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mecanismului de DLRC.          
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Cap.1. Contextul general al implementarii proiectului 
 

1.1. Descrierea proiectului 

 
Proiectul este implementat in parteneriat, fiecare partener fiind implicat in activitati 

relevante si specifice proiectului: ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-

TINUTUL PADURENILOR GAL-beneficiar, parteneri- INTERLOG COM SRL, ASOCIATIA 

NONPROFIT GLASUL SPERANTEI ROMANIA, SCOALA GIMNAZIALA PETROS.  

Obiectivul general al proiectului consta in reducerea numarului de persoane aflate in 

risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate de pe teritoriul GAL 

Tara Hategului – Tinutul Padurenilor prin implementarea de masuri integrate in contextul 

mecanismului DLRC, in domeniile social, educatie, ocupare, nediscriminare pentru 250 

persoane (189 adulti persoane adulte somere sau inactive, persoane cu dizabilitati sau 

parinti/ tutori/ ingrijitori informali ai ante-prescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de parasire 

timpurie a scolii si 61 copii) care locuiesc in teritoriul acoperit de GAL Tara Hategului – 

Tinutul Padurenilor, judetele Hunedoara si Caras Severin, regiunea Vest, timp de 35 luni. 

Perioada de implementare a contractului de finanțare este 11.02.2021-31.12.2023. 

 

1.2. Scopul metodologiei 

 
Scopul prezentei metodologi este prezentarea etapelor, criteriilor de eligibilitate, 

criteriile de selectie, cerinte specifice proiectului, documentele de referinta si modul in care 

se va face evaluarea si selectia planurilor de afaceri care vor participa la concursul de planuri 

de afaceri organizat in cadrul proiectului.  

Prezenta metodologie este realizată pentru a descrie procesul de acordare de 

subventii pentru participantii la concursul de planuri de afaceri, din cadrul subactivitatii 5.1,  

activitate din cadrul proiectului cu titlul “Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate 
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din teritoriul SDL in contextul mecanismului DLRC”,contract de finantare nr. 

POCU/827/5/2/139398, finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Prezenta metodologie va fi postata pe site-ul proiectului https://tarahategului-

tinutulpadurenilor-pocu.ro/. 

Finantarea planurilor de afaceri selectate se va supune prevederilor Schemei de ajutor 

de minimis „Implementarea startegiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din 

zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori”, aferent POCU 2014-

2020, axa prioritara 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, obiectivul 

specific 5.2.   

Obiectivul scheme de minimis îl constituie sprijinul pentru susţinerea 

antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de săracie sau excluziune socială din 

zona rurală și/sau din orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori inclusiv a ocupării pe 

cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.  

 

1.3. Legislatie nationala si europeana aplicabila  

 

Prevederile cuprinse in cadrul prezentei metodologii se completeaza cu prevederile 

urmatoarelor documente:  

 Ordinul nr. 7136/14.12.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 

„Implementarea startegiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona 

rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori”, aferent POCU 2014-

2020, axa prioritara 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, 

obiectivul specific 5.2;  

 Ordinul nr 577/2020 privind modificarea și completarea schemei de ajutor de minimis  

”Implementarea strategiilor de dezviltare locală în comunitățile marginalizate din zona 

rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori ”, aferentă Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5, „ Dezvoltare locală plasată sub 
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responsabilitatea comunității ”, obiectivul specific 5.2, aprobată prin Ordinul ministrului 

elegat pentru fonduri europene nr 7136/2017.Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 421 din 20mai 2020; 

 Instrucțiune nr. 17/12.04.2022 DG POCU privind stabilirea procesului de validare a 

respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor 

implementate prin schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o 

populație de până la 20.000 locuitori”, (AP 5/PI 9.vi/OS 5.2.) 

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei 
Europene nr. C(2015) 1287 din 25.02.2015, cu modificările ulterioare;, 
http://mfe.gov.ro/pocu/ ; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 53/2003 republicata privind Codul Muncii; 

 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Republicată privind societăţile comerciale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţă de urgenţă Nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea Contabilităţii Republicată; 

 OUG nr. 40/2015 privind privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului 

de stat, precum si pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice nationale aferente acestora;  
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 Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020;  

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice POCU 5.2;  

 Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat; 

 Legea 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Directiva CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia 

naţională prin Legea  nr.677/2001 

 Directiva 2002/58/CE  privind prelucrarea datelor  cu  caracter  personal și protecţia 

vieţii private  în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin 

Legea nr.506/2004. 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlementului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unr dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

 Legislația natională și europeană aplicabilă 

 Alte documente, legislatie nationala si europeana. 
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1.4  Definitii  

Extras din Ordinul 577/2020 
 

Termenii, definițiile și prescurtările utilizate în prezentul document au urmatorul inteles:  
a) administrator al schemei de antreprenoriat - entități publice sau private care, singure sau în 
parteneriat, implementează, în calitate de beneficiari ai contractului de finanțare, un proiect integrat, 
finanțat prin Axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității», 
obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC» și 
detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori»; 

b) administrator al schemei de minimis - persoană juridică care, în implementarea contractului de 
finanțare, derulează proceduri în domeniul ajutorului de minimis cu respectarea prezentei scheme și 
a dispozițiilor legale incidente ajutorului de stat. În cadrul schemei de ajutor de minimis 
«Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau 
în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori», administratorii schemei de minimis sunt 
administratorii de schemă de antreprenoriat, în calitate de unici beneficiari ai contractelor de 
finanțare, sau entități juridice din componența administratorilor de schemă de antreprenoriat, în 
calitate de beneficiari de finanțare în parteneriat, responsabile cu derularea de proceduri în 
domeniul ajutorului de minimis; 

c) beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în cadrul 
proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității», obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în 
risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o 
populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC», prin intermediul administratorilor schemei de minimis; 

d) beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul 
prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
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generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu Autoritatea de management 
pentru POCU (AM POCU) /organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU); 

e) comercializarea produselor agricole1 - 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; 

1 Conform art. 2 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 
2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis. 

f) contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru 
beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, și 
beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, pe de 
altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea 
implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014-2020; 

g) contract de subvenție - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis 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; 

h) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de AM POCU/în 
exercițiul prerogativelor Autorității de management pentru Programul operațional Capital uman AM 
POCU/prin OIR POCU delegat; 

i) întreprindere2 - orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor 
în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de 
venituri, în condiții de concurență, respectiv: 

2 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor 
mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. 
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(i) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

(ii) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 
cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; 

(iii) asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități 
economice; 

j) întreprinderea unică3 - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 
următoare: 

3 Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis. 

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 
întreprinderi; 

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

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul 
de societate sau din statutul acesteia; 

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 
pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice; 

k) My SMIS4 - sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani europeni 
pentru perioada de programare 2014-2020; 

4 Conform site-ului Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. 

l) prelucrarea produselor agricole5 - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are 
drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în 
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exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală 
pentru prima vânzare; 

5 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 
2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis. 

m) produse agricole6 - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1.379/20137; 

6 Conform art. 2 alin. 1 lit. a din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 
2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis. 

7 Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 
2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului. 

Cap. 2. Informatii generale ale concursului planurilor de afaceri 
 

2.1. Sume aplicabile si rata sprijinului  
 

 Scopul concursului de planuri de afaceri este selectarea planurilor de afaceri in 

vederea obtinerii unei finantari nerambursabile prin schema de ajutor de minimis, in valoare 

de maxim 111.000,00 lei/plan afaceri.  

Valoarea prezentului apel de finanțare a planului de afacere  este de 888.000,00 lei.  

Prezentul apel de proiecte este destinat absolvenților cursului de Competente 

antreprenoriale organizat în cadrul proiectului sus mentionat.  

Ajutorul de stat se acordă sub forma de microgranturi. 

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 111.000,00 lei/ plan de afacere 

reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile cuprinse în Planul de Afaceri 

aprobat. Sumele care depășesc valoarea ajutorului de minimis solicitat vor fi suportate de 
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către beneficiar. De asemenea, acesta va suporta si toate costurile neeligibile (și conexe) 

aferente proiectului, în cazul în care acestea vor exista. 

Beneficiar de ajutor de minimis este întreprinderea care beneficiază de ajutor de minimis 

pentru înfiinţarea de start-up-uri în cadrul măsurilor de antreprenoriat.  

Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri va fi condiționată de 

înființarea întreprinderii. 

Ajutorul de minimis se va acorda intr-o singura transa, conform prevederilor contractului de 
subventie.  
  

2.2. Localizarea afacerilor  
 

Sediul social al întreprinderilor nou înfiinţate, amplasamentul investitiei (care presupun o 

locatie fixa) va fi obligatoriu în teritoriul GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor.  

Teritoriul acoperit de catre Asociația Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL 

este format din 26 comune, respectiv: 

-Judetul Hunedoara: Comunele Baru, Bănița, Bătrâna, Bretea Romana, Bunila, Cerbăl, 

Cirjiti, Densuș, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de 

Jos, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rîu de Mori, Sălașu de Sus, Sarmizegetusa, Sântămăria-

Orlea, Teliucu Inferior, Toplița, Totești, Vețel 

-Judetul Caras Severin: Comuna Rusca Montană. 

2.3. Criterii de eligibilitate a solicitantului  

 
         Microgranturile acordate pentru infiintarea de afaceri in cadrul acestui proiect trebuie 

sa respecte prevederile schemei de ajutor de minimis „Implementarea startegiilor de 

dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie 

de pana la 20.000 locuitori”, aprobata prin Ordinul nr. 7136/14.12.2017 si modificata prin 

Ordinul 577/04.05.2020.  
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Pot participa la prezenta competitie persoanele care indeplinesc cumulativ 

urmatoarele conditii:  

-sunt incluse în grupul tintă al proiectului 

-au participat la servicii de informare si consiliere profesionala, dupa cum sunt prevazute in 

cadrul activitatii 4.1 din proiect  

-au absolvit și promovat examenul de absolvire pentru cursul de Competente 

antreprenoriale, obtinand cel putin nota finala de 7 (sapte) 

-au participat la consiliere în vederea elaborării de planuri de afaceri, dupa cum este 

prevazut in cadrul activitatii 5.1 din proiect.  

"Art. 7 

(1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile 

constituite conform Legii nr. 31/19908 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc 

următoarele condiţii:  

a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;  

b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au 

nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între 

creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate 

prin lege;  

c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la 

bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;  
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d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata 

în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-

profesionale; 

 e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, 

corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 

intereselor financiare ale Comunităţii Europene;  

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;  

g) sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;  

h) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, 

în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi 

creanţa integral recuperată.  

(2) Întreprinderile menţionate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la 

art. 6. 

Totodată, beneficiarii de ajutor de minimis, NU trebuie să se încadreze în categoria 

“întreprinderilor aflate în dificultate”, în sensul Comunicatului Comisiei privind ajutoarele de 

stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 

(2014/C 249/01). 

Cap. 3. Dosarul planului de de afaceri 

 

3.1. Structura planului de afaceri   

Planul de afaceri este un instrument de planificare care descrie scopurile, obiectivele, 

activitatile precum si modul în care se vor utiliza resursele pentru atingerea obiectivelor. 

Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include cel putin urmatoarele 

elemente: 
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Afacerea   Firma   
Domeniul de activitate   
Obiectivele   

Piata   Produsul/serviciul   
Clientii   
Concurenta   
Segmentul de piata   

Conducerea   Organizarea   
Conducerea   
Personalul   

Resursele 
financiare   

Venituri   
Cheltuieli   
Sursele si utilizarea fondurilor   
Previziuni financiare   

Structura planului de afaceri constituie anexa la prezenta metodologie- model orientativ.  

  

3.2. Conditii de eligibilitate privind planul de afaceri 

 
Planurile de afaceri trebuie sa indeplineasca următoarele condiții obligatorii:  

1. În planul de afaceri se menționează codul CAEN principal și activitățile prevăzute a fi 

finanțate prin respectivul plan de afaceri 

2. NU vor fi finantate planuri de afaceri care se adresează activităților economice 

enumerate la art. 5, aliniatul 2, din schema de ajutor de minimis asociată acestui program 

de finanțare, mai exact, in conformitate cu prevederile Schemei de minimis, art. 5, alin. 

2, schemă de minimis NU se aplică:   

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună 
a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
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b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei 
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE; 

c) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

3. Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 111.000 lei/ plan de afaceri, 

reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai 

întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate 

4. Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform 

schemei de minimis 

5. 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 antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis 

6. Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni la care se adaugă perioada 

minimă de sustenablilitate (6 luni) 

7. Demonstrarea creării a cel puțin 1 locuri de muncă cu norma intreaga în cadrul 

întreprinderii nou înființate și justificarea capacității de a menține acest loc de muncă cel 

puțin 6 luni după finalizarea investiției. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va 

trebui să angajeze, la cel târziu 4 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, 

1 persoana si sa faca dovada angajării acestora către administratorul schemei de 

minimis  

8. Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa asigure continuarea funcționării afacerii, 

inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de 

la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni 

9. Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face 

parte din firmele înființate prin proiect 

10. Intreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 

minimum 18 luni de la demararea implementării planului de afaceri. Toate plățile aferente 

înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 
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luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul 

ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea 

locului de muncă creat, transmițând, la finalul perioadei de sustenabilitate, un raport 

privind locul de muncă creat și menținut. 

 

3.3 Conditii de eligibilitate a cheltuielilor   

 
Articolul 10 din Schema de minimis prevede: 

" (1) Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată 

de înfiinţarea firmei.  

(2) Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate 

numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între 

administratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis." 

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie să îndeplinească în mod cumulativ urmatoarele 

condiții:  

 să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere 

utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-eficiență;  

 să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului ajutorului de minimis, să fie 

identificabilă, verificabilă și să fie dovedită prin documente financiar-contabile, în 

conformitate cu prevederile legislației naționale;  

 să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice;  

 să fie în conformitate cu prevederile legislației nationale și comunitare și cu prevederile 

contractului de subvenție 

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

subvenție, doar în perioada de implementare a proiectului, cu excepția cheltuielilor de 

constituire a întreprinderii noi inființate 
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 să fie aferenta obiectivelor si activitatilor prevazute in planul de afacrei aprobat, cu 

modificările ulterioare aprobate de beneficiarul finanţării nerambursabile.  

Pe parcursul implementării Planului de afaceri, cheltuielile considerate neeligibile, dar 

necesare derulării/implementării proiectului vor fi suportate de către beneficiar.  

Un plan de afaceri nu trebuie să conțină toate categoriile de cheltuieli eligibile. 

Cheltuielile sunt eligibile în masura în care sunt necesare activităților eligibile care vizeaza 

implementarea planului de afaceri.  

Obiectele/bunurile finanțate în cadrul proiectului trebuie să fie folosite conform scopului 

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

activităților de închiriere) sau înstrainate sub orice formă prevazută de legislația în vigoare. 

Numărul utilajelor și echipamentelor (laptop, imprimată, etc.) achiziționate în cadrul 

proiectului trebuie să fie corelat cu specificul activității, să fie necesare și pe deplin justificate 

în cadrul proceselor de producție / funizare / prestare.  

Nu se acceptă achiziționarea de echipamente, bunuri, etc. second-hand din 

finanțarea schemei de minimis. 

3.4. Conditii de excludere a participarii la concursul de planuri de afaceri 

Nu pot participa la concursul de planuri de afaceri:   

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

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

întreprinderilor înființate prin proiect 

 Persoanele fizice, beneficiare ale proiectului, nu pot avea calitatea de asociat majoritar, 

administrator, reprezentant legal în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în 

cadrul acestui proiect. 

Nu vor fi finanțate planuri de afaceri care contravin principiilor dezvoltării durabile, a egalității 

de șanse și nondiscriminarii. 
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Cap. 4. Procedura de organizare a concursului de planuri de afaceri 

4.1. Depunerea dosarului planului de afaceri 

Planurile de afaceri vor fi transmise conform anunțului de lansarea a apelului de 

selecție publicat pe site-ul proiectului, https://tarahategului-tinutulpadurenilor-pocu.ro/. Nu 

se vor accepta planurile de afaceri depuse după data precizată în anunț. 

Dosarele se vor transmite intr-un singur plic sigilat, prin curier sau se depun direct 

la urmatoarea adresa: Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, 

Bld. 22 Decembrie, nr. 37A, cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara, 

tel. 0762 695 509; 0770 593 061, în intervalul luni- vineri, 8:00-15, cu excepția zilelor 

libere legale. 

Partea exterioară a coletului sigilat trebuie sa contină urmatoarele informații: 
Schema de ajutor 
de minimis  

Plan de afaceri pentru concursul de planuri de afaceri 
POCU/827/5/2/139398 
Masuri integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul SDL in contextul 
mecanismului DRLC  

Solicitant finantare ....... 
Adresa ......... 
Telefon, E-mail ........ 
Titlul planului de 
afaceri 

...... 

 

Dosarul de inscriere la concurs se va depune în 2 exemplare listate care conțin 

toate documentele conform OPIS. Fiecare exemplar al planului de afaceri se va depune 

intr-un dosar, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la n, unde 

n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 

Solicitantul va semna și va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine 

……. pagini, numerotate de la 1 la …….”.  

Planul de afaceri si toate documentele anexate se va redacta pe calculator, în 

limba română.  
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Vor fi luate in considerare, aplicatiile care vor fi transmise si primite la adresa 

GAL sus mentionata pana la data si ora de inchidere a perioadei de depunere a 

planurilor de afaceri.  

Fiecare Dosar al Planului de afaceri va primi un numar de inregistrare. Dosarele 

vor fi deschise la ora inceperii sedintei de evaluare a conformitatii administrative si a 

eligibilitatii, in prezenta membrilor evaluatori desemnati in acest sens.  

Dosarul de inscriere la concursul de planuri de afaceri va conține următoarele 

documente: 

a) Opis 

b) Cerere de inscriere la consursul planurilor de afaceri - Anexa 1; 

c) Declaratie de eligibilitate- Anexa 2; 

d) Declaratie evitare confiltului de interese- Anexa 3; 

e) Planul de afaceri- Anexa  4;  

f) Previziuni financiare -  Anexa 5 

g) Declarație privind sustenabilitatea masurilor sprijinite- Anexa 6 

h) Alte documente care să contribuie la o mai bună întelegere a afacerii, să justifice 

costurile, să convingă comisia de evaluare asupra maturitarii Planurilor de afaceri, ex. 

extras CF pentru proiectele care presupun constructii sau pentru cei face dotează 

cladirii, etc 

4.2. Evaluarea si selectia planurilor de afaceri    

 
Pentru desfasurarea concursului se va forma un juriu dintr-un numar impar de membri, 3 

persoane. 

Selectia juriului se va face pe baza de CV, luand in considerare  experienta in management 

si dezvoltare de business si/sau experienta in management financiar. 
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Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie pe proprie răspundere privind 

imparţialitatea şi confidenţialitatea în procesul de evaluare şi se va angaja că va semnala 

orice situaţie privind apariţia conflictului de interese pe parcursul procesului de evaluare 

astfel încât să fie respectate prevederile OUG 66/2011.   

Procesul de desfasurare a evaluarii si selectiei planurilor de afaceri se desfasoara in 

urmatoarele etape: 

 Etapa I- Verificarea conformității administrative și a eligibilității planului de afaceri 

cat si  verificarea tehnica si financiara 

 Etapa II- Fiecare concurent va participa la sustinerea orala a planului de afaceri  cu 

membrii comisiei (juriul)  care a verificat si evaluat administrativ si tehnico-economic 

planul de afaceri,  si pentru a face clarificările necesare cu privire la planul de afaceri. 

 Etapa III- Intocmirea Raportului de selectie intermediar 

 Etapa IV- Depunerea contestatiilor 

 Etapa V-  Intocmirea Raportului de selectie final 

Pe durata evaluarii  CAE si ETF membrii comisiei de evaluare pot solicita o singura 

dată clarificări cu privire la dosarul de finanțare evaluat. Solicitantul va trimite în termen de 

2 zile lucrătoare răspunsul la solicitarea de clarificări, pe email la adresa 

padurenihd.leader@gmail.com sau va depune în format letric, la sediul GAL Tara Hategului 

Tinutul Padurenilor (Bld. 22 Decembrie, nr. 37A, cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, 

jud. Hunedoara), în intervalul orar 08:-15:00, in fiecare zi lucratoare. În cazul lipsei unui 

răspuns în termenul stabilit, evaluarea se va face în baza informațiilor si documentelor 

existente.  

4.2.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității 
 

Verificarea conformității administrative și a eligibilității planului de afaceri se 

realizeaza conform grilei de evaluare, anexa la prezenta metodologie. Verificarea se face 
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pe baza documentelor din dosarul de înscriere, conform grilei de evaluare a conformității 

administrative și eligibilității candidaturii. In aceasta etapa nu se accepta contestatii.  

Neeligibilitatea unei cheltuieli, introduse în bugetul proiectului, nu poate face obiectul 

respingerii pe criterii administrative a unui plan de afacere.  

Neeligibilitatea unei cheltuieli va atrage după sine neacceptarea la finanțare a cheltuielii 

respective.  

Numai dosarele conforme din punct de vedere administrativ care îndeplinesc toate 

criteriile din Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității planului de 

afaceri sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică si financiară. 

Se vor comunica rezultatele evaluarii in acesta etapa prin transmiterea unei adrese 

scrise catre solicitantul finantarii.  

Ordinea evaluării proiectelor în acesta etapa este ordinea în care proiectele au fost 

înregistrate. 

4.2.2. Verificarea tehnica si financiara  
 

Planurile de afaceri ale candidaților declarați conformi și eligibili în urma evaluării 

conformității administrative și eligibilității vor fi supuse evaluării tehnice și financiare, conform 

prevederilor Grilei de verificare tehnica si financiara.   

Acordarea punctajului se face în funcție de informațile existente în cadrul dosarului 

planului de afaceri și a informațiilor suplimentare oferite de solicitanți în urma clarificărilor 

cerute de către comisia de evaluare. 

Proiectele cu un punctaj mai mic de 40 puncte la etapa de evaluare tehnico-economică sunt 

considerate RESPINSE. 
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4.3.  Raportul de selectie. Contestatii     

Se va  întocmi un Raport de selectie intermediar a planurilor de afaceri ce va 

conține punctajele stabilite pentru fiecare proiect, o listă cu proiectele repinse, precum si 

cele eligibile fara finantare (daca este cazul).  

După finalizarea si validarea raportului de selectie intermediar, GAL TH-TP transmite 

solicitanților notificare în scris cu privire la rezultatele selecției, dându-le posibilitatea celor 

nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la sediul operațional GAL TH-TP 

în maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea rezultatului. 

Contestațiile, semnate de solicitanti (in format tiparit), vor fi depuse, personal, la sediul 

operational GAL TH-TP (Bld. 22 Decembrie, nr. 37A, cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, 

Deva, jud. Hunedoara).  

Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate- din punct de 

vedere al punctajului. În urma solutionarii contestatiilor va rezulta un raport de contestatii 

care va fi publicat pe site proiect in maxim 2 zile lucratoare de la solutionarea ultimei 

contestatii inregistrate, și în baza căruia vor fi notificați contestatarii. În baza acestui Raport 

de Contestații, se va emite Raportul de Selecție Final. În Raportul de Selecție Final vor fi 

evidențiate proiectele declarate eligibile si selectate în baza soluționării contestațiilor. 

Contestațiile se soluționează în maxim 3 zile lucratoare de la înregistrarea contestației la 

GAL TH-TP, termenul incluzând și notificarea solicitantului. Componența Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor este stabilită de către Presedintele GAL. 

In situatia in care nu se vor inregistra contestatii, raportul de selectie intermediar va 

devein raport de selectie final in baza unei note-anexa la raportul de selectie intermediar in 

care se va mentiona faptul ca nu au existata contestatii.  
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Cap. 5. Informații generale privind întreprinderilor noi înființate 

 

5.1. Înființarea întreprinderii noi 

 
În întelesul schemei de minimis, cu modificările și completările ulterioare din Ordinul 

nr. 577/2020  se întelege prin întreprindere2 - orice formă de organizare a unei activități 

economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau 

prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: 
2 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. 

(i) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

(ii) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și 

funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; 

(iii) asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități 

economice; 

j) întreprinderea unică3 - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 

relațiile următoare: 

3 Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 

2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis. 

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

unei alte întreprinderi; 

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 
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(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 

în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi 

din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care 

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

majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

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

referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice; 

În cazul în care în această etapa unul din caștigătorii concursului va renunța la 

subvenție, acesta va notifica în scris această renunțare, locul lui fiind ocupat de următorul 

clasat (din lista de rezervă).  

Beneficiarii selectați pentru acordare de subvenții vor beneficia de consultanță pentru 

înființarea întreprinderii, în conformitate cu prevederile din planul de afaceri aprobat. 

Beneficiarii vor fi asistați în obținerea condițiilor premergătoare înființării întreprinderii 

(rezervare de nume, închiriere de spațiu, etc), și pentru înregistrarea la Registrul Comertului. 

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social în Teritoriul GAL TARA 

HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR.  

Fiecare întreprindere nou înființată va angaja minimum 1 persoană în cadrul afacerii 

sprijinite și menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la 

finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni.   

Planurile de afaceri se implementează într-o perioadă de 12 luni de la semnarea 

contractului de subvenție (sau de la data clar stipulata în contract) – aceasta fiind etapa de 

implementare. Această etapă de implementare este urmată de etapa de sustenabilitate a 

afacerii de 6 luni.  

Este obligatorie, totodată, menținerea numărului de locuri de muncă create prin 

planul de afaceri, pe o perioadă de 6 luni după finalizarea implementării planului de afacere. 
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Nerespectarea țintei stabilite în planul de afaceri, conduce la recuperarea integrală a 

finanțării acordate. 

Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri va fi 

condiționată de înființarea unei noi întreprinderi pe baza planului de afaceri aprobat.  

 

5.2. Contractului de subventie. Plata ajutorului de minimis    

Dupa finalizarea tuturor etapelor de selecție, se va semna contractul de acordare a 

subvenției. Subvenția se va acorda întreprinderii nou înființate de către aplicantul desemnat 

câștigător în cadrul competiției Planurilor de afaceri.  

          Contractul de subvenție este semnat între Beneficiarul finanţării nerambursabile și 

întreprinderea nou înființată de către câștigătorul prezentei competiții. 

Contractul de subvenție – model standard parte din schema de ajutor de stat este 

anexat la prezenta metodologie. Contractul de subvenție conține clauzele minime obligatorii. 

Beneficiarul finanţării nerambursabile poate include și alte clauze contractuale, în funcție de 

situația specifică a fiecărui aplicant câștigător și a fiecarui plan de afaceri, cu condiția ca 

acestea să nu contravină clauzelor minime obligatorii. 

Beneficiarul de ajutor de minimis își va deschide cont la o bancă comercială, conform 

solicitărilor beneficiarului finanţării nerambursabile, și va prezenta dovada pentru 

deschiderea de cont, înainte de semnarea contractului de subvenție.  

        Intreprinderea nou creată va trebui sa devină operațională/dezvoltată în termen de 

maxim 4 luni de la semnarea contractului de subvenție.  

      În cazul în care beneficiarul subvenției nu poate dovedi operaționalizarea întreprinderii 

în termen de 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, contractul se poate rezilia și 

subvenția poate fi acordată urmatorului de pe lista de rezervă. 

      În cazul în care beneficiarul nu poate dovedi că a început utilizarea subvenției în scopul 

descris în planul de afaceri timp de 3 luni din momentul încasării subvenției și în concordanță 

cu cheltuielile proiectului el va fi obligat sa restituie integral subvenția acordată. 



 

 

 

Programul  Operational  Capital  Uman 
2014-2020 
Titlul Proiectului: Masuri integrate pentru 
comunitatile marginalizate din teritoriul SDL 
in  contextul mecanismului DLRC 
 
Cod: MySMIS 139398 
 

 
MicroregiuneaȚara 
Hațegului-Ținutul 
Pădurenilor GAL 

 

 

ASOCIATIA 
GLASUL 

SPERANTEI 
ROMANIA 

 

 
ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 
PETROS 

COM. BARU  
JUD. HUNEDOARA 

 

 

Cap. 6. Dispoziții finale 
         

Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri, anexele sale va rezulta în 

descalificarea participantului. 

Orice comportament indecent față de organizatori, juriu și alți participanți la concurs va duce 

la descalificarea participantului. Decizia organizatorilor în asemenea cazuri va fi finală, fară 

drept de contestare. 

Organizatorii îsi rezervă dreptul de a actualiza prevederile prezentei metodologii pe 

parcursul desfășurării concursului. Schimbările survenite în prezenta metodologie vor fi 

postate pe site proiect  cu minim 1 zi calendaristica înainte de data intrării în vigoare a 

respectivei modificări.  

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva 

pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de 

instanțle judecătorești române competente. 

Cap. 7. Anexe  
 
- Anexa 0 - OPIS  

- Anexa 1 - Cererea de înscriere la concursul de planuri de afaceri   

- Anexa 2 – Declarație de eligibilitate 

- Anexa 3 – Declarație privind conflictul de interese  

- Anexa 4 - Plan de afaceri 

- Anexa 5 – Previziuni financiare plan afaceri   

-Anexa 6- Declaratie privind sustenabilitatea masurilor sprijinite  

- Anexa 7 - Contract de subvenție 

- Anexa 8 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

- Anexa 9 - Grila de evaluare si selectie tehnică și financiară 


