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Concursul de Planuri de Afaceri se desfășoară în cadrul proiectului “SISTEM 

BABENI – Servicii Integrate de Santate, Trai, Educatie si Munca in Babeni ”, derulat 

de Primaria Orasului Babeni, în parteneriat cu Asociatia Scientia Nemus si Scoala 

Generala cu clasele I-VIII Valea Mare - Babeni.  Proiectul este cofinanţat de Uniunea 

Europeană, prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa 

prioritară 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul specific 4.1 

„Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 

comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, 

prin implementarea de masuri integrate” 

Obiectivul general al proiectului: 

Combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comunitatea  din localitatea  Babeni, 
prin implicarea a cel putin 600 de persoane, cu precadere din randul populatiei de 
etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinere a 
dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a 
conditiilor de locuit, combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului. 
Acest obiectiv general se traduce in beneficii reale si vizibile pe termen lung pentru 
600 de persoane care alcatuiesc grupul tinta al proiectului. Astfel: 
- 60 de prescolari si 180 de elevi aflati in risc de abandon scolar vor fi asistati atat 
financiar, cat si prin activitati specifice menite sa contribuie la stimularea accesului la 
educatie si la imbunatatirea competentelor de baza ale acestora. Prin participarea 
acestora la activitati educationale, 60 de prescolari si 180 de scolari supusi riscului de 
abandon scolar vor depasi dezinteresul fata de scoala si vor 
avea o mai buna participare la activitatile educative obligatorii. 
- 60 de persoane participante la programe remediale de tip “A doua sansa” vor fi 
reintegrate in sistemul de educatie in vederea finalizarii studiilor pe care le-au 
abandonat, vor obtine certificate de absolvire a modulelor/ciclurilor de invatamant. 
Pe termen lung, certificarea cunostintelor dobandite si recunoasterea competentelor 
la examenele de absolvire vor contribui la sporirea sanselor de integrare pe piata 
muncii a persoanelor asistate. 
- un numar de 200 de persoane neocupate profesional vor dobandi informatii cu 
privire la dinamica pietei muncii si la cerintele actuale ale angajatorilor din regiune, isi 
vor dezvolta abilitati esentiale in procesul de cautare a unui loc de munca si vor fi 
implicate in programe de formare profesionala continua aliniate la cerintele pietei 
muncii din regiune. 
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- 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatea 
marginalizata vor beneficia atat de servicii de consiliere in vederea dezvoltarii 
personale si deprinderea de tehnici si abilitati necesare oricarui viitor antreprenor, 
cat si de programe antreprenoriale care vizeaza dezvoltarea de competente 
profesionale: competente antreprenoriale, competente de comunicare in limba 
engleza si competente IT. Prin participarea la programul antreprenorial, 100 de 
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala vor 
dobandi cunostiinte si abilitati de a-si infiinta si dezvolta propria afacere si vor avea 
un avantaj in efortul de a face fata provocarilor legate de tehnologizarea excesiva a 
tuturor domeniilor de activitate.
- imbunatatirea conditiilor de locuit in 100 de gospodarii ale membrilor grupului tinta 
va conduce la cresterea calitatii vietii si a capacitatii 
de invatare si ocupare a persoanelor din gospodarii 
- cel putin 600 de persoane din comunitate vor beneficia de furnizarea de servicii 
integrate medicale si sociale. 
- peste 100 de persoane din comunitate vor fi cooptate in campanii de implicare 
activa si voluntariat in vederea rezolvarii intr-un mod 
participativ a problemelor identificate la nivelul comunitatii 
Proiectul este relevant in raport cu obiectivul specific 4.1 al Axei Prioritare 4 , avand 
in vedere ca activitatile sale se concentreaza in 
directia: cresterii participarii la educatie, reintegrarea in sistemul educational a celor 
care au abandonat scoala, sprijinirii masurilor de 
ocupare in randul a 200 de persoane neocupate profesional (someri, casnici, 
persoane inactive etc.), sustinerii antreprenoriatului in randul a 100 de persoane din 
comunitate, imbunatatirii conditiilor de trai pentru 100 de gospodarii ai caror 
membri se confrunta cu un risc de saracie ridicat, dar si in directia implicarii 
minoritatii de romi in actiuni de voluntariat si initiativa civica alaturi de cetatenii 
romani. 
Atingerea obiectivului specific 4.1 se va realiza prin implementarea unui set integrat 
de masuri/servicii: 
- de prevenire si corectare a abandonului scolar prin activitati educationale, consiliere 
si orientare, dar si prin stimulente financiare 
acordate grupului tinta. 
- de stimulare a ocuparii pe piata muncii si antreprenoriatului pentru 300 de 
persoane ce vor cuprinde activitati de informare, consiliere si orientare profesionala, 
formare profesionala, suport efectiv in gasirea unui loc de munca sau in demararea 
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unei afaceri, dar si prin sprijin financiar acordat celor care vor sa infiinteze un START-
UP 
- de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale si sociale pentru membrii comunitatii, 
prin dotarea unui cabinet medical, infiintarea unei 
echipe mobile pentru furnizarea de servicii medicale in comunitate si a unui centru 
de informare si constientizare privind bolile cronice si contagioase 
- de crestere a conditiilor de locuit si invatare in 100 de gospodarii ale membrilor 
grupului tinta prin dotarea acestora cu bunuri 
- de integrare a minoritatii rome in comunitatea marginalizata  din localitatea  Babeni 
prin cooptarea acestora in campanii de implicare activa si voluntariat. 
In raport cu indicatorii de program asumati de Romania in Documentul Programatic 
POCU (Anexa IX), proiectul contribuie la realizarea indicatorilor comuni de rezultat 
specifici PI 9.ii, prin aportul adus la atingerea tintei de 192000 de persoane aflate in 
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de 
servicii integrate pana in 2023, din care 24000 romi, avand in vedere ca ne propunem 
sa includem in grupul tinta 600 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune 
sociala, din care 180 romi. 
 In acelasi timp proiectul contribuie la realizarea indicatorilor de rezultat de crestere a 
numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile 
marginalizate care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant, avand in 
vedere ca ne propunem sa avem 150 de persoane certificate, din care cel putin 45 de 
persoane de etnie roma. 
Vom aduce o contributie importanta si la realizarea indicatorului de servicii la nivelul 
comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care 
beneficiaza de sprijin (3800 servicii pana in 2023), deoarece ne propunem sa punem 
la dispozitia comunitatii 3 servicii, din care 2 servicii medicale si 1 serviciu social. 
Prin acest proiect vom contribui si la obiectivul general al POCU, avand in vedere ca 
propunem spre finantare un program integrat de masuri ce vizeaza cresterea 
accesului la educatie pentru 240 de prescolari si elevi, la programe de formare 
profesionala pentru 200 de persoane neocupate profesional dar si reducerea saraciei 
si a excluziunii sociale prin imbunatatirea condiitilor de locuit in 100 de 
gospodarii din comunitatea vizata. 
Implementarea acestui proiect contribuie si la dezvoltarea durabila a comunitatii  din 
localitatea  Babeni Babeni, generand un efect pozitiv pe termen lung, astfel incat 
aceasta sa dispuna de un capital uman dezvoltat, cu un nivel de calificare ridicat, 
competitiv, care sa raspunda cerintelor unei pieti a muncii flexibile si inclusive. In 
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acelasi timp masurile prevazute in cadrul proiectului vor conduce la scaderea 
numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatea 
Babeni

Obiectivele specifice prezentei metodologii: 

Implementarea de programe si servicii integrate de consiliere, formare 
profesionala, activitati de sprijin pre si post infiintare pentru un numar de 100 de 
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, in vederea sustinerii 
antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu 

Incurajarea antreprenoriatului prin Organizarea unui Concurs de Planuri de 
afaceri si oferirea de sprijin financiar pentru initierea a 30 de START-UP-uri. 

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 „SISTEM BABENI – Servicii Integrate de Santate, Trai, Educatie si 

Munca in Babeni ” POCU138/4/1/114677. 

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 20 luni, din care 8 luni vor 

reprezenta perioada de sustenabilitate. 

La Concursul de planuri de afaceri vor participa numai persoanele care au 

absolvit cursurile de formare antreprenoriala, comunicare in limba engleza si 

competente IT. 

Grupul tinta al proiectului, vizat de prezenta metodologie  este format din 100 
de persoane, dintre care 30% sunt de origine roma, care indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii:  
- au domiciliul sau reședința in  localitatea  Babeni  
- intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din localitatea 

Babeni 
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Principalele activitati care vor fi derulate în cadrul proiectului sunt: 
 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala precum si 
cu privire la metodologia de selecție a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de 
afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;  

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

   Derularea programului de formare antreprenoriala; 

   Evaluarea și selectarea a 30 de planuri de afaceri ce vor fi finantate în cadrul 
proiectului;  

Asigurarea consultantei pentru infiintarea si demararea functionarii 
intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul 
proiectului si semnarea contractelor  de subventie si acordarea ajutorului de minimis; 

Monitorizarea functionarii și dezvoltarii afacerilor selectate în cadrul 
proiectului pe perioada implementarii planului de afaceri si a perioadei de 
sustenabilitate 

2  Definitii 

a) comercializarea produselor agricole – detinerea sau expunerea unui produs
agricol în vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de 
introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de către un producator primar catre 
revanzatori sau prelucratori și a oricarei alte activitati de pregatire a produsului 
pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuată de catre un producator primar 
catre consumatori finali este considerata comercializare în cazul în care se desfasoara 
în localuri distincte, rezervate acestei activitati;  

b) contract de finantare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o
parte, si administratorul schemei de antreprenoriat, pe de alta parte, prin care se 
stabilesc drepturile și obligatiile corelative ale partilor în vederea implementarii 
operatiunilor în cadrul POCU; 

c) contractul de subventie – actul juridic semnat intre administratorul schemei
de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc 
drepturile și obligațiile corelative ale partilor în vederea implementarii masurilor 
finantate prin prezenta schema de ajutor de minimis;  
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d) intreprindere – orice forma de organizare a unei activitati economice,
autorizata potrivit legilor în vigoare sa faca activitati de productie, comert sau 
prestari de servicii, în scopul obtinerii de venituri, în conditii de concurenta, respectiv: 
societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, societatii cooperative, persoane fizice autorizate, 
intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, 
autorizate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, care desfasoara activitati economice, 
precum si asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care 
desfasoara activitati economice;  

e) intreprinderea unica – include toate intreprinderile intre care exista cel
puțin una dintre relațiile urmatoare:  
i. o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale 
asociatilor unei alte intreprinderi;  
ii. o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor 
de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;  
iii. o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei 
intreprinderi în temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea în cauza sau în 
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  
iv. o intreprindere care este acționar sau asociat al unei alte intreprinderi și care 
controleaza singura, în baza unui acord cu alți acționari sau asociati ai acelei 
intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociatilor 
intreprinderii respective.  
Intreprinderile care intretin, prin una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se 
face referire la literele a-d sunt considerate ”intreprinderi unice”.  

f) furnizor al schemei de minimis – orice entitate detinută de stat sau care
administrează resurse ale statului sau, după caz, detinuta de catre o unitate 
administrativ-teritoriala sau care administreaza resurse ale unei unităti administrativ-
teritoriale, care acorda intreprinderilor facilitati de natura ajutorului de stat sau de 
minimis; in cazul proiectului, furnizorul schemei de minimis este Ministerul 
Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU. 

g) 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;  
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h) 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;  

i) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru
România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi pe pagina de web a Comisiei Europene.  

j) beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de
persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, cu vârsta mai mare de 18 
ani, pe baza unui plan de afaceri selectat în conditiile stabilite de beneficiarul 
finantarii nerambursabile   

k) angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori
de serviciu cu angajatii şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii; 

l) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii 
la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;  

m) IMM - întreprindere cu mai puţin de 250 de persoane angajate şi care are o
cifra de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţine active 
totale de până la 43 de milioane de euro;  

n) persoane in risc de saracie si excluziune sociala – acest indicator, denumit

pe scurt AROPE corespunde intregii categorii de persoane care sunt in urmatoarea 

situație:       

- In risc de saracie (sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragu riscului de saracie, care este stabilit la 60% din mediana 

veniturilor disponibile in totalul populației). 

-Deprivarea materiala (acopera indicatorii referitori la presiunea economica și 

bunurile 

de folosința indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare material severa 

dispun de condiții de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se  

inregistreaza cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu iși pot permite:    

1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitați,
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2) sa asigure incalzirea adecvata a locuinței,

3) sa faca fața unor cheltuieli neprevazute,

4) sa manance carne, pește sau un echivalent proteic in fiecare zi,

5)     o saptamana de vacanța departe de casa, 

6) un autoturism,

7)     o mașina de spalat, 

8) un TV color,

9) un telefon.

- Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii (sunt 

cele cu varsta  cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adulții (cu 

varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor 

total.) 

 3  Conditii de eligibilitate pentru participarea la concursul planurilor de 
afaceri 

Concursul de planuri de afaceri este dedicat  persoanelor care au absolvit cursurile 
de formare antreprenoriala în cadrul proiectului “SISTEM_Babeni – Servicii 
Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni”   
- Au domiciliul sau reședința in  Babeni
- Intenționează să inființeze o afacere non-agricola în mediul urban in  Babeni
-  Au participat la cursurile de formare antreprenoriale, competente IT, comunicare 
in limba engleza si consiliere si au obtinut certificatele ANC pentru aceste 
cursuri, desfasurate in cadrul proiectului. 
Pentru fiecare grupa care a terminat cursurile de formare antreprenoriala se 
va organiza o sesiune de evaluare si selectie a planurilor de afaceri. Astfel, la 
aceste sesiuni pot depune, pentru evaluarea planurilor de afaceri, numai persoanele 
care au finalizat cursurile  in aceeasi grupa. 
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4. Conditii privind acordarea ajutorului de minimis

Pot beneficia de facilitatile prevazute în prezenta schema, intreprinderile care 
vor fi infiintate de castigatorii concursului de planuri de afaceri si care indeplinesc 
cumulativ urmatoarele conditii:  
a) sunt legal constituite în România si isi desfasoara activitatea în România;
intreprinderile create in cadrul proiectului vor avea sediul social in  Babeni  

b) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei
condamnari pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din 
motive profesionale sau etic-profesionale;  
c) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare în 
organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare 
ale Comunitatii Europene;  
d) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
e) este direct responsabil de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu
actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat; 
f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de
minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a 
facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost 
integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;  
g) domeniul de activitate al firmei nu este printre cele enumerate la art. 5 din schema
de ajutor de minimis asociata acestui program de finantare, respectiv: 

- ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul 
produselor pescaresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L 17/21.01.2000; 

- ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea în domeniul 
productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a 
Tratatului CE; 
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- ajutoarele acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea în sectorul 
transformarii si comercializarii produselor agricole, prevazute în Anexa nr. 1 a 
Tratatului CE, în urmatoarele cazuri: 

- atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii 
produselor în cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de 
intreprinderile in cauza; 

- atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala 
catre producători primari. 
- ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state 
membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele 
destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor 
cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
- ajutoarele subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate; 
- ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. 

h) angajarea a minimum 1 persoana în cadrul afacerii finantate prin schema de
minimis, care au resedinta/domiciliul în  Babeni  

i) angajarea persoanei/persoanelor asumate in cadrul planului de afaceri in maxim 6
luni de la semnarea contractului de subventie 
j) asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o
perioada de minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent 
contractului de finantare;  
k) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 8 luni, in care beneficiarul sa
asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii 
locului/locurilor de munca asumate in planul de afaceri;  
l) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat;
m) reprezentantul legal al intreprinderii nu are calitatea de asociat majoritar in alta
firma la momentul semnarii acordului de finantare; 
n) persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant
legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui 
program;  
o) in cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, si are 
mai mult de un asociat, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat în vederea 
finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar. 
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In cazul în care intreprinderea urmeaza a fi infiintata în asociere de doi sau mai 
mulți asociati, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat în vederea finantarii va 
trebui sa aiba calitatea de asociat(actionar) majoritar (minimum 51%). 

5. Cheltuielile eligibile in cadrul ajutorului de minimis

Castigatorii concursului de planuri de afaceri vor primi un ajutor de minimis de 
maxim 110.000 lei care se va transfera catre beneficiarul de ajutor de minimis intr-o 
singura transa.  
Ajutorul de minimis acordat fiecarei intrepinderi nou-infiintate în baza planului de 
afaceri aprobat reprezinta maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Cheltuielile eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, pentru 
intreprinderile nou create sunt: 

Denumirea 
cheltuielii 

Descrierea cheltuielilor Observatii 

1.Cheltuieli salariale

- Salarii nete in limita 
maxima a 25 
lei/brut/ora/salariat 

- Contributii salariale 
angajator 

 In cadrul planului de afaceri 
subventionat vor fi decontate 
costurile salariale, inclusiv 
concediul de odihna al 
salariaților, conform timpului 
efectiv lucrat (demonstrat prin 
intocmirea unui pontaj lunar). 
Nivelul de salarizare pentru 
locurile de munca nou create și 
decontate prin program 
trebuie mentinut pe toata 
durata obligativitatii mentinerii 
acestora, respectiv 8 luni de la 
finalizarea implementarii 
proiectului. Pentru decontarea 
acestor cheltuieli beneficiarii 
ajutorului de minimis trebuie 
sa prezinte urmatoarele 
documente: contracte 
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individuale de munca incheiate 
pe perioada nedeterminata si 
cu norma intreaga  , extras din 
revisal cu inregistrarea 
contractului individual de 
munca, foi colective de 
prezenta, stat de salarii, ordine 
de plata aferente salariilor si 
contributiilor angajatului si 
angajatorului, extrase de cont, 
declaratia D112 cu recipisa de 
confirmare a depunerii 
declaratiei 

2.Cheltuieli cu 
cazarea, transportul 
si diurna 
personalului 

 
 

Pentru cheltuielile de 
transport se aplica 
urmatoarele reguli:  
- avion, pe orice distanta, 
clasa economica; 
- tren, dupa tariful clasei a 
II-a, pe distante de pana la 
300 km si după tariful clasei 
I, pe distante mai mari de 
300 km; 
- nave de calatori, după 
tariful clasei I; 
- mijloace de transport în 
comun, dupa tarifele 
stabilite pentru acele 
mijloace; 
- mijloace de transport 
auto, maximum 7,5 litri 
combustibil/100 km; 
- costul tichetelor pentru 
rezervarea locurilor, costul 
suplimentelor de viteza, 
precum si comisioanele 

Pentru decontarea 
acestor cheltuieli beneficiarii 
trebuie sa prezinte 
urmatoarele documente: 
referat pentru aprobarea 
deplasarii, ordinul de deplasare 
completat corespunzator și 
avand toate semnaturile si 
stampilele care dovedesc 
efectuarea deplasarii, insotit de 
documentele care atesta plata 
serviciilor de transport si 
cazare: bonul de combustibil 
avand inserat CUI-ul firmei, 
ordin de plata si extras de cont. 
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percepute de agentiile de 
voiaj/turism intra in 
cheltuielile eligibile; 
- sunt eligibile cheltuielile 
pentru utilizarea vagonului 
de dormit numai în cazul 
calatoriilor efectuate pe 
timp de noapte, pe distante 
de peste 300 km; 
Sunt considerate eligibile 
si: 
- cheltuielile pentru 
transportul efectuat cu 
mijloacele de transport în 
comun sau taxi, la si de la 
aeroport, gara, autogara 
sau port si locul delegarii 
ori locul de cazare; 
- cheltuielile de transport 
efectuat cu mijloacele de 
transport în comun pe 
distanta dintre locul de 
cazare si locul delegarii; 
- taxele pentru trecerea 
podurilor; 
- taxele de traversare cu 
bacul; 
- taxele de aeroport, gara, 
autogara sau port; 
- alte taxe privind circulatia 
pe drumurile publice, 
prevăzute de dispozitiile 
legale în vigoare.; 
2. Pentru cheltuielile 
aferente diurnei se aplică 
urmatoarele reguli: 
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- numărul zilelor 
calendaristice în care 
persoana se află în 
delegare se calculeaza de la 
data si ora plecarii pana la 
data si ora inapoierii 
mijlocului de transport in 
localitatea unde isi are 
locul permanent de munca, 
considerandu-se fiecare 24 
de ore cate o zi de 
delegare; 
- pentru delegarea cu 
durata de o singură zi, 
precum si pentru ultima zi, 
în cazul delegarii de mai 
multe zile, diurna se acorda 
numai daca durata 
delegarii este de cel putin 
12 ore; 
Plafoanele pentru diurna 
sunt: 
- 350 lei pe zi/persoana 
pentru deplasarile externe; 
- 50 lei pe zi/persoana 
pentru deplasarile interne  
3. Pentru cheltuielile de 
cazare se aplica 
următoarele reguli: 
- sunt eligibile cheltuielile 
de cazare pe baza 
documentelor justificative 
emise de structurile de 
primire turistice. In 
structurile de primire 
turistice se includ: hoteluri, 
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moteluri, vile, bungalow-
uri, cabane, campinguri, 
sate de vacanţe, pensiuni, 
popasuri turistice; 
- la stabilirea cheltuielilor 
de cazare care se 
deconteaza se iau în 
considerare taxa de 
parcare hoteliera, taxa de 
statiune şi alte taxe 
prevazute de dispozitiile 
legale in vigoare; 
- in situatia in care in costul 
cazarii este inclus si micul 
dejun, se deconteaza si 
contravaloarea acestuia; 
- se deconteaza cheltuieli 
de cazare pentru deplasari 
efectuate pe o distanta mai 
mare de 50 km fata de 
locatia de resedinta. 
Plafoanele pentru cazare 
sunt: 
- 450 lei pe zi/persoana 
pentru deplasarile externe; 
- 200 lei pe zi/persoana 
pentru deplasarile interne 
 

3.Cheltuieli cu 
serviciile ( cheltuieli 
de promovare, 
cheltuieli cu aplicatii 
software, cheltuieli 
cu organizarea de 
evenimente, alte 
cheltuieli cu 

1. Cheltuieli de promovare 
(online, tv, radio, presa 
scrisa, materiale 
publicitare, site, etc.) 
Beneficiarii au obligatia sa 
detina un dosar (in format 
tiparit si/sau electronic) în 
care vor fi inregistrate 

Cheltuielile referitoare la 
următoarele subcontracte 
(externalizari) nu sunt eligibile:  
a) subcontractele 
(externalizarile) care determina 
o crestere a costului de 
executare a operatiunii, fara a 
aduce o valoare adaugata;  
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serviciile)   toate documentele si 
produsele aferente 
activitatilor de informare si 
publicitate desfasurate. 
2. Cheltuieli cu aplicatiile 
software  
3. Cheltuieli cu organizarea 
de evenimente  
4. Alte cheltuieli cu 
serviciile. In aceasta 
categorie intra restul 
serviciilor nedetaliate mai 
sus, necesare 
implementarii proiectului si 
pentru care beneficiarul nu 
are expertiza necesara 
pentru a le putea efectua în 
regim propriu 

b) subcontractele 
(externalizarile) în temeiul 
carora plata se defineste în 
procente din costul total al 
proiectului. 
Pentru decontarea acestor 
cheltuieli beneficiarii trebuie sa 
prezinte urmatoarele 
documente: contractul de 
servicii, factura fiscala, 
procesul verbal de receptie, 
livrabile ce dovedesc 
efectuarea serviciilor, ordinul 
de plata si extrasul de cont.  
 
 

4.Cheltuieli pentru 
investitie 

 

1.Cheltuieli cu active fixe 
aferente obiectului de 
activitate 
Prin activ fix se înțelege 
acel echipament care 
îndeplinește cumulativ 
următoarele conditii:  
- este detinut de entitate 
pentru a fi utilizat în 
productia de bunuri sau 
prestarea de servicii;  
- este utilizat pe o perioada 
mai mare de un an;  
- are o valoare de achizitie 
de minim 2500 lei inclusiv 
TVA 
2. Echipamente de calcul si 
echipamente periferice de 

Pentru decontarea acestor 
cheltuieli beneficiarii trebuie sa 
prezinte urmatoarele 
documente: contractul de 
achizitie, factura fiscala, 
procesul verbal de receptie 
care sa contina modelul 
echipamentelor, numarul de 
bucati, seria si numarul 
acestora, ordinul de plata si 
extrasul de cont. 
In cazul achizitiilor de 
echipamente, acestora li se va 
aplica la loc vizibil un 
autocolant. Autocolantele vor 
fi utilizate pentru a identifica 
activele fixe si/ sau 
consumabilele (mobila, utilaje, 
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calcul  
Pentru achizitia de 
echipamente de calcul și 
echipamente periferice de 
calcul se vor deconta 
cheltuieli în limita 
urmatoarelor plafoane:  
- laptop - 3.500 lei  
- computer deskstop- 3.000 
lei  
- imprimanta 2.500 lei  
- multifunctionala - 12.000 
lei  
3.Achizitionarea si 
instalarea de sisteme si 
echipamente pentru 
persoane cu dizabilitati. 
4. Mobilier, aparatura, 
birotica, echipamente de 
protectie a valorilor umane 
si materiale 
5. Alte cheltuieli pentru 
investitii  
In cadrul acestei categorii 
sunt eligibile cheltuielile 
necesare investitiei de baza 
care nu intra in nicio 
categorie mai sus 
mentionata  

echipamente, rechizite etc.) 
obtinute în cadrul unui proiect. 
Materialul se vor alege în asa 
fel incat sa se asigure 
durabilitatea în timp. 

 

5. Cheltuieli cu 
materiile prime, 
materiale 
consumabile, 
obiecte de inventar 
si alte materiale 
necesare 

- cheltuieli cu materiile 
prime, materialele 
consumabile   in limita de 
maxim 10% din valoarea 
bugetului planului de 
afaceri 
- cheltuieli cu obiectele de 

Pentru decontarea acestor 
cheltuieli beneficiarii trebuie sa 
prezinte urmatoarele 
documente: contractul de 
achizitie, factura fiscala, nota 
de receptie, ordinul de plata si 
extrasul de cont. 



                                                                                            
 
 

21 
 

desfasurarii 
activitatii 

inventar 
valoarea de achizitie a unui 
telefon mobil nu poate 
depasi 900 lei inclusiv TVA 

 

6. Cheltuieli 
administrative 

1.Inchiriere spatii / 
autovehicule 
Plafoanele de referință 
sunt: 
 - 50 lei/mp/lună - 
închirierea de spații;  
- 180 lei/zi - închirierea de 
autovehicule 
2. Plata serviciilor pentru 
contabilitate, evidenta 
resurselor umane, 
medicina muncii, PSI si SSM 
3. Utilitati 
4. Servicii de administrare a 
cladirilor 
5. Servicii de intretinere si 
reparare echipamente si 
mijloace de transport 
6. Cablare retea interna si 
conectare la retele 
informatice 
7. Arhivare documente 
8. Achizitionare de 
publicatii, carti, reviste de 
specialitate, materiale 
educationale relevante 
pentru operatiune, in 
format tiparit, audio si/ sau 
electronic inclusiv 
abonamente la publicatii 
de specialitate 
9. Rate de leasing 

Pentru decontarea acestor 
cheltuieli beneficiarii trebuie sa 
prezinte urmatoarele 
documente: contractul de 
inchiriere/utilitati/ 
servicii/inchiriere/ leasing 
operational/factura fiscala, 
proces verbal de recepție 
(acolo unde este cazul), nota 
de receptie si bonul de consum 
(acolo unde este cazul), ordinul 
de plata si extrasul de cont 
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(operational) platite de 
utilizatorul de leasing 
pentru: echipamente, 
vehicule si diverse bunuri 
mobile si immobile 
10. Cheltuieli financiare si 
juridice 
 

 

Achizitiile facute in cadrul subventiei acordate  trebuie sa respecte Legea 
nr.98/2016  – privind achizitiile publice. 
Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ 
urmatoarele conditii:  
• sa fie efectiv platita de catre beneficiar de la data intrarii in vigoare a contractului 
de subventie sau de la data mentionata in contractul de finantare si in termen de 12 
luni, dar nu mai tarziu de  februarie 2021. 

 • sa fie prevazuta in bugetul proiectului;  
• sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avand in 
vedere utilizarea eficienta a fondurilor si un raport optim cost-eficienta;  
• sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului ajutorului schemei de minimis, sa 
fie identificabila, verificabila si sa fie dovedita prin facturi, in conformitate cu 
prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare 
probatorie;  
• sa nu fi facut obiectul altor finantari publice;  
• sa fie în conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare si cu 
prevederile contractului de finantare;  
• sa fie mentionata in lista cheltuielilor eligibile prevazuta in prezenta metodologie  
• sa fie efectiv platita de catre beneficiarul ajutorului schemei de minimis de la data 
intrarii în vigoare a contractului de subventie sau de la data mentionata in contractul 
de subventie 
Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile:  
• TVA deductibilă (recuperabila) potrivit legii; taxa pe valoarea adaugata pentru 
entitatile care nu se incadreaza la art 11^1(3) din Hotărârea nr.1135 din 09 noiembrie 
2011 de modificare a HG 759 din 2007;  

• dobanda si alte comisioane aferente creditelor;  
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• cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;

• achizitia de echipamente second-hand;

• achizitia de spatii;

• constructiile;

• amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;

• costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;

• contributia in natura;

• cheltuielile cu personalul implicat in implementarea proiectului, care depasesc
plafoanele maxime de referinta precizate in prezenta metodologie.

• cheltuielile efectuate inainte de infiintarea firmelor nu sunt eligibile

Un plan de afaceri nu trebuie sa contina in mod obligatoriu toate categoriile de 
cheltuieli eligibile menționate mai sus. Cheltuielile sunt eligibile în masura in care 
sunt necesare activitatilor eligibile ale proiectului si se regasesc în lista de cheltuieli 
de mai sus. 
O intreprindere nu poate avea in acelasi timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor 
pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, pentru 
elemente de cost (bunuri/servicii) achizitionate si decontate în cadrul programului. 
Partile sociale ale intreprinderii care beneficiaza de ajutor de minimis nu pot fi 
cesionate pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate a planului de 
afaceri. Obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finantate în cadrul proiectului 
trebuie sa fie folosite conform scopului destinat, mentionat in planul de afaceri și 
acestea nu pot fi vandute, inchiriate (cu exceptia activitatilor de inchiriere) sau 
instrainate sub orice forma prevazuta de legislatia în vigoare, pe perioada de 
implementare și sustenabilitate a planului de afaceri. 
Beneficiarii ajutorului de minimis vor menține destinatia bunurilor achizitionate prin 
ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului 
aferent contractului de subventie. 

6. Procedura de inscriere in concursul de planuri de afaceri

Inscrierea in concurs se va realiza prin depunerea personal, a 2  plicuri inchise si 
sigilate, în format fizic, la sediul Primariei Orasului Babeni, Strada Dragos 
Vranceanu, nr. 167, judet Valcea, pana la data si ora anuntate pe site –ul 
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www.sistemBabeni.info si site-ul Primariei Babeni. Pe plicuri se va insera: numele si 
prenumele participantului la concursul de planuri de afaceri si concursul de planuri 
de afaceri din data…………………….. 
 In urma depunerii, beneficiarul va primi un numar de inregistrare, cu ora si data 
depunerii planului de afaceri, din Registrul de evidenta al planurilor de afaceri. 
Plicurile vor contine în mod obligatoriu urmatoarele documente indosariate: 
1) Anexa 1. Plan de afaceri – model standard
2) CV in format Europass
3) Copie CI
3) Anexa 9. Declarație pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari
4) Anexa 10. Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese
5) Anexa 12. Declarație de angajament
6) Copie certificate/adeverinte de absolvire a cursurilor de competente
antreprenoriale 

Depunerea plicurilor dupa ora si data afisata in calendarul de evaluare si selectie a 

planurilor de afaceri, afisat pe site-ul Primariei Orasului Babeni nu se vor evalua. 

Ele vor fi respinse din start.  

NOTA: Lipsa unui document sau nesemnarea unui document va conduce la 

respingerea planului de afaceri depus, fara a avea drept de contestatie. 

7. Concurs de evaluare si selectie  a planurilor de afaceri – sesiune

extraordinara

Se pot organiza sesiuni de evaluare si selectie a planurilor de afaceri extraordinare in 

cazul in care, in urma sesiunilor normale de evaluare a planurilor de afaceri, au ramas 

planuri de afaceri neacordate. 

La aceste sesiuni pot participa toti absolventii de cursuri de formare antreprenoriala 

care nu au depus planuri de afaceri si concurentii care au depus planuri de afaceri si 

au fost respinse in cadrul sesiunilor normale. 

http://www.sistemcalimanesti.info/
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Procesul de evaluare din cadrul concursului de evaluare si selectie a planurilor de 

afaceri din cadrul sesiunilor extraordinare vor respecta aceleasi reguli ca in cazul 

concursurilor de evaluare si selectie din cadrul sesiunilor normale. 

8. Conflictul de interese

In intelesul prezentei metodologii, conflictul de interese reprezinta orice situatie care 
are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract, de catre parti, 
în mod obiectiv si imparţial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor 
economice, afinitatilor politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, 
ori al altor legaturi sau interese comune.  
Orice conflict de interes care apare în decursul perioadei de functionare a firmelor 
trebuie notificat de catre beneficiarii ajutorului de minimis fara intarziere catre 
Primaria Orasului Babeni. Aceasta  entitate isi rezerva dreptul de a verifica aceste 
situatii si de a lua masurile necesare, daca este cazul.  
In conformitate cu prevederile art. 13, alin. 1 din OUG 66/2011, intreprinderile 
infiintate in cadrul proiectului nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice 
care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare în 
cadrul procedurii de selectie pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la 
semnarea acordului de finantare.  
Nu pot participa la concursul de selectie si evaluarea a planurilor de afaceri 
persoanele angajate ale liderului de proiect si partenerilor sai, precum si sotul/sotia, 
rudele sau afinii, pana la gradul 2, ai persoanelor cu factor decident ai liderului de 
proiect si ai partenerilor sai. 
Candidatii trebuie sa nu se afle în situatia vreunui conflict de interese sau 
incompatibilitati astfel cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 161/2003, 
modificata si completata. 

9. Comisia de evaluare

Comisia care va evalua si selecta planurile de afaceri care urmează sa fie finantate in 
cadrul proiectului va fi formata din 3 membri, reprezentanti ai mediului de 
afaceri/patronatelor, avand exeprienta mai mare de 10 ani in domeniu, din aria de 
implementare a proiectului, ce va avea rolul de a evalua fiecare plan de afacere. 
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10.  Procesul de evaluare 
 
Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate si ierarhizate, in cadrul unui proces de 
evaluare transparent si nediscriminatoriu. 
Procesul de evaluare cuprinde urmatoarele etape:  
 
Faza I - Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii  
Membrii comisiei vor deschide doar un plic din cele doua depuse de catre solicitanti, 
unul ramanand ca proba in eventualitatea verificarii ulterioare.  
Aceasta faza consta în verificarea eligibilitatii candidaturii în conformitate cu grila de 
evaluare – faza I. Expertii verifica respectarea tuturor conditiilor si cerintelor 
prevazute in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 
3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității 
rome”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-
2020), Axa Prioritară 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul 
specific 4.1., prin completarea grilei din Anexa 2. 
NOTA: Numai proiectele care vor primi “DA” la toate rubricile, se vor califica pentru 
etapa de evaluare tehnico-fnanciara a planurilor de afaceri.  
 
FAZA II – Evaluarea tehnico-financiara  
In aceasta faza are loc evaluarea ideilor de afaceri, evaluare care se va realiza 
conform grilei din Anexa 3 si la incheierea careia fiecare plan de afaceri va primi un 
scor total cuprins între 0 si 85 de puncte. Fiecare evaluator va completa,    o grila 
individuala, pentru fiecare plan de afaceri. Punctajul final calculandu-se   ca medie 
aritmetica a punctajelor acordate de cei 3 experti  ai juriului.  
Punctajul minim pentru ca un plan de afaceri sa fie selectat pentru faza a III-a  este 
de 55 de puncte.  
De asemenea, daca in urma evaluarii planurilor de afaceri, din bugetul proiectului vor 
fi taiate cheltuieli (neeligibile sau nejustificate pentru activitatea din planul de 
afaceri) care cumulat au o valoare mai mare de 40% din valoarea totala a planului de 
afaceri, atunci planul de afaceri respectiv va fi respins. 
Lista planurilor de afaceri cu punctajele obtinute in urma evaluarii tehnico-financiare 
se va publica pe site-ul proiectului, termenul alocat pentru contestatii fiind de 24 de 
ore de la data publicarii. Se va publica si lista cu planurile de afaceri respinse. 
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In cazul in care s-a admis contestatia si planul de afaceri a fost considerat eligibil, 
acesta va putea merge in faza urmatoare cu numarul de puncte obtinut in urma 
contestatiei.  

FAZA III : Interviul  
In aceasta faza vor participa doar candidatii a caror planuri de afaceri au trecut de 
primele 2 faze. Acestia isi vor sustine planul de afaceri in fata membrilor comisiei si 
vor raspunde intrebarilor membrilor comisiei legat de planul de afaceri pe care o sa-l 
implementeze. 
Fiecare membru al comisiei va acorda note de la 1 la 15. Punctajul planului de afaceri 
se va face ca medie a celor 3 note. 
Punctajul final va fi suma dintre punctajul obtinut la evaluarea tehnico financiara si 
puncajul obtinut la interviu. 
In cadrul fiecarei sesiuni de evaluare a planurilor de afaceri se vor finanta un numar 
maxim de planuri de afaceri ce va fi anuntat inaintea organizarii sesiunilor de 
evaluare. Astfel vor fi finantate planurile de afaceri cu punctajele cele mai mari. 
In cazul in care 2 sau mai multe planuri de afaceri vor avea acelasi punctaj, 
departajarea se va face conform urmatoarelor criterii: 

- Numarul de angajati asumati in planul de afaceri 
- Punctajul obtinut la evaluarea tehnico-financiara 
- Ora si data depunerii planului de afaceri spre evaluare. 

11. CALENDARUL CONCURSULUI

Acesta va fi afisat pe site-ul Primariei Orasului Babeni si site-ul sistemBabeni.info  cu 
minim 15 zile inainte de depunerea planurilor de afaceri si va cuprinde:  

1. Numarul maxim de planuri de afaceri selectate in cadrul sesiunii
2. Termenul maxim pana la care se depun planurile de afaceri
3. Data evaluarii planurilor de afaceri
4. Data publicarii rezultatelor evaluarilor tehnico-financiare
5. Solutionarea contestatiilor
6. Publicarea listelor cu planurile eligibile in urma contestatiilor
7. Interviul
8. Publicarea rezultatelor finale
9. Transmiterea documentelor in vederea semnarii contractelor de subventie
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10.  Semnarea contractelor de subventie 

 
12.          Planurile de afaceri din lista de rezerva 

 
Daca dupa finalizarea unei sesiuni normale de evaluare si selectie a planurilor de 
afaceri se constata simultan indeplinirea urmatoarelor conditii: 

- Exista planuri de afaceri ce au obtinut punctaj minim pentru obtinerea 
finantarii si nu s-au incadrat in limita de finantare in cadrul sesiunii in care au 
concurat (numite planuri de afaceri din lista de rezerva) SI 

- Exista granturi neacordate in sesiuni anterioare;  
 
Vor fi finantate in ordine descrescatoare a punctajelor, planurile de afaceri din lista 
de rezerva, in limita numarului de granturi neacordate anterior sau valorii 
granturilor neacordate anterior, oricare din aceste conditii este indeplinita prima. 
 
Mai pot fi finantate planurile de afaceri din lista de rezerva  care ocupa o pozitie 
eligbila (finantabila) in clasamentul concursului in urma retragerii unui plan de 
afaceri declarat castigator in cadrul acelui concurs. 
 
 

 

13.  SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENTIE 
 
Conform Schemei de minimis, contractul de subventie se incheie intre beneficiarul 
finantarii nerambursabile si fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis, iar 
schema de minimis se aplica intreprinderilor infiintate ca urmare a sprijinului acordat 
pentru deschiderea unei afaceri. Contractul de subventie semnat va fi valabil de la 
data semnarii și pana la terminarea perioadei de sustenabilitate a proiectului si 
indeplinirea obiectivelor acestuia.  
Documente necesare semnarii contractului de subventie: 
- Certificat de inregistrare a intreprinderii la Registrul Comerțului; (copie) 
- Certificat constatator emis în temeiul art. 17 ind.1 din Legea nr. 359/ 2004 privind 
simplificarea formalitatilor la inregistrarea la registrul comerţului a persoanelor fizice, 
asociaţiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si 
la autorizarea functionarii persoanelor juridice de către Oficiul Registrului Comertului 
de pe langă Tribunalul competent; (copie) 
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- Declarația de angajament (Anexa 12); (original) 
- Declaratia pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis (Anexa 13  la 
prezenta metodologie); (original) 
- Formularul de identificare financiara aferent unui cont bancar special deschis 
pentru derularea operatiunilor din cadrul proiectului; (original) 
- Document eliberat de ONRC care atesta faptul ca, castigatorul nu are calitatea de 
asociat majoritar în structura altor intreprinderi. 
Toate documentele solicitate care se vor prezenta în copie conform cerintelor de mai 
sus, vor avea mentiunea „conform cu originalul” si semnatura reprezentatului legal. 
Daca, in urma verificarii documentelor necesare semnarii contractului de subventie, o 
intreprindere nu indeplineste criteriile de eligibilitate pentru a primi o alocare 
specifica in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, i se va comunica in scris 
acest lucru. In acest caz, precum si in situatia în care o intreprindere nu se va 
prezenta la semnarea contractului de subventie sau isi va anunta retragerea din 
cadrul concursului, intreprinderea va fi inlocuita cu o alta din lista  cu punctajul cel 
mai mare urmator din sesiunea respectiva. 
Obligatiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de 
minimis: 
a) utilizarea subventiei exclusiv pentru atingerea scopului si obiectivelor pentru care 
a fost acordata, conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului și prin 
contractul de subventie; 
b) deschiderea de conturi la banci sau trezorerie, conform solicitarilor 
administratorului schemei de minimis, si prezentarea dovezii pentru deschiderea de 
cont, inainte de virarea subventiei 
c) informarea în scris a administratorului schemei de minimis, cu privire la orice 
modificari care pot afecta bugetul ajutorului de minimis si/sau activitatea desfasurata 
conform planului de afaceri aprobat, în termen de maximum 3 de zile lucratoare de la 
constatarea modificarii; 
d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a 
reprezentantilor  schemei de minimis si a persoanelor imputernicite de furnizorul 
schemei de ajutor de minimis sau de Consiliul Concurentei sa efectueze controale 
privind modul de utilizare a subventiei, precum şi punerea la dispozitia acestora a 
documentelor solicitate; 
e) depunerea la administratorul schemei de minimis a raportului privind desfasurarea 
activitatii economice pentru care a fost alocata subventia si a documentelor 
justificative corespunzatoare – în termenul solicitat; 
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f) transmiterea tuturor datelor, informatiilor si documentelor solicitate de catre 
administratorul schemei de minimis, furnizorul schemei de minimis sau Consiliul 
Concurentei, în termenele stabilite de aceștia; 
g) pastrarea unei evidente detaliate a subventiei primite cu titlu de ajutor de minimis 
în baza prezentului contract de subventie, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data 
primirii ultimei transe; aceasta evidența va include informatiile necesare pentru a 
demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul 
ajutorului de minimis; 
h) raportarea catre administratorul schemei de minimis a tuturor datelor si 
informatiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la 
dispozitie de catre acesta; 
i) depunerea la organele competente a documentelor privind evidentierea ajutorului 
de minimis, potrivit legislatiei aplicabile în vigoare; 
j) mentinerea destinatiei bunurilor achizitionate prin ajutor de minimis pe o durata 
de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de 
subventie. 
k) arhivarea si pastrarea documentelor conform legislatiei in vigoare; 
l) restituirea partiala sau totala a ajutorului de minimis primit si a dobanzii aferente, 
in situatia nerespectarii conditiilor de acordare a ajutorului. 
Obligatiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de 
minimis, în functie de tipurile de masuri de ocupare implementate de acesta: 
1) angajarea a numarului de persoane asumate in planul de afaceri, dar un mai tarziu 
de 6 luni de la semnarea contractului de subventie; 
2) asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin prezentul contract de 
subventie, pe o perioada de minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului 
aferent contractului de finantare 
3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 8 luni, in care beneficiarul sa 
asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii 
locului/locurilor de munca; 
4) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul 
proiectului. 
 

In cazul in care o persoana, datorita unor evenimente neprevazute, nu poate sa 

prezinte documéntele necesare semnarii contractului de subventie, poate sa ceara o 

amanare de la semnarea contractelor de subventie de  30 zile, pentru aducerea 

acestora. 
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In cazul in care, in termen de 30 zile, de la notificarea castigatorilor planurilor 

de afaceri, persoana/persoanele declarate castigatoare, nu se prezinta  cu documéntele 

necesare semnarii contractului de subventie, vor fi notificati persoanele urmatoare din 

lista cu rezultatele finale, care au  punctajul cel mai mare, in vederea semnarii 

contractelor de subventie.  
 

 

 

 

13. ANEXE 
Anexa 1. Plan de afaceri – model standard 
Anexa 2. Grila de evaluare Faza I - Verificarea conformitatii administrative si a 
eligibilitatii Planului de Afaceri 
Anexa 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri si acordarea punctajelor Faza II 
Anexa 4. Lista cu punctajele obtinute de planurile de afaceri la evaluarea tehnico-
financiara 
Anexa 5. Lista cu planurile de afaceri respinse 
Anexa 6. Contestatie 
Anexa 7. Lista cu rezultatele in urma contestatiilor 
Anexa 8. Lista rezultate finale  la concursul planurilor de afaceri 
Anexa 9. Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari 
Anexa 10. Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese 
Anexa 11. Contract de subventie 
Anexa 12. Declaratie angajament 
Anexa 13. Declaratie pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis 
Anexa 14. Lista codurilor CAEN eligibile 
 
INTOCMIT, 
RESPONSABIL ACTIVITATI ANTREPRENORIALE 
STROE PETRE ADRIAN 

 




