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1. Considerații generale  

 

   Proiectul ,,INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea 

marginalizată delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și 

pentru reducerea sărăciei’’ aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, are ca 

obiectiv general crearea unui program-cadru antreprenorial, sustenabil, competitiv și calitativ 

care să genereze creșterea ocupării forței de muncă din Regiunea Sud-Est, diversificarea 

opțiunilor de ocupare pe piața muncii regională precum și scăderea ratei de reziliență a 

firmelor în primele 12 luni de activitate, prin oferirea de servicii suport integrate pentru 

înființarea de întreprinderi în zona urbană a regiunii.  

 

   Prezenta metodologie este realizată în cadrul activității A.3. SUSTINEREA 

ANTREPRENORIATULUI IN CADRUL COMUNITATII, INCLUSIV A OCUPARII 

PE CONT PROPRIU, care cuprinde subactivitățile: A.3.1.“Formare Antreprenor” - 

Organizarea și livrarea cursului de competențe cheie ,,Competențe antreprenoriale", 

consultanță pentru elaborarea planurilor de afaceri în vederea participării la concursul de 

selecție, precum și consultanță și mentoring pentru derularea și dezvoltarea afacerilor nou 

înființate; A.3.2. “Concurs Antreprenor“ – Organizare concurs pentru selecția celor mai 

bune planuri de afaceri și sprijin pentru înființarea entităților juridice prin care se vor 

implementa planurile de afaceri selectate; A.3.3.“Antreprenor” - Acordarea de subvenții 

pentru afacerile nou înființate și administrarea schemei de antreprenoriat. În urma realizării 

subactivității A.3.1.“Formare Antreprenor”, vor rezulta 36 de persoane care au absolvit 

cursul de competențe antreprenoriale de minim 120 ore, recunoscut de Autoritatea Națională 

pentru Calificări (ANC) și recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, 

Cercetării, Inovării și Tineretului. Acest curs se va finaliza cu un examen de absolvire în fața 

unei comisii de examinare ANC și a obținerii certificatului ANC. Toate cele 36 de persoane 

vor beneficia de consultanță pentru elaborarea planurilor de afaceri în vederea participării la 

concursul de selecție pentru finanțare. Cele 12 afaceri selectate în urma concursului vor avea 

asigurată pe o perioada de 12 luni de consultanță și monitorizare conform Cererii de 

Finanțare.   

 

   În acest sens, proiectul va contribui la creșterea ocupării forței de muncă din regiunea Sud-

Est, prin înființarea a 12 firme care vor genera cel puțin 24 noi locuri de muncă, contribuind 

astfel la îndeplinirea OS 2 – Dezvoltarea mediului economic si social al comunității 

marginalizate (non-rome) din Macin, prin programe inovative de formare, de consiliere, 

orientare, mediere si integrare pe piața muncii și prin programe de antreprenoriat din cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Prezenta Metodologie de evaluare și selecție planuri de afaceri reprezintă suportul pe baza 

căruia se va organiza Concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului ,,INCLUZIUNE – 



 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc  
de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată  
delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” 
Contract de finanțare Nr: POCU/140/4/2/114715 

Pagină 4 din 16 
 

Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, 

pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei’’.  

   Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul 

transparenței începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea 

condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în 

ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor ajutorului de 

minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii pe o perioada 

de 12 luni plus 6 luni perioada de sustenabilitate.  

   La concurs vor participa 36 de persoane care au absolvit cursul de ,,Competențe 

antreprenoriale’’ și care au elaborat planurile de afaceri, beneficiind de consultanță.  

Prezenta schemă de minimis se aplică pentru întreprinderi înființate de persoane cu vârsta 

cuprinsă între 18 și 64 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă, pe baza unui plan 

de afaceri.  

   Codurile CAEN neligibile pentru înscrierea planului de afaceri în Concurs, sunt enumerate 

în Anexa 8 a prezentei metodologii. În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate 12 

planuri de afaceri.  

   În plus, față de cele 12 de planuri finanțabile se vor selecta suplimentar, în aceleași condiții, 

3 planuri de afaceri care vor intra pe lista de rezervă.  

   Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului 

de afaceri aprobat este de 25.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile.  

   Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis  în două tranșe, 

după cum urmează:  

- Tranșa inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost aceasta 

aprobata în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.  

- Tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce 

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în 

termenul de 12 luni, aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea 

tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.  

 

 

 

2. Baza legală 

 

   Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:  

a) Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;  

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

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

c) 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;  
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d) 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; 

e) Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferentă Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 (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. 

 

 

3. Domeniul de aplicare 

 

 (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului 

acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului privind 

Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. 

 

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică: 

a) 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; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției 

primare de produse agricole; 

c) 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; 

d) 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; 

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele 

importate; 

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

4. Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii finanțării nerambursabile 
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   Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii:  

 

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 făcut obiectul unei 

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

dobânda de recuperare aferentă;  

g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice, 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 12 

luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare (toate plățile 

aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul celor 

12 luni de funcționare);  

- asigurarea perioadei de sustenabilitate de 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.  

 

*Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa 

cum sunt acestea definite în 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. Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este ”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”.  

   Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul / punctele 

de lucru în mediul urban, în comunitatea marginalizată.  
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   Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la 

semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în 

cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în 

regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. 

 

5. Condiții de eligibilitate pentru activități 

  

   În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, conform 

Ghidului solicitantului – Condiții specifice, din cadrul Programului Operațional Capital 

Uman, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de comunități 

marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de 

măsuri integrate, activitățile care respectă cumulativ următoarele condiții:  

a) au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului solicitantului – 

Condiții specifice;  

b) respectă condițiile de înființare și dezvoltare definite în Ghidului solicitantului – Condiții 

specifice; 

c) sunt realizate de întreprinderile nou înființate în cadrul proiectelor finanțate prin Ghidul 

solicitantului – Condiții specifice. 

 

 

6. Alte cerințe și condiții conform cererii de finanțare și ghidului solicitantului  

 

 În realizarea planurilor de afaceri solicitanții de ajutor de minimis trebuie să prevadă 

activități care conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-20206, conform 

specificaţiilor din Ghidul solicitantului (dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, 

nediscriminare), astfel:  

• se vor propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor 

produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de 

către întreprinderile finanțate.  

• activitățile propuse să conducă la promovarea egalității de șanse și tratament (egalitatea de 

gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi).  

 În realizarea planurilor de afaceri, solicitanții de ajutor de minimis trebuie să prevadă 

activități care conduc la promovarea temelor secundare din POCU 2014-20207, conform 

specificațiilor din Ghidului solicitantului – Condiții specifice astfel:  

• se vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor;  

• se vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială conform prevederilor 

secțiunii 1.3.2. a Ghidului solicitantului.  
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• se vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea 

unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau 

execuție de lucrări.  

• se vor propune măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării 

tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice.  

 

 Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații beneficiarului sau ai 

partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul 

întreprinderilor înființate prin proiect.  

 

 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.  

 Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în 

structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data semnării contractului de 

subvenție.  

   Se va ține cont de faptul că Ghidul solicitantului - condiții specifice, Apel 82, conține 

următoarea prevedere: ”Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea 

de asociați majoritari în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților 

nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data semnării 

contractului de subvenție.” În această situație, câștigătorul planului de afaceri ar trebui să 

dețină maxim 49% părți sociale dintr-o altă societate cu răspundere limitată (SRL) – pentru a 

îndeplini condiția prevăzută în Ghidul Condiții specifice Apel 82: ”În cazul în care 

întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr.31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana 

al cărui plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat 

majoritar.” 

 

 Participantul la concursul de planuri de afaceri va fi administratorul întreprinderii care se 

va înființa prin ajutorul de minimis, respectiv reprezentantul legal al acesteia pe toată durata 

celor 18 luni de la data înființării firmei (12 luni perioadă de implementare proiect și 6 luni 

perioadă de sustenabilitate).  

 

 Întreprinderea care se va înființa prin ajutorul de minimis poate fi constituită din maxim doi 

asociați pe toată durata celor 18 luni de la data înființării firmei:  
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- asociatul majoritar care este aplicantul planului de afaceri - administratorul și reprezentantul 

legal al întreprinderii  

- asociat minoritar (din punct de vedere al acțiunilor deținute în acea întreprindere)  

- asociații din cadrul întreprinderii care se va înființa vor avea domiciliul/reședința în aria de 

implementare a proiectului, respectiv în regiunea Sud-Est . 

 

 Participanții la concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului ,,INCLUZIUNE – 

Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul Măcin, 

pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei’’ nu au voie sa 

depună același plan de afaceri pe un alt proiect similar (NU au voie să facă parte din grupul 

țintă și să beneficieze de finanțare în alte proiecte finanțate prin POCU Axa 4, Obiectivul 

specific 4.2. Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate). 

 

 

7. Organizarea și derularea Concursului de planuri de afaceri  

 

   În prezenta metodologie pentru organizarea și derularea Concursului de planuri de afaceri s-

au definit 8 etape principale:  

I. Comunicarea Metodologiei de evaluare și selectare planuri de afaceri către grupul țintă;  

II. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri de Afaceri (Juriu);  

III. Depunerea Planurilor de Afaceri;  

IV. Analiza eligibilității administrative a Planurilor de afaceri (Anexa 3 - Grila de verificare 

eligibilitate administrativa);  

V. Evaluarea tehnico-financiară a Planurilor de afaceri (Anexa 4 - Grila evaluare tehnico-

financiară);  

VI. Contestații/ Soluționarea contestațiilor;  

VII. Ierarhizarea și selecția planurilor de afaceri;  

VIII. Publicarea listei definitive a câștigătorilor concursului de planuri de afaceri, a listei de 

rezervă și semnarea Pre-acordurilor de finanțare conform Schemei de minimis.  

 

 

 

7.1. Comunicarea Metodologiei de evaluare și selecție planuri de afaceri către grupul 

țintă  

 

   Pentru asigurarea unei transparențe maxime, această metodologie este prezentată încă de la 

susținerea campaniilor de inovare socială/antreprenorială și este abordată cu toți participanții 

de la cursurile de formare pentru a se asigura diseminarea acesteia în cadrul cursurilor astfel 

încât ei să fie motivați să elaboreze un plan de afaceri realist și cât mai bun. De asemenea, va 

fi adus la cunoștință și persoanelor care nu au urmat cursul de antreprenoriat în cadrul 
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proiectului, dar care îndeplinesc condițiile de eligibilitate GT, sunt certificați și doresc să 

participe la concursul de planuri de afaceri. 

    

   Toate persoanele care fac parte din grupul țintă eligibil al proiectului vor fi informate asupra 

prevederilor Schemei de ajutor de minimis și a cerințelor din grilele de verificare eligibilitate 

și de evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri, a avantajului prin creșterea 

punctajului acordat prin includerea în planul de afaceri de activități care conduc la 

promovarea temelor orizontale și secundare din POCU 2014-2020, a Contractului de 

subvenție și nu în ultimul rând a documentelor din Dosarul de plan afaceri și a structurii 

acestora.  

    Constituie un avantaj în evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri prin acordare 

de punctaj suplimentar dacă prin politica de resurse umane întreprinderile noi vor angaja cel 

puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate, categorii definite conform Hotărârii 

de Guvern nr. 799/2014. Astfel proiectul nostru contribuie la unul din obiectivele Strategiei 

Naționale pentru Incluziune socială și reducerea sărăciei - Creșterea ocupării forței de muncă 

în rândul persoanelor cu venituri reduse și a celor din grupuri vulnerabile prin programe 

personalizate de activare a forței de muncă și a obiectivului general al Strategiei Naționale de 

ocupare a forței de muncă 2014-2020 - Atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forței de 

muncă susținut de competitivitate economică, coeziune socială și dezvoltare durabilă – 

facilități fiscale pentru angajarea șomerilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. 

 

 

Conţinutul Dosarului pentru participarea la concursul planuri de afaceri 

 

Opis dosar 

Cerere de înscriere la concursul plan de afaceri la prezenta Metodologie. Fiecare beneficiar 

care doreşte să participe la concursul de planuri de afaceri trebuie să completeze cererea.  

Copie act identitate (pentru participantul la concurs şi asociatul său, după caz) 

Copie certificat de naștere (pentru participantul la concurs şi asociatul său, după caz) 

Certificat de absolvire
1
 sau Adeverinţă emisă de către Furnizorul cursurilor de competențe 

antreprenoriale în cadrul proiectului 

Declaraţie de eligibilitate - Anexa 1 la prezenta Metodologie; 

Plan afaceri depus, elaborat de către participantul la concurs pe baza structurii solicitate şi 

pusă la dispoziţie de către administratorul schemei de minimis - Anexa 7 la prezenta 

Metodologie; 

Notă: Nu se acceptă achiziţia de echipamente second-hand din ajutorul de minimis! 

 

                                            
1 Persoanele aplicante care nu au urmat programul de formare Competenţe antreprenoriale în cadrul acestui proiect vor ataşa 

la Dosarul de finanţare Certificatul absolvire curs competenţe antreprenoriale obţinut anterior. 
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7.2. Constituirea /Activitatea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri de Afaceri (Juriu) 

 

Pentru a finanța cele mai bune idei de afaceri, transpuse în planuri de afaceri realiste precum 

și pentru respectarea principiului transparenței în procesul de evaluare și selecție planuri de 

afaceri, se va constitui o Comisie de evaluare independentă organizată în Regiunea Sud-Est. 

Comisia de evaluare și selecție constituită sub forma unui juriu va fi alcătuită din 3 persoane 

(2 membri și un președinte): reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de 

implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și 

confidențialitate.  

Analiza documentelor transmise de persoanele interesate şi selectarea membrilor Juriului se 

va face pe baza de CV-uri şi a altor documente din care rezultă că au experienţă dovedită în 

antreprenoriat. Analiza acestor documente va fi făcută de către reprezentanții legali ai 

parteneriatului inclusiv managerul de proiect. 

Membrii Juriului sunt persoane care trebuie să dea dovadă de:  

- integritate;  

- obiectivitate; 

- independenţă.  

 

Administratorul schemei de antreprenoriat va pune la dispoziția membrilor juriului, cu ocazia 

întrunirii o listă cu beneficiarii ale căror planuri de afaceri au fost declarate eligibile în urma 

verificării administrative.  

Persoana care se află într-o situație de incompatibilitate va solicita înlocuirea sa în termen de 

3 zile calendaristice de la constatare. În acest caz, administratorul schemei de antreprenoriat 

va proceda la înlocuirea persoanei în cauză fără a aduce atingere demnităţii persoanei şi 

drepturilor profesionale şi contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, 

respectiv incompatibilităţii sesizate.  

S-au definit situațiile și aspectele privind incompatibilitatea persoanelor din juriu, cum ar fi:  

 dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă, el, sau vreo rudă 

apropiată, în soluţionarea unei cauze, într-un anumit mod, care l-ar determina, să fie subiectiv;  

 implicare financiară indirectă;  

 situația în care există elemente care conduc și chiar atestă starea de conflict de interese sau 

incompatibilitate cum ar fi existența unui interes personal.  

 

De asemenea, fiecare persoană din Juriu are datoria și obligația să păstreze, în condiţiile legii, 

confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au acces pe 

perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le facă 

cunoscute unui terţ pe toată perioada de desfășurare a proiectului.  

Activitatea Comisiei de evaluare și selecție se va desfășura sub atenta monitorizare a cel puțin 

doi observatori, persoane din echipa proiectului: Manager proiect, Coordonator parteneri, 

Coordonator formare antreprenorială. 
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7.3. Depunerea Planurilor de Afaceri  

 

Justificat pe de o parte de creșterea determinării persoanelor participante la concursul de 

planuri de afaceri prin micșorarea duratei de răspuns la validitatea ideii lor de afacere, iar pe 

de altă parte pentru realizarea unei distribuții uniforme a evaluării preliminare a planurilor de 

afaceri, procesul de evaluare al planurilor de afaceri se va organiza etapizat numai până la 

faza evaluării tehnico-financiare.  

Practic, planurile de afaceri aferente fiecărei etape sunt evaluate conform grilei de verificare a 

eligibilității administrative, verificându-se existența documentelor și anexelor obligatorii.  

Planurile de afaceri care sunt admise în etapa de verificare a eligibilității administrative vor fi 

evaluate de către membrii Comisiei de evaluare și selecție.  

După finalizarea fiecărui program de formare profesională pentru dobândirea competențelor 

antreprenoriale și susținerea examenului de absolvire, participanții care au promovat pot 

depune pentru concursul de planuri de afaceri, în termen de o lună, planul cu ideea lor de 

afacere pe care doresc să o implementeze în cadrul schemei de ajutor de minimis. Perioada de 

dezvoltare a planului de afaceri va fi aceeași pentru toți participanții la cursuri, independent de 

dinamica desfășurării acestora, astfel încât să asigurăm condiții egale și echidistante tuturor 

participanților.  

Persoanele care dețin certificatul de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale și s-au 

înscris în GT în perioada desfășurării unui program de formare vor fi asimilați celor care 

urmează programul de formare. În acest sens, depunerea dosarului pentru concursul de planuri 

de afaceri se va face în același termen de 15 zile.  

Responsabilul organizare concurs și Coordonatorul grup țintă, vor face verificarea eligibilităţii 

administrative a proiectelor conform graficului stabilit de către administratorul schemei de 

antreprenoriat. 

 

Depunerea dosarului pentru concursul planuri de afaceri  

 

Planurile de afaceri se vor depune la sediul proiectului. 

În momentul predării planului de afaceri, fiecare va primi un număr de înregistrare în ordinea 

depunerii planurilor. 

 

7.4. Analiza eligibilității administrative a Planurilor de afaceri  

 

În această etapă, se verifică eligibilitatea dosarelor depuse din punct de vedere administrativ, 

existența documentelor și anexelor obligatorii. 

Pentru a verifica cu ușurință îndeplinirea condiției de implementare a proiectului într-o zonă 

urbană din regiunea Sud Est expertul GT are la dispoziție și Metodologia de selecție grup 

țintă. 
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Planurile de afaceri declarate eligibile în urma verificării administrative, vor fi evaluate de 

către Comisia de evaluare pe baza criteriilor de evaluare prezentate în grila de evaluare 

tehnico-financiară - Anexa 4 la prezenta Metodologie.  

Comisia de evaluare va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a 

planurilor de afaceri bazat pe prezenta metodologie care asigură principii și criterii 

transparente și nediscriminatorii. Astfel, în cadrul procesului de evaluare Juriul va analiza 

următoarele:  

- veridicitatea și coerența informațiilor înscrise în planul de afaceri;  

- completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri;  

- legătura dintre activele ce vor fi achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților pentru 

care se solicită finanțare;  

- concordanța între punctajul obținut și activitățile propuse în planul de afaceri.  

- nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, 

identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului 

de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.  

- planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat 

și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona 

geografică de implementare a proiectului.  

- prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză.  

 

Selecția se va realiza in 3 pași: eligibilitate, calitate și departajare și face parte din calendarul 

activității A.3.2. -  “Concurs Antreprenor“ –Organizare concurs pentru selecția celor mai bune 

planuri de afaceri și sprijin pentru înființarea entităților juridice prin care se vor implementa 

planurile de afaceri selectate. 

Modalități de selecție – planurile de afaceri pot fi depuse de persoanele din grupul țintă care 

au absolvit cursul “Competențe antreprenoriale” sau au beneficiat doar de servicii de 

consultanță pentru elaborarea planului de afaceri: 

 planul de afaceri vizează înființarea unei afaceri non agricole în mediul urban; 

 persoana care depune planul de afaceri are reședința sau domiciliul în mediul urban, în 

Măcin, Regiunea Sud-Est – conform Ghid 4.2.; 

 persoana care depune planul de afaceri nu aparține categoriei de tineri NEETs (care nu 

urmează nici o formă de învățământ și nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 

24 ani; 

 planul de afaceri nu se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din 

schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare; 

 planul de afaceri prevede angajarea a minim 2 persoane; 

 valoarea planului de afaceri pentru care se solicită ajutor de minimis este de maxim 

25.000 euro*  

*acordarea ajutorului de minimis prevede ca tranșa 1 să fie maxim 75% din finanțarea totală, 

iar diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis să fie solicitată după ce 
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beneficiarul face dovada ca a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent 

etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care 

această condiție nu este respectată, tranșa finală nu se mai acordă. 

Persoanele și planurile de afaceri care nu îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate, vor fi 

declarate respinse. 

B. Criteriile de selecție vizează finanțarea unor planuri de afaceri viabile și de calitate care să 

asigure succesul și sustenabilitatea afacerilor viitoare, să contribuie la ocuparea unui număr 

cât mai mare de persoane, să respecte principiile dezvoltării durabile și să contribuie la 

realizarea temelor secundare POCU.  

Criteriile de selecție a planurilor de afaceri sunt organizate în două categorii: criterii de 

calitate și criterii de departajare. 

 

C. Criterii de calitate care se punctează (maxim 100 puncte): 

Contribuția la aplicarea principiilor dezvoltării durabile; 

Contribuția la tema secundară POCU sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

Contribuția la tema secundară POCU inovare socială; 

Contribuția la tema secundară POCU utilizarea și calitatea TIC; 

Contribuția la tema secundară POCU cercetare, dezvoltare tehnologica, inovare; 

Achiziții echipamente; 

Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri; 

Analiza SWOT a afacerii; 

Schema organizatorică și politica de resurse umane; 

Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii; 

Analiza pieței de desfacere și a concurenței; 

Strategia de marketing; 

Proiecții financiare privind afacerea; 

Bugetul planului de afaceri; 

Numărul de locuri de muncă nou create;  

Perioada de continuare a activității și de menținere a locurilor de munca; 

Pregătire în domeniul în care se va desfășura afacerea – codul CAEN principal. 

Punctajul minim pentru îndeplinirea criteriilor de calitate este de 60 puncte, planurile care 

obțin un punctaj mai mic vor fi respinse și nu vor participa la departajare.  

D. Criterii de departajare – în urma aplicării criteriilor de calitate de la punctul C și a 

realizării unei liste în funcție de punctaj, se va realiza o departajare a planurilor de afaceri. 

În această etapă – Evaluarea tehnico-financiară a Planurilor de afaceri, se verifică 

eligibilitatea dosarelor depuse din punct de vedere tehnico-financiar, existenţa documentelor 

şi anexelor obligatorii conform Grilei de evaluare tehnico-financiară - Anexa 4 la 

Metodologia de evaluare şi selecţie planuri afaceri. 

 

8. Dispoziții finale 
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I. Nu vor fi finanțate doua sau mai multe planuri de afaceri identice sau cu un grad foarte 

mare de asemănare, propuse de persoane diferite, în ceea ce privește descrierea segmentului 

de piață, planului de management /marketing și bugetul detaliat.  

II. Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat 

și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona 

geografică de implementare a proiectului – prin excepție pot fi selectate planuri de afaceri de 

tip franciză;  

III. Va fi verificată eligibilitatea cheltuielilor (subvenții pt. înființarea afacerii) conform 

Ghidului solicitantului 4.2., valoarea solicitată urmând a fi diminuată cu cuantumul 

cheltuielilor neeligibile; 

IV. După departajarea planurilor de afaceri în funcție de criteriile și punctajul stabilit, se va 

întocmi lista finală cu cele 12 de planuri selectate. În funcție de planurile de afaceri selectate 

și de valoarea de finanțare / plan de afaceri selectat, va fi stabilită Valoarea totală a 

finanțărilor solicitate (VTS) în urma adunării valorilor tuturor planurilor de afaceri din lista 

finală, iar VTS nu poate depăși suma maxima 25.000 euro.  

V. În urma stabilirii și aprobării VTS, va fi aprobată Valoarea totală a ajutoarelor de minimis 

aferentă tranșei inițiale de 75% (VT tranșa inițială). VT constituie baza pt. elaborarea 

contractelor de subvenții (valoarea primei tranșe 75%, valoarea tranșei finale 25%). 

Ulterior, se va stabili și aproba Valoarea totală a ajutoarelor de minimis aferentă tranșei finale 

(VT tranșă finală) după următoarea formulă: VT tranșa finală = VTD - VT tranșa inițiala, 

unde VTD reprezintă valoarea totală disponibilă de max. 25.000 euro conform estimării din 

Bugetul proiectului.  

VI. Contractele de subvenție vor fi încheiate cu fiecare persoană cu atribuții de administrator 

al firmei al cărei plan de afaceri a fost selectat, în funcție de valoarea finanțării solicitate în 

planul de afaceri selectat, fiind prevăzută ca certă alocarea primei tranșe de maxim 75%, iar 

tranșa finală va fi acordată dacă este respectată regula din Ghidul POCU 4.2. și dacă există 

sume disponibile. 

VII. Se va întocmi și lista de rezervă cu planurile de afaceri pt. care nu există sume 

disponibile, dar care pot fi finanțate în cazul unor retrageri sau a realizării de economii. 

După finalizarea procedurii de selecție, va fi publicată lista finală cu planurile de afaceri 

selectate și vor fi anunțați direct câștigătorii, care vor fi imediat pregătiți pt. înființarea 

firmelor. Pt. planurile de afaceri respinse sau fără finanțare se vor comunica motivele 

respingerii/depunctării/departajării (care vor fi obiective – neîndeplinirea condițiilor de 

eligibilitate, neîndeplinirea criteriilor de calitate și de departajare) către toți participanții, iar 

aceștia vor putea contesta aceste motive, în termen de 5 zile lucrătoare, având posibilitatea de 

a aduce justificări suplimentare pt. documentele depuse. 

Pentru soluționarea contestațiilor se va desemna o comisie formată din membri de juriu care 

nu au participat la evaluarea planurilor de afaceri ce constituie subiectul contestației. 

Termenul de soluționare a contestațiilor: 5 zile lucrătoare.  

Procesul de selecție descris mai sus asigură: 



 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc  
de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: “INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată  
delimitată din orașul Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei” 
Contract de finanțare Nr: POCU/140/4/2/114715 
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- Transparență (selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre 

care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor 

deciziilor) 

- Echidistanță (toate persoanele și toate documentele depuse sunt tratate în mod egal, evaluate 

în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie, indiferent de rasă, naționalitate, 

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, 

boală cronica necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată sau orice 

alt criteriu asemănător) obiectivitate (criteriile sunt clare și obiective – condițiile fiind cele din 

Ghidul POCU 4.2).  

 

 

 

În prezenta metodologie și în anexele aferente pot interveni modificări fără schimbări majore, 

datorită apariției unor elemente de noutate care pot aduce valoare adăugată proiectului. 

 

 


