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1. Informații despre concursul de planuri de afaceri  
 
Prezentul apel de proiecte este organizat in cadrul proiectului POCU/82/3.7/107165 „START SMART” 

finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă 

pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 

din zona urbană”.  
 
 

1.1 Legislație aplicabilă 

 

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

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

Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 
 
• Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus aprobată prin ordinul ministrului Fondurilor 

Europene nr. 1838/2016 cu modificările și completările ulterioare; 
 
• Contractul de finanţare cu ID: POCU/82/3.7/107165 încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil şi 

administratorul schemei de antreprenoriat, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul 

specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, ce 

constituie anexă şi parte integrantă a prezentului contract; 
 
• Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”; 
 
• Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 
 
• Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.  
 

1.2 Definiții 

 

 
a) comercializarea produselor agricole – 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; 
 
b) 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; 
 
c) întreprindere – 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; în sensul prezentei metodologii, prin întreprindere se înțelege societate reglementată de 

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

d) întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 
următoare: 

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

întreprinderi; 
 

- o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, 
de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 



 

 
- 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; 
 

- 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”. 

 
e) prelucrarea produselor agricole – 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; 
 
f) produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit 

și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
 
g) șomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 

- este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minim 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de 
pensionare; 

 
- starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 

 
- nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, 

venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; 
 

- este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă. 
 
h) persoană inactivă – persoana cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici în 

populatia ocupată și nici în cea aflată în somaj (de ex. studenți, persoane casnice). Pensionarii pot face 

parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de 

grup țintă eligibile pentru acest apel. 
 
i) persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă - 

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

întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale). 
 

 

1.3 Coordonatele apelului de proiecte 

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. 
 
Bugetul total alocat pentru finanțarea planurilor de afaceri este de 5.824.500 lei, 33 de planuri de afaceri in 
valoare de 176.500 lei/8proiect. 
 
 
Proiectele depuse de către solicitanți vor începe sa fie evaluate încă din perioada de derulare a sesiunilor de 

depunere. Proiectele care în urma verificării tehnico-economice a planurilor de afaceri obțin mai puțin de 

50 de puncte sunt respinse de la finantare pt infiintarea de inteprinderi.  
 

1.4 Depunerea proiectelor  
 

Planurile de afaceri se vor depune  pe adresa: SC Libro Events SRL, Bulevardul Ferdinand nr.58, sc A, et. 3, 
ap.9, sector 2, Bucuresti 
 

Termenul limită de depunere al planurilor de afaceri este 15 noiembrie 2018, ora 16.00. Orice document depus 
după aceasta data nu va mai fi evaluat.  

 



 

În competiție se acceptă toate planurile de afaceri depuse de persoane fizice care îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate din prezenta metodologie si din GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, România Start Up Plus, 
care este anexa la acest regulament. 
 
 
  

1.5 Finanțarea nerambursabilă și alocarea bugetară 

 
 
Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru infiintarea de inteprinderi este de maximum 
176.500,00 lei/proiect. 
Ajutorul de minimis va fi transferat către beneficiarul schemei de ajutor de minimis în două tranșe, după 
cum urmează:  
a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat în 
cadrul planului de afaceri și contractul de subvenție încheiat. 
 b. O tranșă 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 de implementare a planurilor de afaceri, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea 
tranșei inițiale. în cazul în care acest termen nu este respectat, transa finală nu se mai acordă.  
 

Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au 

fost inițiate după semnarea contractului de subvenție încheiat între Administratorul schemei de ajutor de 

minimis și beneficiarul ajutorului de minimis.  

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

ajutoarelor de minimis și va cuprinde minim următoarele prevederi:  

• Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza ajutorul de minimis acordat pe 

toată durata contractului și de a dispune de măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin 

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

respectiv recuperarea ajutorului de minimis. 

 • Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de 

sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcționării afacerii, 

inclusiv menținerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea 

perioadei obligatorii de funcționare a afacerii. 

 • Furnizorul, administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul schemei de ajutor de minimis 

păstrează o evidență detaliată privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data 

la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe vor 

conține toate informațiile impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis. • Beneficiarul 

ajutorului de minimis are obligația de a raporta administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele 

și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către 

acesta.  

• Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui, după caz, parțial sau total, valoarea ajutorului 

de minimis primit, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă 

. • Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a recupera valoarea ajutorului de minimis 

utilizat necorespunzător și a accesoriilor.  

 

Intensitatea finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului apel de proiecte este de maximum 
100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile, în limita valorii maxime specificate anterior. 
 
Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită la 

subcap. 1.2, lit. d. Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea 

unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate 

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

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



 

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

ajutorul este finanţat din surse naționale sau comunitare. 
 
Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost 
desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective   
se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care 

atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care 

beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că 

ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri. 
 
Solicitanții care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii 

neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanțare pentru sectoarele 

eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități. 
 
În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei 

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

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

minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. 
 
În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de 

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

principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în 

care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii 

contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 
 
Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a 
altor obligații fiscale. 
 
Bugetul total alocat pentru finanțarea planurilor de afaceri in vederea infiintarii de inteprinderi este de 

5.824.500 lei, alocarea bugetului în vederea finanțării planurilor de afaceri aprobate în urma evaluării 

(eligibile și care îndeplinesc pragul minim de calitate de minim 50 de puncte) urmând a se face ținând cont 

de următoarele condiții: 
 

• Planurile de afaceri aprobate în urma evaluării vor fi ordonate descrescător în ordinea punctajelor 

primite în cadrul verificării tehnico-economice, în cazul punctajelor egale departajarea urmând a se 

face pe baza punctajelor acordate la criteriul de selecție 4 „Contribuția la promovarea temelor 

orizontale si a temelor secundare din POCU 2014-2020 (dezvoltarea durabilă, sprijinirea tranzitiei 

catre o economie cu emisii scazute de CO2, inovarea socială, utilizarea și calitatea TIC și consolidarea 

cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării)”. 
 

• Vor fi selectate minim 2 planuri de afaceri din fiecare judet din regiunea Sud Est (Braila, Galati, 
Constanta, Tulcea, Vrancea Buzau. Un plan de afaceri este considerat ca fiind din județul în care se 
propune derularea activităților propuse în cadrul planului de afaceri respectiv (locația de 
implementare a proiectului). 

 
• 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 în cadrul concursurilor de proiecte. 

 
• Numărul de planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de formare 

antreprenorială din cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din totalul de persoane ale căror 

planuri de afaceri vor fi finanțate în cadrul concursurilor de proiecte.  
 

• Numărul de planuri de afaceri care 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 va fi de minim 10% din totalul planurilor de 

afaceri finanțate în cadrul concursurilor de proiecte. 
 

• Numărul de planuri de afaceri care vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor va fi de minim 10% din totalul planurilor de afaceri finanțate în cadrul concursurilor de 

proiecte. 
 

• Numărul de planuri de afaceri care vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială va fi 
de minim 10% din totalul planurilor de afaceri finanțate în cadrul concursurilor de proiecte. 

 
• Numărul de planuri de afaceri care vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea 

TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/furnizarea de bunuri, prestare de 

servicii și/sau execuție de lucrări va fi de minim 25% din totalul planurilor de afaceri finanțate în 

cadrul concursurilor de proiecte. 
 

 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor  
 

         Cerința de eligibilitate a planurilor de afaceri privind propunerea unor măsuri concrete pentru 

promovarea și atingerea temei secundare de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor, activitățile întreprinse în cadrul afacerii și 

în detalierea planului de afaceri, precum: achiziționarea/utilizarea unor echipamente ce permit un 

consum redus, precum cele clasa A++, derularea unor campanii de informare pentru promovarea 

măsurilor de eficiență energetică și utilizarea energiei din resurse regenerabile în IMMuri, activități de 

cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse 

regenerabile, investiții în utilizarea mai larga a contractului de performață energetică, eficiență 

energetică și instalații de încălzire și răcire pe baza de energie din surse regenerabile, etc..   
 

Inovarea socială  
 

               Cerința de eligibilitate a planurilor de afaceri privind propunerea unor măsuri concrete pentru 

promovarea și atingerea temei secundare de inovare socială prin activitățile întreprinse în cadrul afacerii 

și în detalierea planului de afaceri, precum: derularea unor campanii de informare pentru promovarea 

inovării sociale, egalității de șanse, de gen, nedescriminării, accesabilitatea persoanelor cu dizabilități, 

dar și aplicarea unor metode inovatoare de combatere a discriminării, crearea/dezvoltarea unui 

produs/serviciu de inovare sociala, etc. 
   
  
 Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor  

 

          Cerința de eligibilitate a planurilor de afaceri privind propunerea unor măsuri concrete pentru 

promovarea și atingerea temei secundare TIC prin activitățile întreprinse în cadrul afacerii și în 

detalierea planului de afaceri, precum: promovarea, sustinerea și participarea în cadrul unor cursuri de 

dobândire și/sau dezvoltare a competențelor digitale, TIC (ECDL, competente informatice, etc.), diferite 

soluții TIC pentru „întreprinderi inteligente”, dezvoltarea unor soluții TIC pentru informarea și acordarea 

de drepturi consumatorilor, în cazul întreprinderilor ce furnizează servicii turistice, dezvoltarea unui 

conținut electronic relevant, etc. 

 

Dezvoltare durabilă 

 

              Cerința de eligibilitate a planurilor de afaceri privind propunerea unor măsuri concrete pentru 

promovarea și atingerea temei secundare de dezvoltare durabilă prin dezvoltarea unor produse, 

tehnologii sau servicii, prin activitățile întreprinse în cadrul afacerii și în detalierea planului de afaceri, 



 

precum: dezvoltarea parteneriatelor între întreprinderi, institute și universități pentru a facilita schimbul 

de date științifice și tehnologice și a asigura asistență tehnică necesară pentru dezvoltarea durabilă, 

dezvoltarea unor baze de date relevante și a unor sisteme de monitorizare a mediului, transmitere a 

datelor și de prelucrare a acestora, participarea la cursuri de specialiști în managementul deșeurilo,r 

certificate și sau altele echivalente, derularea unui program în cadrul întreprinderii de reciclare selectivă, 

achiziționarea/utilizarea unor echipamente ce permit un consum redus, activități dedicate protecției 

mediului, eficienței energetice, biodiversității, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, 

rezistenței la dezastre, etc. 

  

  

Având în vedere aspectele prezentate anterior, este posibil ca un proiect cu un punctaj inferior să fie 

selectat pentru finanțare înaintea unui proiect cu un punctaj mai mare, în funcție de condițiile de alocare 

a bugetului aferent concursurilor de planuri de afaceri descrise mai sus. 

 

 

2. Criterii de eligibilate și selecție 

 

 

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii planului de 

afaceri, pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de 

implementare și perioada de sustenabilitate, în condițiile stipulate în cadrul contractului de subvenție. 

 

 

2.1 Eligibilitatea solicitantului 

 

 

Persoana fizică (solicitantul) care depune planul de afaceri în cadrul concursurilor de planuri de afaceri 

trebuie să fie înregistrată în grupul țintă al proiectului POCU/82/3.7/107165, ceea ce înseamnă că 

îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

 

1. Solicitantul are vârsta de minim 18 ani. 

 

2. Solicitantul are studii generale obligatorii. 

 

3. Solicitantul face parte dintr-una dintre categoriile: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de 

muncă sau înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. 

 

4. Solicitantul intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în regiunea Sud Est 

 

5. Solicitantul își are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Est 

 

6. Solicitantul care nu a urmat cursurile de competente in cadrul proiectului cu urmatoarele conditii: 

-  ca acesta sa se fi inscris in grupul tinta al Proiectului pana la depunerea planului de afaceri  

- indeplineasca criteriile de eligibilitate pe care le indeplineste si grupul tinta din proiect 

- sa fie absolvent al cursului de competente antreprenoriale, acreditat ANC cu o durata de 80 de ore. 

- nu beneficiază de o alta finanțare nerambursabilă prin Fondul Social European, Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare cu cele derulate în cadrul proiectului 

POCU/82/3.7/107165. 

 



 

După aprobarea planurilor de afaceri, solicitanții vor înființa întreprinderi (societăți reglementate de Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) în vederea implementării 

planurilor de afaceri aprobate. Solicitanții vor fi asociați unici sau asociați majoritari și reprezentanți legali 

cu puteri depline în cadrul societăților ce urmează a fi înființate. 

 

Anterior semnării contractelor de subvenție se va efectua o nouă verificare a eligibilității solicitanților, 

precum și a societăților pe care aceștia le-au înființat în vederea implementării planurilor de afaceri, 

conform Anexei nr. 5 „Grila de evaluare a eligibilității la semnarea contractului de subvenție”. 

 

Pot beneficia de finanțare întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 

1. Întreprinderea este legal constituită și își desfășoară activitatea în mediul urban în Regiunea Sud Est. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false. 

 

5. Întreprinderea este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu 

acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat. 

 

6. Solicitantul nu are calitatea de asociat/acționar majoritar în structura altor întreprinderi. 

 

2.2 Eligibilitatea planului de afaceri 

 

Planurile de afaceri depuse în cadrul concursurilor de planuri de afaceri trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

 

1. Planul de afaceri conține toate elementele minime obligatorii și să respecte structura solicitată conform 

Anexei nr. 3 „Plan de afaceri si grila de evaluare tehnico economica(model)” la prezenta Metodologie 

(descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri – obiective, activități, rezultate, 

indicatori; 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). 

 

2. Activitatea economică care urmează a fi desfășurată trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate 

eligibil conform prevederilor Schemei de ajutor de minimis România Start Up Plus. Schema de ajutor 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. 

 

3. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate în cadrul planului de afaceri depus nu depășește 176.500 

lei/proiect. 

 

4. Sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) ale întreprinderii înființate în vederea implementării 

proiectului trebuie să fie situate în mediul urban în regiunea Sud Est. 

 

5. Planul de afaceri prevede angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de 

minimis (crearea a minimum 2 locuri de muncă). 

 

6. Planul de afaceri prevede asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 

perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare. 

 

7. Planul de afaceri prevede asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul 

să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă. 

 

8. Perioada de implementare a activităților prevăzute în cadrul planului de afaceri este de maxim 12 luni de 

la data semnării contractului de subvenție. 

 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

 

Pentru ca o cheltuială să fie considerată eligibilă în cadrul concursurilor de planuri de afaceri trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
 
a. Să fie angajată și plătită de către beneficiarul finanțării în condițiile legii după data semnării contractului 

de subvenție; 
 
b. Să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care 

acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și 

de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora 

cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate; 



 

 
c. Să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii; 
 
d. Să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile; 
 
e. Să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor dreptului aplicabil al 

Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința 

eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor. 
 
 
 
Categorii de cheltuieli eligibile:  
 
1. Cheltuieli cu salariile  
 
 

1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 
 

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate (contribuţii angajaţi şi 
angajatori) 

 
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate: 
 

2.1 Cheltuieli pentru cazare 
 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 
 

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

comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul 

efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării) 
 

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 
 
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de 

minimis nu are expertiza necesară. 
 

Serviciile specializate achiziționate trebuie să fie necesare pentru desfăsurarea activității propuse în 

cadrul planului de afaceri, câteva exemple fiind prezentate în continuare: servicii de contabilitate și 

expertiză contabilă, servicii de consiliere juridică, servicii de consultanță în marketing etc. 
 
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, 

materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare 

funcţionării  
întreprinderilor   

 
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale 
 

întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri  
 
 
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de 

leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și 

imobile). 
 
 
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor. 
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor.  
 
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării  

întreprinderilor. 
 
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor  
 
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor  
 
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor  



 

 
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor  
 
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor  
 
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor  
 
16. Prelucrare de date 
 

17.  Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 
 

18. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format 
tipărit/ electronic 

 
19. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

 
Taxa pe valoare adaugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal aferentă cheltuielilor 
eligibile este considerată eligibilă. 
 
 
 
Cheltuieli neeligibile:  
 
 
1. Taxa pe valoare adaugată, deductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal, aferentă 

cheltuielilor eligibile; 
 
2. Cheltuielile cu achiziţionarea de infrastructuri, terenuri şi bunuri imobiliare 
 
3. Cheltuielile cu achiziționarea de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand 
 
4. Cheltuielile cu achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri 
 
5. Cheltuielile cu amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj 
 
6. Orice alte cheltuieli care nu sunt incluse în categoriile de cheltuieli eligibile detaliate anterior  
 
 
 
2.4 Criteriile de selecție a planurilor de afaceri  
 
Criteriile de evaluare ce vor fi utilizate pentru selecția planurilor de afaceri sunt detaliate în cadrul Anexei 
nr.  
3 „ Structura planului de afceri si grila de verificare tehnico-economică a planului de afaceri”: 
 

1. Coerența planului de afaceri (obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii propuși sunt corect 
definite, cuantificabile și corelate) 

 
2. Planificarea financiară și operațională a planului de afaceri 

 
3. Calitatea planului de afaceri 

 
4. Contribuția la promovarea temelor orizontale si a temelor secundare din POCU 2014-2020 

 
(dezvoltarea durabilă, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de CO2, inovarea 
socială, utilizarea și calitatea TIC și consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării) 

 
Pe baza criteriilor de selecție prezentate se va realiza punctarea fiecărui proiect eligibil, punctajul minim pe 
care trebuie sa îl primească un proiect pentru a fi finantat fiind de 50 de puncte. 
 
Planurile de afaceri aprobate în urma evaluării vor fi ordonate descrescător în ordinea punctajelor primite 

în cadrul verificării tehnico-economice, în cazul punctajelor egale departajarea urmând a se face pe baza 

punctajelor acordate la criteriul de selecție 4 „Contribuția la promovarea temelor orizontale si a temelor 

secundare din POCU 2014-2020 (dezvoltarea durabilă, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 



 

scazute de CO2, inovarea socială, utilizarea și calitatea TIC și consolidarea cercetării, a dezvoltării 

tehnologice și/sau a inovării)”.  
 
 
3. Întocmirea și depunerea planurilor de afaceri  
 
Planurile de afaceri se vor depune la adresa: SC LIBRO EVENTS SRL, Bulevardul Ferdinand, nr.58, et.3, ap.9, 
sector 2, Bucuresti, pana pe data de 15.11.2018, ora 16.00 astfel: 
 
 
Planul de afaceri trebuie să fie întocmit în limba română și să respecte formatul și instrucțiunile de 

completare prezentate în cadrul Anexei nr. 3 „Plan de afaceri si grila de evaluare tehnico-economica si 

Anexa 4 Buget ”. Documentele se depun in format PDF si In format editabil.  

Planul de afaceri trebuie să fie întocmit în limba română. Documentele se depun intr-un singur exemplar, in 

plic sigilat, cu adresa de inaintare in care se mentioneaza: ,, Pentru Proiectul Start Smart, Titlul Planului de 

afaceri si numele solicitantului”, in format PDF semnat de catre solicitant si In format editabil pe CD.  
 
Odata cu depunerea Planului de afaceri completat se vor depune si următoarele anexe: 
 

1. Declarația pe propria răspundere semnată de către solicitant (conform modelului standard din Anexa 
nr. 1 „Declarație pe propria răspundere”)  

 
2. Declarația de angajament semnată de către solicitant (conform modelului standard din Anexa nr. 2 

„Declarație de angajament”)  
 
 

 

4. Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor  
 
După depunere, proiectele vor intra într-un proces de verificare, evaluare și selecție care presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 
 
1. Evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri 
 
Planurile de afaceri înscrise in concurs vor intra în primă fază într-un proces de evaluare a eligibilității 

solicitantului și a planului de afaceri, evaluare realizată în conformitate cu criteriile de eligibilitate 

prezentate în prezenta Metodologie, precum și ținând cont de cerințele de eligibilitate din cadrul legislației 

relevante. 
 
Proiectele care îndeplinesc cerințele de eligibilitate vor trece în etapa următoare, urmând a fi verificate din 

punct de vedere tehnico-economic și punctate. În cazul în care un plan de afaceri nu îndeplinește unul 

dintre criteriile de eligibilitate, acesta va fi respins, neputând fi redepus în cadrul acestui apel de proiecte. 
 
 
 
2. Verificarea tehnico-economică a planurilor de afaceri 
 
Planurile de afaceri eligibile vor intra în etapa de verificare tehnico-economică, verificare care se va realiza 

pe baza criteriilor de selecție prezentate la subcap. 2.4 și detaliate în Anexa nr. 6 „Grila de verificare 

tehnico-economică”. 
 
Fiecare plan de afaceri va fi evaluat de către experții desemnați ai administratorului schemei de minimis, 

fiecare dintre aceștia urmând a acorda un punctaj individual, punctajul final al proiectului fiind media 

aritmetică simplă, rotunjită la două zecimale, a punctajelor individuale acordate. 
 
Vor fi declarate ca fiind aprobate în urma verificării tehnico-economice acele planuri de afaceri care 
primesc punctajul minim de 50 de puncte. 
În cazul în care un solicitant este nemulțumit de rezultatul verificării tehnico-economice, acesta poate 

depune o contestație argumentată, în maxim 2 zile de la comunicarea rezultatului verificării tehnico-



 

economice a planului de afaceri (conform modelului din Anexa nr. 8). Contestațiile se pot depune la 

adresa: SC LIBRO EVENTS SRL, Bulevardul Ferdinand, nr.58, et.3, ap.9, sector 2, Bucuresti. 
 
Analizarea contestațiilor se va realiza de către experții administratorului schemei de ajutor de minimis, alții 

decât cei care au realizat verificarea inițială a planului de afaceri. Decizia luată în urma verificării unei 

contestații este finală, neexistând posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial depuse. 
 
3. Selecția planurilor de afaceri în vederea finanțării 
 
Planurile de afaceri aprobate în urma evaluării vor fi ordonate descrescător în ordinea punctajelor primite 
în cadrul verificării tehnico-economice, în cazul punctajelor egale departajarea urmând a se face pe baza 

punctajelor acordate la criteriul de selecție 4 „Contribuția la promovarea temelor orizontale si a temelor 
secundare din POCU 2014-2020, după cum urmeaza: 
 

• Subcriteriul 4.1 - Proiectul propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin 

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

durabile de către întreprinderea ce va implementa planul de afaceri. 
 

• Subcriteriul 4.2 - Proiectul propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor.  
• Subcriteriul 4.3 - Proiectul propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială. 

 
• Subcriteriul 4.4 - Proiectul propune măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea TIC prin 

implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/furnizarea de bunuri, prestare de servicii 

și/sau execuție de lucrări. 
 
Se va întocmi o Lista a planurilor de afaceri selectate în vederea finanțării care va conține proiectele care 
au obținut cele mai mari punctaje, ținând cont însă și de următoarele condiționări referitoare la acoperirea 
bugetului destinat concursurilor de planuri de afaceri: 
 

• Vor fi selectate minim 2 planuri de afaceri din fiecare judet din regiunea Sud Est (Braila, Galati, 
Constanta, Tulcea, Vrancea, Buzau) 

 Un plan de afaceri este considerat ca fiind din județul în care se propune derularea activităților 
propuse în cadrul planului de afaceri respectiv (locația de implementare a proiectului). 

 
• 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 în cadrul concursurilor de proiecte. 
 

• Persoane din afara grupului țintă, care nu au parcurs programul de formare în cadrul proiectului dar 

care respectă cerințele de eligibilitate și fac dovada absolvirii unui program de formare pentru 

competențe antreprenoriale de 80 de ore acreditate ANC. Numărul de planuri de afaceri depuse de 

persoane care nu au participat la programul de formare antreprenorială din cadrul proiectului nu va 

putea depăși 10% din totalul de persoane ale căror planuri de afaceri vor fi finanțate în cadrul 

concursurilor de proiecte.  
 

• Numărul de planuri de afaceri care 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 va fi de minim 10% din totalul planurilor de 

afaceri finanțate în cadrul concursurilor de proiecte. 
 

• Numărul de planuri de afaceri care vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor va fi de minim 10% din totalul planurilor de afaceri finanțate în cadrul concursurilor de 

proiecte. 
 

• Numărul de planuri de afaceri care vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială va fi 
de minim 10% din totalul planurilor de afaceri finanțate în cadrul concursurilor de proiecte. 



 

 
• Numărul de planuri de afaceri care vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea 

TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/furnizarea de bunuri, prestare de 

servicii și/sau execuție de lucrări va fi de minim 25% din totalul planurilor de afaceri finanțate în 

cadrul concursurilor de proiecte.  
 
Având în vedere aspectele prezentate anterior, este posibil ca un proiect cu un punctaj inferior să fie 

selectat pentru finanțare înaintea unui proiect cu un punctaj mai mare, în funcție de condițiile de alocare 

a bugetului aferent concursurilor de planuri de afaceri descrise mai sus. 
 
Se va întocmi de asemenea o Lista de rezervă care va conține în ordinea descrescătoare a punctajelor 

planurilor de afaceri nefinanțate din fiecare categorie rezultată în urma aplicării condițiilor de alocare a 

bugetului descrise anterior. În cazul în care, din diverse motive, unul sau mai mulți dintre solicitanții 

selectați inițial în vederea finanțării nu vor semna contractele de subvenție aferente, se va proceda la 

semnarea contractelor de subvenție cu solicitanții aflați pe Lista de rezervă. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 

 
 
 
 
Anexa nr. 1 – Declarație pe propria răspundere 
 
 
 
[Nume și prenume complet], CNP [Codul numeric personal], posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria actului 
de identitate], numărul [Numărul actului de identitate], eliberate de [Denumirea autorității emitente], în 
calitate de solicitant de finanțare pentru proiectul „[Titlul proiectului]” din care această declarație face 
parte integrantă, declar pe propria răspundere următoarele: 
 

1. Nu sunt înscris în grupul țintă și nu beneficiez de o altă finanțare nerambursabilă prin Fondul Social 
European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare cu cele derulate  
în cadrul proiectului POCU/82/3.7/107165. 

 
2. Voi fi direct responsabil de pregătirea planului de afaceri ca rezultat al propriei contribuții (nu va fi 

copiat/reprodus). 
 

3. Voi fi direct responsabil de implementarea planului de afaceri și nu acționez ca intermediar pentru 
proiectul propus a fi finanțat. 

 
4. Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și reprezentant legal în cadrul întreprinderii al 

cărui plan de afaceri îl prezint și care urmează a fi înființată în cazul în care va fi finanțată prin 
intermediul schemei de minimis aferentă proiectului. 

 
5. Nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnari pronunțate printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale. 
 

6. Nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecatorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, 
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor 
financiare ale Comunității Europene. 

 
7. Nu furnizez informații false. 

 
8. Nu am fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei 

Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral 
recuperată, inclusiv dobanda de recuperare aferentă. 

 
9. Nu am calitatea de acționar/asociat majoritar în structura altor societăți comerciale. 

 

 

 

 

 

 

 
Semnătură,                                Data: ………………….. 
 
[Nume și prenume complet]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Anexa nr. 2 – Declarație de angajament  
 
[Nume și prenume complet], CNP [Codul numeric personal], posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria actului 

de identitate], numărul [Numărul actului de identitate], eliberate de [Denumirea autorității emitente], în 
calitate de solicitant de finanțare pentru proiectul „[Titlul proiectului]” din care această declarație face 
parte integrantă, mă angajez să respect următoarele: 
 

1. Să înființez o întreprindere care să respecte următoarele condiții: 
 

a. Să fie legal constituită și să își desfășoară activitatea în mediul urban în Regiunea Sud Est 
 

b. Reprezentantul legal al întreprinderii să nu fi 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 să nu fi 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 să nu furnizeze informaţii false. 

 
e. Să fie direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi să nu acţioneze 

ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat. 
 

f. Să nu fi 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. 

 
2. Întreprinderea care va implementa planul de afaceri să asigure finanțarea tuturor costurilor 

neeligibile aferente proiectului. 
 

3. Să angajez creez minim 2 locuri noi de muncă, în cadrul afacerii finanțate în maxim 6 luni de la 
semnarea contractului de subvenție și să mențin locurile de muncă pe o perioadă de cel puțin 6 luni 
de la finalizarea implementării primelor 12 luni. 

 
4. Să asigur funcționarea întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 

luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare. 
 

5. Să asigur perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea 
funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă. 

 
6. Prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 

nediscriminării şi egalităţii de gen, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, 
 

7. În cazul în care întreprinderea va desfășura activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de 
minimis obținut nu va fi utilizat într-un alt domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel menționat 
în planul de afaceri. 

 
8. Să înregistrez locul de implementare a proiectului ca punct de lucru și să obțin, până la finalizarea 

perioadei de implementare a proiectului, autorizarea domeniului de activitate (i.e. clasa CAEN) vizat 
de proiect, la locul de implementare (i.e. sediul principal sau secundar) a proiectului, conform 
prevederilor legislației în vigoare. 

 
 

              Semnatura         Data



 

 

  
 
 
 
 

 Anexa 3 - Structura planului de afaceri si grila de evaluare tehnico-economica 

 
 
 

Date de identificare 
Titlul planului de afaceri: ....................................................... 
Datele de identificare ale solicitantului (nume, email, telefon, semnătură): ....................... 
A.1 Activitatea propusă spre realizare – codul CAEN: ........................................................ 
[Precizați codul CAEN rev. 2 aferent activității pe care doriți să o realizați în cadrul proiectului] 
A.2 Locația de implementare a planului de afaceri sediul social și punctele de lucru: 
........................................................ 
[Precizați localitatea și județul în care se va realiza implementarea planului de afaceri propus] 

Nr. 
maxim 
puncte 

Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, 
indicatori) 

20 

 - Obiective.  
[Precizați principalele obiective pe care vi le propuneți prin implementarea prezentului plan de afaceri – 
ex: obținerea unui profit anual de minim 100.000 de lei; producerea/vânzarea unui număr de minim X 
produse anual; crearea unui număr de min. X locuri de muncă în urma implementării proiectului. 
Atenție! Obiectivele propuse se vor corela cu rezultatele așteptate și cu indicatorii stabiliți pentru proiect.] 
 
Obiectivele sunt clare, măsurabile, realizabile, relevante și bine încadrate in timp. -  maxim 5 puncte 
Obiectivele nu sunt clare, măsurabile, realizabile, relevante și bine încadrate in timp. - maxim 2 puncte 
Dacă nu se atinge subiectul – 0 puncte 

5 

 - Activități.  Acestea au rolul de a asigura atingerea obiectivelor 
[Prezentați, în ordinea cronologică a demarării lor activitățile pe care vi le propuneți pentru a asigura 
implementarea cu succes a proiectului propus. Implementarea proiectului începe de la data semnării 
contractului de subvenție și se încheie la data realizării ultimei plăți din partea finanțatorului. 
Precizați durata estimată de implementare a planului de afaceri propus. 
Pentru fiecare activitate în parte se vor preciza cel puțin următoarele elemente: 
perioada de derulare a activității (ex: luna 1 – luna 6) 
cheltuielile realizate pe perioada de derulare a activității (ex: achiziționare echipament X, angajare 
salariat) - descriere a activității 
 
Dacă activitățile  cuprind elemente de planificare, execuție, control si finalizare, concret definite și 
corelate cu obiectivele planului – maxim 5 puncte 
Dacă activitățile cuprind elemente de planificare, execuție, control si finalizare sunt partial  corelate cu 
obiectivele planului.-   maxim 2 puncte 
Dacă nu se atinge subiectul -  0 puncte 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Rezultate.  
[Prezentați rezultatele așteptate în urma implementării planului de afaceri, corelate cu obiectivele 
propuse și activitățile descrise anterior. Fiecare activitate ar trebui să aibă un rezultat așteptat, 
cuantificabil și verificabil, ca urmare a derulării activității respective.] 
Dacă rezultatele așteptate în urma implementării planului de afaceri sunt corelate cu activitățile 
planului– maxim 5 puncte 
Dacă rezultatele așteptate în urma implementării planului de afaceri sunt partial corelate cu  activitățile 
planului–  maxim 2 puncte 
Dacă nu se atinge subiectul -  0 puncte 
 

5 

-Indicatorii propuși 
 
[Prezentați valorile estimate pentru indicatorii propuși în vederea monitorizării implementării planului de 
afaceri și a impactului pe care îl are implementarea planului de afaceri asupra dezvoltării afacerii în 
primii 3 ani după finalizarea activităților propuse spre realizare în cadrul planului de afaceri.  

5 



 

Ex: nr. Locuri de munca create, cifra de afaceri 
 
Daca indicatorii propusi si asumati in cadrul proiectului sunt corelati cu obiectivele asumate in plan – 
maxim 5 puncte 
Daca indicatorii propusi si asumati in cadrul proiectului sunt partial corelati cu obiectivele asumate in 
plan – maxim 2 puncte 
Daca nu se atinge subiectul – 0 puncte 
 

Schema organizatorică și politica de resurse umane 
[Prezentați structura organizatorică a entității economice ce urmează a fi înființată în vederea 
implementării planului de afaceri propus sub forma unei organigrame care să prezinte principalele 
departamente funcționale necesare pentru derularea activității propuse. 
Prezentați principiile și regulile pe care le veți utiliza în gestionarea relațiilor cu salariații ce vor fi angajați 
de către entitatea economică ce va fi înființată în vederea implementării planului de afaceri, punând 
accentul pe următoarele aspecte: 
- modalitatea prin care se va efectua recrutarea personalului necesar pentru derularea activității 
propuse; 
modalitatea prin care se va realiza instruirea și formarea continuă a personalului pentru a asigura 
necesarul de cunoștințe necesar derulării în condiții optime a activității propuse; politica de salarizare a 
angajaților – nivel estimativ de salarizare, beneficii și prime, etc] 
 
Dacă schema organizatorica și politica de resurse umane sunt concret detaliate și argumentate – maxim 
5 puncte 
Dacă schema organizatorica și politica de resurse umane  nu sunt concret detaliate și argumentate – 
maxim 2 puncte  
Dacă nu se atinge subiectul – 0 puncte 

5 

Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii 
[Preze ntați caracteristicile principalelor produse (ex: mărime, formă, culoare, capacitate etc) și/sau 
servicii (ex: ce nevoi satisface, ce probleme rezolvă etc) care vor fi furnizate în urma implementării 
prezentului plan de afaceri, precum și principalele etape și resurse necesare pentru realizarea acestora. 
Prezentați principalele avantaje competitive pe care considerați că produsele/serviciile realizate de 
dumneavoastră le vor avea în raport cu celelalte produse/servicii similare de pe piață.] 
 
Dacă sectiunea descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor este concret și corect detaliata- maxim 15 
puncte 
Dacă descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor nu este concret detaliata- maxim 7 puncte 
Dacă nu se atinge subiectul – 0 puncte 
 

15 

Analiza SWOT. Analiza pieței de desfacere și a concurenței 
[Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) este o metodă folosită în mod curent în 
mediul de afaceri pentru a realiza o analiză sintetică a unei afaceri, prin evaluarea punctelor forte și a 
punctelor slabe ale afacerii, precum și a factorilor de influență externi ce pot avea un impact semnificativ 
asupra derulării și succesului afacerii. 
 
Identificați câteva aspecte pentru fiecare dintre dimensiunile supuse analizei aferente propunerii de 
afacere pe care o aveți în vedere. 
     
Precizați care este segmentul de piață vizat (ex: alimentație, confecții textile, telecomunicații etc) și 
justificați alegerea raportat la produsele/serviciile ce vor fi realizate în urma implementării planului de 
afaceri. 
Precizați și justificați amplasarea pieței de desfacere vizate (ex: locală, regională, națională, 
internațională etc) și modalitatea de distribuție a produselor/serviciilor realizate.] 
Concurența 
Identificați minim 3 concurenți potențiali, ținând cont de caracteristicile pieței de desfacere definite 
anterior, și realizați o scurtă descriere a aspectelor relevante ale afacerii acestora.] 
 
Dacă sectiunea Analiza SWOT este concret  detaliata și dacă se ating toate temele enumerate–  maxim15 
puncte 
Dacă sectiunea Analiza SWOT nu este concret detaliata  și dacă nu se ating toate temele enumerate– 
maxim 7 puncte. 
Dacă nu se atinge subiectul – 0 puncte 
 

15 



 

Strategia de marketing 
Strategia de preț 
[Prezentați și justificați politica de preț pe care o veți practica pentru vânzarea produselor/serviciilor 
realizate în cadrul afacerii (ex: orientare după costuri, orientare după concurență, orientare după cerere 
etc).] 
Strategia de vânzări și distribuție 
[Prezentați și justificați metodele de vânzare și canalele de distribuție ce vor fi utilizate pentru 
valorificarea produselor/serviciilor realizate.] 
Strategia de promovare 
[Prezentați și justificați metodele și canalele prin care veți promova produsele/serviciile realizate (ex: 
reclame mass-media/internet, vânzări promoționale etc).] 
Dacă sectiunea este bine detaliata și justificata –  maxim 5 puncte 
Dacă sectiunea nu este clar detaliata și justificata – maxim 2 puncte 
Dacă nu se atinge subiectul – 0 puncte 
 

5 

 

Buget detaliat si estimarea veniturilor realizate privind afacerea 
Se va utiliza formatul de buget pus la dispoziție de către consorțiu. Se va realiza estimarea veniturilor și 
cheltuielilor previzionate pe o perioadă de 3 ani  
- Fiecare element de cost din bugetul proiectului este detaliat și fundamentat corect și complet, 

permițând verificarea ipotezelor utilizate pentru construirea sa -ex: la calculele aferente 
costurilor salariale sunt luate în calcul cele mai actuale prevederi legislative și sunt prezentate 
toate elementele relevante privind cantitățile (persoane și luni), precum și prețurile utilizate în 
calcule (cheltuială salariala, contribuții sociale aferente cheltuielii salariale);  
- Planificarea financiară a implementării proiectului ține cont de prioritățile operaționale ale 

planului de afaceri, precum și de modalitatea de plată a finanțării nerambursabile definite în 
schemei de ajutor de minimis România Start Up Plus. 
- Perioada de implementare prevăzută a proiectului este corelată cu perioadele estimate pentru 
derularea activităților prezentate în cadrul planului de afaceri. 
 
Dacă cheltuielile propuse în cadrul planului de afaceri sunt realiste, detaliate și fundamentate corect și 
complet si corelate cu  activitățile ce urmează a fi realizate în cadrul planului –  maxim 30 puncte 
 
Dacă cheltuielile propuse în cadrul planului de afaceri sunt partial realiste, detaliate și fundamentate  si 
partial corelate cu  activitățile ce urmează a fi realizate în cadrul planului – maxim 15 puncte 
Dacă nu se atinge subiectul – 0 puncte. 

 
 
 
 
 
30 

Contributia la promovarea temelor orizontale a temelor secundare din POCU 2014-2020 

 
Dacă activitățile 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 – maxim 2.5 puncte 
 
 Dacă activitățile vor propune masuri ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – maxim 2.5 
puncte 
 
 Dacă activitățile vor promova concret inovarea socială – maxim 2 puncte 
 
 Dacă activitățile vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea TIC prin implementarea 
unor soluții TIC în procesul de producție/furnizarea de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări 
–  maxim 3  puncte 
 
 
Dacă nu se atinge subiectul – 0 puncte. 
 
 

10  

 

 

 
 
 



 

Anexa nr. 5 – Grila de evaluare a eligibilității solicitantului și a planului de afaceri  
 

 
Criteriu de evaluare a eligibilității 

 
 

1. Solicitantul nu a mai depus un plan de afaceri în cadrul acestui concurs de proiecte. 
 

2. Persoana fizică (solicitantul) care depune planul de afaceri în cadrul prezentului concurs de planuri 
de afaceri trebuie să fie înregistrată în grupul țintă al proiectului POCU - îndeplinește cumulativ 
următoarele condiții: 

 
Solicitantul are vârsta de minim 18 ani. 

 
Solicitantul are studii generale obligatorii. 

 
Solicitantul face parte dintr-una dintre categoriile: șomeri, persoane inactive, persoane care au un 
loc de muncă sau înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. 

 
Solicitantul intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în regiunea Sud Est. 
 

 
Solicitantul își are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Est. 
Solicitantul care nu a urmat cursurile de competente in cadrul proiectului cu urmatoarele conditii: 

              -  ca acesta sa se fi inscris in grupul tinta al Proiectului pana la depunerea planului de afaceri  

              - indeplineasca criteriile de eligibilitate pe care le indeplineste si grupul tinta din proiect 

             - sa fie absolvent al cursului de competente antreprenoriale, acreditat ANC cu o durata de 80 de ore. 

      -nu beneficiază de o alta finanțare nerambursabilă prin Fondul Social European, Programul  

 Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare cu cele derulate în cadrul proiectului 

 POCU/82/3.7/107165. 
 

3. Planul de afaceri conține toate elementele minime obligatorii și să respecte structura solicitată 
conform Anexei nr. 3 „ Structura planului de afaceri (model)” la Metodologia privind derularea 
concursurilor de planuri de afaceri. 

 
4. Planul de afaceri vizează un singur domeniu de activitate eligibil conform prevederilor Schemei de 

ajutor de minimis România Start Up Plus. 
 

5. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate în cadrul planului de afaceri depus nu depășește 

176.500,00 lei/proiect. 
 

6. Sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) ale întreprinderii înființate în vederea 
implementării proiectului trebuie să fie situate în mediul urban în regiunea Sud Est. 

 
7. Planul de afaceri prevede angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema 

de minimis (crearea a minimum 2 locuri de muncă). 
 

8. Planul de afaceri prevede asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe 
o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de 
finanțare. 

 
9. Planul de afaceri prevede asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care 

beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de 
muncă. 

 
10. Perioada de implementare a activităților prevăzute în cadrul planului de afaceri este de maxim 12 

luni de la data demarării implementării proiectului.  
 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 6 – Grila de evaluare a eligibilității la semnarea contractului de subvenție  
 

 
Criteriu de evaluare a eligibilității 

 
 

1. Persoana fizică (solicitantul) care a depus planul de afaceri selectat în cadrul concursului de planuri 
de afaceri îndeplinește următoarele condiții: 

 
Solicitantul își are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Est. 

 
Solicitantul nu are calitatea de asociat/acționar majoritar în structura altor întreprinderi. 

 
Solicitantul nu este înscris în grupul țintă și nu beneficiază de o alta finanțare nerambursabilă prin 
Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare 
cu cele derulate în cadrul proiectului POCU/82/3.7/107165. 

 
2. Întreprinderea care va implementa planul de afaceri selectat în cadrul concursului de planuri de 

afaceri îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 
 

a)Întreprinderea este legal constituită conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare și își desfășoară activitatea în mediul urban în Regiunea Nord-
Vest. 

 
b)Sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) ale întreprinderii înființate în vederea 
implementării proiectului trebuie să fie situate în mediul urban în regiunea Sud Est. 

 
c)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. 

 
d)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. 

 
e)Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false. 

 
f)Întreprinderea este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu 
acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat. 

 
g)Întreprinderea 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 7 – Contestație privind evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri  
 
 

Nr. înregistrare: .................. / .......... 
 

 

În atenția Comisiei de evaluare a contestațiilor 
 

 

[Nume și prenume complet], CNP [Codul numeric personal], posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria actului 
de identitate], numărul [Numărul actului de identitate], eliberate de [Denumirea autorității emitente], în 
calitate de solicitant de finanțare pentru proiectul „[Titlul proiectului]”, contest rezultatele evaluării 
eligibilității solicitantului și a planului de afaceri, respectiv notarea următoarelor criterii:  
 

Justificare contestare decizie evaluatori 
Criteriu/subcriteriu de evaluare a eligibilității  

solicitantului și a planului de afaceri    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alte elemente care susțin contestația formulată:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semnătură, Data: ………………….. 
 
[Nume și prenume complet]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 8 – Contestație privind verificarea tehnico-economică a planului de afaceri 
  
 
 

Nr. înregistrare: .................. / .......... 
 

 

În atenția Comisiei de evaluare a contestațiilor 
 

 

[Nume și prenume complet], CNP [Codul numeric personal], posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria actului 
de identitate], numărul [Numărul actului de identitate], eliberate de [Denumirea autorității emitente], în 
calitate de solicitant de finanțare pentru proiectul „[Titlul proiectului]”, contest rezultatele evaluării 
tehnico-economice a planului de afaceri, respectiv notarea următoarelor criterii:  
 

Justificare contestare punctaj primit 
Criteriu/subcriteriu de verificare tehnico-  

economică                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alte elemente care susțin contestația formulată:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semnătură, Data: ………………….. 
 
 
[Nume și prenume complet]  
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