 

EXCEPTIE: 

Acolo unde evaluatorii considera ca cererea de finantare contine erori corectibile, evaluatorii vor 

putea puncta proiectul mentionand in sectiunea de “Observatii” recomandarea de a trece proiectul pe 

lista ideilor de afaceri eligibile sub rezerva clarificarii si corectarii respectivelor erori. 

Exemple de erori corectibile:  

- Eligibilitatea activitatii: solicitantul a mentionat un cod CAEN care nu corespunde 

intocmai ideii de afacere; solutie: in cazul in care ideea de afacere corespunde unui 

cod (real) eligibil, solicitantul poate fi asistat ulterior evaluarii in selectarea codului 

CAEN corect (corespunzator ideii efective de afaceri descrise in cererea de finantare). 
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- Eligibilitatea cheltuielilor: solicitantul a inclus in buget atat cheltuieli eligibile, cat si 

cheltuieli neeligibile; solutie: expertii evaluatori pot recomanda iar solictantul poate 

accepta sau respinge renuntarea la cheltuielile neeligibile din buget; solutie 

alternativa: solicitantul isi poate suporta din surse proprii costurile neeligibile. 

Atentie: eventualele corecturi aduse planului de afacere in baza observatiilor evaluatorilor se vor face 

ulterior etapelor de evaluare si selectie, (dar anterior eventualei contractari) astfel incat sa nu fie 

afectat in nici un fel punctajul acordat cererii de finantare, in forma originala depusa de solicitant. 

Eventualele corecturi aduse partii financiare a proiectului (buget de investitie) sau incadrarii CAEN, ca 

urmare a discutiilor purtate intre expertii administratorului schemei de minimis si aplicanti, vor fi 

reflectate in acordul de subventie, care va fi angajant pentru parti. 

Daca eventualele corectii nu sunt posibile, atunci dosarul este declarat respins, fara a se mai calcula 

punctajul, iar motivatia respingerii va fi notata in sectiunea “Observatii” a formularului de evaluare 

administrativa. 

In cazul documentelor ilizibile sau incomplete pot fi solicitate clarificări. Netransmiterea tuturor 

documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine respingerea dosarului. 

ATENTIE: PENTRU TOATE DOSARELE DECLARATE ELIGIBILE IN ETAPA DE EVALUARE SI SELECTATE SPRE 

FINANTARE, SOLICITANTII  VOR TREBUI SA FACA DOVADA CONFORMITATII, CONFORM CELOR 

DECLARATE PE PROPRIE RASPUNDERE, INAINTE DE INFIINTAREA INTREPRINDERII START-UP SI 

SEMNAREA CONTRACTULUI DE SUBVENTIE. IMPOSIBILITATEA DOVEDIRII CU DOCUMENTELE 

AFERENTE A CELOR ASUMATE PE PROPRIE RASPUNDERE ATRAGE DUPA SINE DESCALIFICAREA 

APLICANTULUI. 

Fiecare participant poate participa la competitie cu un singur plan de afacere si doar intr-una dintre 

cele trei categorii de finantare, la alegere. 

 

Evaluarea tehnico-financiara 

Evaluatorul va aprecia cat mai obiectiv cu putinta punctajul aferent fiecarei idei de afaceri ramasa in 

concurs, in baza urmatoarelor criterii: 

• Descrierea obiectivelor afacerii  

• Descrierea activitatilor necesare pentru implementarea planului de afaceri 

• Descrierea produsului / serviciului 

• Analiza SWOT 

• Strategia de resurse umane 

• Experienta / calificarile antreprenorului 

• Analiza pietei 
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• Analiza concurentei 

• Strategia de marketing, promovare si vanzari 

• Strategia de pret 

• Bugetul investitiei 

• Justificarea bugetului investitiei 

• Proiectii financiare 

• Teme orizontale 

Modul de punctaj al acestor criterii este prezentat in Anexa 5 la prezenta metodologie. 

La final, se va calcula totalul punctelor obţinute la criteriile evaluate, fiecare proiect putând să obţină 

un maxim de 100 de puncte.  

Pentru a fi declarat admis, un plan de afaceri trebuie sa intruneasca un minim de 50 de puncte. 

În partea de observaţii de pe fisa de evaluare se vor trece următoarele: 

- Calitatea în ansamblu a ideii de afaceri, 

- Propuneri de îmbunătăţire în cazul selecţiei acestuia. 

Un plan de afaceri astfel evaluat se poate afla intr-una din urmatoarele situatii: 

a) respins – daca nu intruneste si nu poate fi modificat astfel incat sa intruneasca conditiile 

eliminatorii de la Faza 1 (evaluare administrativa); pentru aceste proiecte nu este necesara calcularea 

unui punctaj; de asemenea, un proiect este respins daca nu intruneste la evaluarea tehnico- financiara 

un numar de minim 50 de puncte. 

b)  in rezerva – daca nu intruneste toate conditiile eliminatorii de la faza 1 dar pot fi remediate (in 

opinia evaluatorului) in cadrul discutiilor directe cu solicitantii; si pentru aceste proiecte se va calcula 

un punctaj, iar punctajul depaseste 50 de puncte 

c) admis – daca intruneste conditiile eliminatorii de la faza 1 si i-a fost calculat un punctaj de cel 

putin 50 de puncte. 

Numai proiectele admise intra in procedura de selectie, iar planurile de afaceri aflate in rezerva pot fi 

admise la finantare numai daca dupa finalizarea procedurii de selectie mai raman locuri disponibile 

pentru finantare.   

Dovada actului de evaluare va consta in formularul din anexa 5, completat cu datele aplicatiei supusa 

evaluarii si cu datele expertului evaluator. 

Cei doi experţi desemnaţi pe fiecare dosar vor aplica Grila de evaluare în mod independent.   

Punctajul final al unei cereri va fi media aritmetică a celor 2 punctaje primite de la cei doi evaluatori. 
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Grilele de evaluare vor fi apoi arhivate la sediul CENTRADE DIRECT. 

In caz de divergente substantiale de opinie intre cei doi evaluatori (peste 35 de puncte diferenta), 

planul de afaceri va fi evaluat si de al treilea evaluator din comisie, rezultatul final fiind media 

aritmetica a celor 3 evaluari.  

În cazul în care în cursul procedurii de evaluare propriu-zise vor apărea situaţii, care nu sunt 

reglementate în prezenta procedură, membrii juriuluI, sub coordonarea managerului de proiect, vor 

discuta speţa/speţele şi vor lua o decizie expunând problema şi decizia luată. Deciziile vor fi 

consemnate in scris. Asemenea decizii vor fi anexate rapoartelor de evaluare. 

Selectia planurilor de afaceri castigatoare 
 

Punctajul maxim acordat pentru evaluare este de 100 de puncte. Planurile de afaceri care nu obțin un 

punctaj minim cumulat de 50 puncte în urma evaluării vor fi respinse de la finanțare. 

Planurile de afaceri declarate admise vor fi ordonate in ordine descrescatoare a punctajului si vor 

forma astfel LISTA PLANURILOR DE AFACERI ADMISE. 

In cadrul proiectului FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST, se ofera 3 categorii de finantari 

nerambursabile (ajutoare de minimis), astfel: 

- 20 planuri de afaceri vor fi finantate cu maximum de 178,340 lei/afacere (CATEGORIA 40K EURO)  

- 12 planuri de afaceri vor fi finantate cu maximum de 133,755 lei/afacere (CATEGORIA 30K EURO) 

- 10 planuri de afaceri vor fi finantate cu maximum de 89,170 lei/afacere (CATEGORIA 20K EURO) 

Din acest motiv, concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului se va derula pe 3 

categorii.  

Fiecare solicitant va trebui sa mentioneze, inca de la depunerea planului de afaceri, categoria in care 

doreste sa se inscrie, si care va trebui sa fie corelata cu dimensiunea bugetului de investitie descrisa in 

cuprinsul planului de afaceri. 

Criteriile de care juriul va trebui sa tina seama in selectarea planurilor de afaceri castigatoare sunt 

urmatoarele: 

a) Criterii obligatorii 

• Minim 2 firme pe fiecare judet al regiunii de implementare;  

• cel putin 25% din planurile de afacere finantate (11 planuri) vor fi afaceri care propun masuri 

ce vor promova implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, 

prestare de servicii si/sau executie de lucrari; 
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• cel putin 10% din planurile de afacere finantate (5 planuri) vor fi afaceri care propun 

dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor 

dezvoltarii durabile; 

• cel putin 10% din planurile de afacere finantate (5 planuri) vor fi afaceri care propun activitati 

ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de CO2 si 

eficienta d.p.v. al utilizarii resurselor; 

• cel putin 10% din planurile de afacere finantate (5 planuri) vor fi afaceri care propun masuri ce 

vor promova concret inovarea sociala; 

• cel putin 10% din planurile de afacere finantate (5 planuri) vor fi afaceri care propun masuri ce 

vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin 

derularea de activitati specifice. 

b) criterii limitative: 

• Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, 

Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, 

cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din 

numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul proiectului (8 planuri de 

afaceri); 

• Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul 

de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va depăși 10% din numărul total 

de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului (4 persoane); 

 

Expertul coordonator de schema de minimis va aplica urmatorul algoritm de selectie: 

Pas 1: satisfacerea criteriilor obligatorii 

1.1 Petru fiecare din cele 4 judete ale regiunii Vest se vor extrage din LISTA PLANURILOR DE AFACERI 

ADMISE (Lista Admise) cate doua planuri de afaceri,  primele clasate ca punctaj. Acestea vor fi trecute 

pe LISTA PLANURILOR DE AFACERI SELECTAT (Lista selectate) 

1.2. Se verifica cate planuri din LISTA SELECTATE propun solutii TIC si se completeaza pana la numarul 

de 11 necesare din LISTA ADMISE, in ordinea descrescatoare a punctajului. 

1.3. Se repeta pasul 1.2. pentru celelalte criterii obligatorii. 

Pas 2: Se verifica daca vreunul din criteriile limitative este deja indeplinit in LISTA SELECTATE si daca 

da,  se elimina in ordinea crescatoare a punctajului planurile care depasesc limitele specificate (8 

respectiv 4). Daca da, se elimina din LISTA ADMISE si celelalte planuri care satisfac criteriul sau 

criteriile limitative deja atinse. 

Pas 3. Completarea LISTEI SELECTATE  
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In ordinea descrescatoare a punctajului, se completeaza planurile din LISTA SELECTATA cu cele ramase 

in LISTA ADMISA, verificandu-se Pasul 2 dupa fiecare iteratie. 

Pas 4. Selectarea pe categorii 

3.1. Pornind de la LISTA SELECTATA, pentru fiecare din cele 3 categorii (20k, 30k si 40k EURO) se 

creeaza o lista separata, ordonata in sens descrescator al punctajului, functie de optiunea exprimata 

de solicitant la depunerea dosarului de aplicatie. 

3.2. Daca exista cel putin 10 planuri de afaceri in lista de la categoria 20k, se retin primele 10 clasate si 

se considera LISTA FINALA SELECTATA LA CATEGORIA 20K. 

3.3. Daca exista cel putin 12 planuri de afaceri in lista de la categoria 30k, se retin primele 12 clasate si 

se considera LISTA FINALA SELECTATA LA CATEGORIA 30K. Pentru restul planurilor de afaceri din 

categoria respectiva, sunt anuntati solicitantii, care pot alege intre:  

a) reducerea bugetului de la 30k EURO la 20k EURO, dar numai daca exista inca locuri 

disponibile la categoria 20k,  si modificarea corespunzatoare a planului de afaceri inainte de 

semnarea contractului de subventie, sau 

b) retragerea din competitie daca apreciaza ca afacerea nu poate fi derulata prin operarea 

unor modificari bugetare 

3.4. Daca exista cel putin 20 planuri de afaceri in lista de la categoria 40k, se retin primele 20 clasate si 

se considera LISTA FINALA SELECTATA LA CATEGORIA 40K. Pentru restul planurilor de afaceri din 

categoria respectiva, sunt anuntati solicitantii, care pot alege intre:  

a) reducerea bugetului de la 40k EURO la 30k EURO sau daca este cazul la 20k EURO, dar 

numai daca exista inca locuri disponibile la categoria 30k sau 20k,  si modificarea 

corespunzatoare a planului de afaceri inainte de semnarea contractului de subventie, sau 

b) retragerea din competitie daca apreciaza ca afacerea nu poate fi derulata prin operarea 

unor modificari bugetare 

3.5. Astfel completate listele pentru cele 3 categorii, acestea reprezinta LISTELE SELECTATE PE 

CATEGORII, care se dau publicitatii drept planuri de afaceri castigatoare. 

ATENTIE: 

In cazul in care un solicitant nu si-a exprimat in mod expres optiunea pentru incadrarea intr-o 

categorie bugetara, planul sau de afaceri va fi incadrat de catre evaluator functie de dimensiunea 

bugetului din planul de afaceri. 

ASA CUM A FOST DESCRIS ALGORITMUL DE SELECTIE DE MAI SUS, O INCADRARE CORECTA A 

PLANULUI DE AFACERI INTR-UNA DIN CATEGORII CRESTE SANSELE SOLICITANTULUI DE A FI SELECTAT 
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PENTRU FINANTAREA PLANULUI DE AFACERI. Scopul acestui algoritm este sa incurajeze antreprenorii 

sa adopte o strategie de management financiar sanatos inca de la dimensionarea bugetului investitiei, 

fara a introduce cheltuieli nejustificate pana la limita maxima a finantarii. 

 

Planurile de afaceri care nu au intrunit punctajul necesar pentru a se afla pe LISTELE SELECTATE PE 

CATEGORII, si pentru care antreprenorii solicitanti nu au optat pentru retragerea din competitie 

reprezinta LISTA DE REZERVA. 

La finalizarea evaluarii, Comisia de jurizare va elabora Raportul aferent Evaluării în care vor fi 

consemnate punctajele și deciziile aferente evaluării. Raportul va include lista cu punctajele obținute și 

planurile de afaceri propuse pentru  finanțare. 

 

Contestatii 
 

Rezultatele anuntațe de juriu pot fi contestate in termen de 48 de ore de la data trimiterii rezultatelor 

prin e-mail de către administratorul schemei de minimis.  

Contestaţiile vor trebui formulate în limba română, si vor trebui să conţină justificarea contestaţiei. 

Contestatiile trebuie formulate in scris, si transmise pe email la adresa 

concurs.antreprenor.vest@gmail.com  

Managerul de proiect va desemna prin decizie comisia de experti care sa se ocupe de solutionarea 

contestatiilor. 

Comisia de solutionare a contestatiilor va avea in componenta: 

o Doi experti ai administratorului schemei de minimis (coordonatorii de proiect ai celor doi 

parteneri – Asociatia European Academy si Apopsi) 

o Un reprezentant al mediului de afaceri din regiunea Vest. 

Comisia va putea propune următoarele soluţii: 

- Să respingă contestaţia şi în acest caz va trebui să motiveze decizia,  

- Să admită contestaţia şi în acest caz, să reevalueze dosarul de finanţare, sau să continue 

evaluarea acestuia (de ex. dacă respingerea a survenit în urma verificării din prima etapă de evaluare). 

Soluţionarea contestaţiilor va fi adusă la cunoştinţa candidatilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

mailto:concurs.antreprenor.vest@gmail.com
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Asistența ulterioară și contractarea ajutorului de minimis 
 

Dupa incheierea concursului, solicitantii declarati castigatori vor trebui sa efectueze un numar de 40 

de ore de practica în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face 

parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. 

Dupa incheierea activitatii de practica,  va urma o etapa de pregatire a antreprenorilor pentru 

infiintarea intreprinderilor de start-up si contractarea subventiei. 

In cadrul acestei etape de pregatire (mentorat), antreprenorii vor primi asistență gratuită din partea 

Administratorului de schema de minimis pentru completarea/ corectarea ideilor de afaceri și 

transformarea acestora în plan de afacere definitiv si angajant. 

Totodată, beneficiind de mentorat din partea Administratorului de schema de minimis, solicitanții 

admiși spre finanțare vor începe primele demersuri pentru înființarea firmelor, respectiv: 

- Alegerea obiectului de activitate 

- Alegerea și rezervarea la Oficiul Județean al Registrului Comerțului a denumirii societatii 

- Stabilirea sediului social al societății 

- Deschiderea unui cont bancar pentru vărsarea capitalului social 

- Identificarea unei soluții pentru efectuarea înregistrarilor contabile și auditului firmelor 

- Redactarea actului constitutiv 

- Depunderea în contul bancar a capitalului social 

- Achitarea taxelor juridice 

- Înregistrarea specimenului de semnătură (la un notar public) 

- Selectarea unei firme specializate pentru completarea dosarului de înființare a societatii și 

depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comertului 

- Identificarea unei solutii pentru realizarea evidentei contabile 

- Realizarea ștampilei societății 

- Obținerea declarației fiscale 

- Obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare 

Pentru operativitate, pot fi angajate pe plan local servicii specializate (avocați, firme consultanță, etc) 

care să finalizeze procedurile de înregistrare a firmelor în relația cu OJRC și tribunalele regionale. 

ATENȚIE! Pentru acei beneficiari care pe parcursul acestei etape nu colaborează cu experții 

Administratorul de schema de minimis pentru finalizarea / corectarea planurilor de afaceri și nu 
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produc documentele necesare pentru a demonstra cele declarate în dosarul de aplicatie, 

Administratorul de schema de minimis își rezervă dreptul de a îi elimina din competiție. Într-o astfel de 

situație, vor fi invitați pentru continuarea procedurii de start-up următorii clasați pe lista de rezervă. 

Inregistrarea firmelor start-up va incepe cel mai probabil incepand cu luna mai 2019, iar data pentru 

semnarea contractelor de subventie este cel mai tarziu luna octombrie 2019, funcție și de viteza de 

răspuns a solicitanților de finanțare în etapa anterioară. 

În vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis, între Administratorul de schema de 

minimis și întreprinderea creată (beneficiarul schemei de ajutor de minimis) se va încheia un contract 

de subventie. 

Administratorul de schema de minimis îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări suplimentare oricărui 

solicitant, după aprobarea dosarului de aplicatie, până în momentul semnării acordului de finanţare. 

Documentele necesare acestei faze vor fi puse la dispoziție în timp util. 

Solicitanţii nu trebuie să întârzie pentru motive nejustificate transmiterea documentelor aferente 

procesului de contractare, în vederea semnării contractului de finanţare. Termenul pentru depunerea 

documentelor pentru contractare, precum şi termenul pentru transmiterea clarificărilor solicitate în 

procesul de contractare de Administratorul de schema de minimis vor fi stabilite prin scrisori de 

informare/solicitări de clarificări transmise în acest sens. Nedepunerea documentelor de 

contractare/netransmiterea clarificărilor în termenul stabilit poate duce la revocarea deciziei de 

finanţare. 

În calitate de beneficiar aveţi obligaţia de a implementa planul de afaceri pentru care s-a semnat 

contractul de finanţare, în conformitate cu cererea de finanţare aprobată. În cazul în care nu veţi 

putea pune în aplicare ideea, în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de subventie, vă veţi 

asuma consecinţele corespunzătoare. Astfel, Administratorul de schema de minimis îşi rezervă dreptul 

de a întrerupe plăţile sau rezilia contractul încheiat, iar asistenţa financiară nerambursabilă poate fi 

redusă şi/sau va trebui restituită, în totalitate sau parţial. 


