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PREAMBUL 
Având în vedere următoarele documente cadru pentru implementarea proiectului, în general, și a schemei de 

minimis, în particular: 

1. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 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 generale privind Fondul 

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

pentru pescuit și afaceri maritime; 

2. Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului; 

3. Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 

și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

4. Acordul de Parteneriat 2014-2020 încheiat între Comisia Europeană și România; Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020; 

5. Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice pentru apelul 89, Diaspora Start Up; 

6. Schema de ajutor de minimis Diaspora Start Up; 

7. Contractul de finanțare POCU/89/3/7/107527 - Diaspora start up; 

8. Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 din 20 iunie 2007 pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat; 

10. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date; 

11. Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice; 

12. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privesțe prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor) 

 
Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Primăria 

Municipiului Făgăraș , Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP  și CIT – 

Centrul de Informare Tehnologică S.R.L în calitate de administratori al schemei de ajutor de minimis din cadrul 
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proiectului POCU/89/3/7/107510, emite următorul regulament de implementare a concursului de planuri de 

afaceri și a schemei de minimis. 

INCIDENTA AJUTORULUI DE MIMINIS 
În conformitate cu documentele cadru de implementare a schemei de minimis „Diaspora Start Up”, pot 

beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții: 

 Sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; 

 Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate prin 

hotărâre judecătorească definitivă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

 Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă 

pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul 

intereselor financiare ale Comunității Europene; 

 Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; 

 Este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acționează ca intermediar 

pentru proiectul propus a fi finanțat; 

 Nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene 

privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care 

a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, 

inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

 Nu se află în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o 

restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se 

află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege; 

 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; 

 Respectă condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Diaspora Start Up”, 

respectiv: angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii (întreprinderii) finanțate prin schema de 

minimis; asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 

minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; asigurarea 

perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul ajutorului să asigure continuare 

funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă asumate; respectarea 

obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului; 

 Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 

ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare 

acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 

euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul 
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terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de 

obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare. 

 
Schema de minimis nu se aplică pentru: 
1. Ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, 

reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea 

comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 17/21.01.2000; 

2. Ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de 

produse agricole; 

3. Ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării 

produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: atunci când valoarea 

ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii 

primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea 

lui parţială sau integrală către producători primari. 

4. Ajutoarelor destinate activităților legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv 

ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării și funcţionării unei reţele de 

distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

5. Ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

6. Ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.  

 

Întreprinderile astfel create vor avea sediul social și își vor desfășura activitatea în mediul urban din județele 

din aria de implementare a proiectului. 

1. Candidații pentru ajutorul de minimis NU vor putea participa, individual sau în asociere, la concursul 

de idei de afaceri cu mai mult de o idee de afacere. 

2. O persoană fizică nu va putea avea calitatea de acționar/administrator/reprezentant legal/angajat în 

cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program de finanțare. 

3. Fiecare întreprindere înființată în cadrul schemei de ajutor de minimis va trebui să asigure crearea a 

cel puțin două locuri de muncă și are obligația de a menține locurile de muncă nou create pe perioada 

implementării planului de afaceri și cel puțin 6 luni în cadrul perioadei de monitorizare. 

4. Întreprinderile înființate conform planurilor de afaceri selectate vor deveni operaționale (vor angaja 

persoane pentru ocuparea celor minimum două locuri de muncă) cel mai târziu la 6 luni de la semnarea 

acordului de finanțare. 

5. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligația de a menține în patrimoniu investiția finanțată 

prin prezentul proiect, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea perioadei de implementare 

(după 11 septembrie 2020). 
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CADRUL SPECIFIC CERERII DE FINANTARE 
OBIECTIV GENERAL  
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea antreprenoriatului in randul romanilor „din Diaspora” 
prin stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, 
persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin 
sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 41 de afaceri 
prin oferirea de micro-granturi. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE 
ObS1. Creșterea nivelului de informare în rândul populației cu potențial de a intra în grupul țintă (șomeri, 
persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de 
muncă) din „Diaspora” prin măsuri directe de informare cu privire la beneficiile si oportunitățile 
antreprenorialului, în vederea înscrierii unui număr de 336 persoane în grupul țintă.  
 
ObS2. Îmbunătățirea competentelor in domeniul antreprenorial pentru 336 de persoane din grupul țintă „din 
Diaspora”, pentru a le permite dobândirea competențelor de bază dar și cele necesare includerii 
componentelor orizontale legate de promovarea principiilor de dezvoltare durabilă, a egalității de șanse si 
tratament, precum si a unui comportament etic in afaceri printr-un sistem inovativ de „blended-learning”.  
 
ObS3. Asigurarea de suport informativ si suport personalizat pentru cele 336 de persoane din grupul țintă care 
absolvă programul de formare antreprenorială în vederea pregătirii planurilor de afaceri care participa la 
concurs, inclusiv prin servicii de Helpdesk, consultanta în elaborarea planurilor de afaceri, atât online, cat in 
sesiuni de lucru individuale/ grup.  

 
ObS4. Sprijinirea prin proiect a înființării a 41 de afaceri si respectiv a 82 de locuri de munca, beneficiare de 
ajutor de minimis in cadrul proiectului, in vederea asigurării unei implementări durabile si sustenabile a 
planurilor de afacere, asigurarea administrării schemei de minimis pentru aceștia, precum si monitorizarea lor 
in perioada de sustenabilitate de 12 luni.  

 
ObS6. Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unui mediu antreprenorial sănătos si creșterea impactului 
proiectului Romania, prin elaborarea unor studii si analize pentru susținerea mediului antreprenorial la nivel 
regional si a unor mecanisme de susținere si promovare a întreprinderilor finanțate in cadrul proiectului.   

 
 

ALOCARE BUGETARĂ, CHELTUIELILE ELIGIBILE, GRUP TINTA ELIGIBIL 

ALOCARE BUGETARA 
Valoarea totală a subvențiilor care pot fi acordate este de 6.846.467 RON 

Subvenția maximă pentru un plan de afacere aprobat este de 166.987 RON 
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În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare 41 de planuri de afaceri.  

 

IMPORTANT: Subvențiile vor fi acordate în două tranșe, prima tranșă după semnarea contractului de subvenție 

reprezentând maximum 75% din valoarea totală a subvenției, a doua tranșă reprezentând diferența până la 

valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis va face dovada că a realizat 

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

valoarea tranșei.  

Plata subvenției va fi condiționată de depunerea de către beneficiar a tuturor documentelor solicitate de către 

finanțator si de virarea sumelor de către OIR către Administratorul Schemei de Minimis. 

 

Suma în lei menționată este acordată cu titlu de subvenție și nu se impozitează, potrivit dispozițiilor art. 62 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Titlului IV – Capitolul 

I, precum şi în Normele metodologice de aplicare a acesteia (Titlul IV – Capitolul I – secţiunea a 2a – punct. 3) 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Modalitatea de acordare a subvențiilor va fi detaliată într-un 

alt capitol al prezentului regulament. 

CHELTUIELI ELIGIBILE 
Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat 

1.1 Cheltuieli salariale 

1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 

1.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii 

angajaţi şi angajatori) 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite 

2.1 Cheltuieli pentru cazare 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor 

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 

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

nu are expertiza necesară 

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii 

prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării 

întreprinderilor 

4.1 Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, 

alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor 
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4.2 Cheltuieli cu materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile - în cuantum de maximum 

10% din valoarea sprijinului 

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

întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing 

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

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării 

întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 

15.1 Prelucrare de date 

15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 

15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format 

tipărit şi/sau electronic 

15.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

 

În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesității acesteia în 

desfășurarea activităților pentru care se accesează finanțarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul 

economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării sau 

promovării activităților codului CAEN, autorizat la momentul depunerii primei cereri de plată sau rambursare, 

pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităților 

din economia națională- CAEN Rev 2”. 

 

IMPORTANT: Activele achiziționate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea 

nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea 

există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor 

tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele 

achiziționate în sistem de leasing financiar, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei 

subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse. Solicitanții pot beneficia de finanțarea nerambursabilă 



 
 
 
 
 

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510) 
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Investim în dezvoltare durabilă 

 

 
9 

 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

obținută în cadrul Programului o singură dată. Solicitanții care au semnat acordul de finanțare au 

obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile în condiții de piață, cu respectarea principiilor 

prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. 

 

GRUP ȚINTĂ ELIGIBIL 
Persoanele care înființează întreprinderi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, în regiunea Centru, Sud-Est, Sud 

Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia  

 Își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Centru, Sud-Est, Sud 

Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia 

 Au vârsta de minimum 18 ani; 

 Posedă cetățenia română; 

 Fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în 

grupul țintă; 

 Demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în 

străinătate, 

SAU 

 prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițeze o afacere 

prin intermediul programului,  

SAU 

 demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori 

alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, 

SAU 

 demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să 

ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din 

străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul 

în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului. 

 

IMPORTANT: 
1. Grupul țintă NU include tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16-24 ani care nu urmează nici o formă 

de învățământ și nici nu au un loc de muncă). 
2. Pensionarii nu fac parte din grupul tinta al prezentului apel 
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Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea 

definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este 

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: 

societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

societăți cooperative; persoane fizice autorizate; întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi 

întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi 

economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară 

activităţi economice autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice. 

 

 Întreprinderile nou înființate vor avea sediul social și, după caz, punctul / punctele de lucru în mediul 

urban, în regiunea Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia 

 Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea 

contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. 

 Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul 

sau reședința în regiunea Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia 

în mediul urban sau rural. 

 Persoanele fizice nu vor avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în 

cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. 

 În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana 

al cărei plan de afaceri a fost selectată în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat 

majoritar. 

 
IMPORTANT: Domeniul de activitate să corespundă cu lista domeniilor de activitate eligibile conform 
schemei de minimis DIASPORA START UP 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 
 
Pe baza prezentului regulament se organizează concursul planurilor de afaceri. 
 
Planurile de afaceri vor fi evaluate și selectate în baza metodologiei prezentate mai jos, în cadrul unei proceduri 
decizionale transparente, echidistante și obiective, respectând prevederile schemei de minimis, ale GSCS 
Diaspora Start Up și ale legislației aplicabile. 
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Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi 
fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a 
proiectului. Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză. 
 
Documente necesare la depunerea planurilor de afaceri (dosarul de inscriere): 

1. Cererea de înscriere in concurs  - anexa 1 
2. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea – anexa 3 
3. Declaratia pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese si a incompatibilitatii – 

anexa 5 
4. Planul de afaceri  - anexa 7 
5. Oferte de preț - se va solicita minim o ofertă de preț, pentru a demonstra realitatea prețurilor 

folosite la întocmirea bugetului proiectului. Acestea se ataseaza ca anexe la planul de afaceri 
6. Bugetul proiectului, proiecții financiare – anexa 7 

 
IMPORTANT: pot participa la concursul de planuri de afaceri și persoane care nu sunt înregistrate în grupul 
țintă. Aceștia vor depune si documentatia care sa ateste eligibilitatea, respectiv: 
 

1. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări - anexa 2 
2. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – anexa 6 
3. CV forma Europass – anexa 4 
4. Copie CI/ document similar de identitate  
5. Dovada rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni  
6. Dovada experientei antreprenoriale/ a capacitatii tehnice/studii in domeniul planului de afaceri propus  

 
În cazul în care există documente în alte limbi, decât limba română, ele trebuie traduse și traducerea certificate 
”Conform cu originalul” de persoana, care depune planul de afaceri. Se va depune atât copia documentului 
certificate ”Conform cu originalul”, cât și traducerea acestuia. 
 
Partenerii de implementare al proiectului nu au rolul unui consultant și nu întocmesc, în acest sens, planuri de 
afaceri sau dosare de finanțare pentru potențialii beneficiari. Dosarul de finanțare nu va fi completat de către 
experți, rolul acestora se rezumă în etapa de evaluare la a examina documentele din dosar, la a stabili 
conformitatea administrativă și eligibilitatea prin aplicarea grilei de verificare inițială, de a aplica grila de 
evaluare asupra planului de afaceri și de a transmite spre selecție dosarul Comisiei de Evaluare 
 
Formatele de documente se pot descarca de pe situl proiectului din sectiunea Documente 
(http://investeste.aevb.ro/documente/). 
 
Dosarul de inscriere va putea fi depus prin trei metode: 

- Transmis prin email in format pdf la adresa concurs107510@aevb.ro pana cel tarziu la data de 

16.11.2018, ora 17.00 

http://investeste.aevb.ro/documente/
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- Transmis prin posta/curier, in format fizic printat si indosariat in dosar cu sina, insotit de opis de 

documente (anexa 8), pana cel tarziu la data de 16.11.2018, data postei/curierului, la adresa 

Bulevardul George Coșbuc, nr. 42-44, etaj 2, sector 5, București, in atentia dnei Arghira Ravanis, 

Coordonator concurs de afaceri, Asociatia Europeana pentru o Viata Mai Buna. 

- Depus fizic la sediul beneficiarului, in plic inchis / sigilat,  in format fizic printat si indosariat in dosar cu 

sina, insotit de opis de documente (anexa 8),  din  Bulevardul George Coșbuc, nr. 42-44, etaj 2, sector 

5, București, pana cel tarziu la data de 16.11.2018, ora 17.00 

 

IMPORTANT: Planurile de afaceri vor putea fi depuse începând din 07.11 2018, de la ora 09:00, până la data 

de 16.11. 2018, ora 17:00. 

 

Pentru asigurarea transprentei, planurile de afaceri depuse prin cele trei metode descrise mai sus se vor 

inregistra in ordinea intrarii lor in organizatie, prin inscrierea in registrul de intrari – iesiri.  

 

METODOLOGIA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERE 
Planurile de afaceri înscrise în concurs vor fi evaluate în cadrul unui proces de 2 etape: 

1. Verificarea eligibilității și conformității administrative a planurilor de afaceri 

2. Evaluarea planurilor de afaceri 

 

Cele 41 de persoane cu planuri de afaceri selectate și aprobate vor putea beneficia de ajutor de minimis de 

câte maxim 166.987 lei. În caz de abandon al proiectului în perioada între finalizarea concursului de planuri de 

afaceri și înregistrarea întreprinderii, locurile eliberate vor fi ocupate de persoane din grupul țintă din lista de 

rezervă. 

 
Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate și ierarhizate, în cadrul unui proces de evaluare transparent și 

nediscriminatoriu. Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape: 

 

Constituirea juriului alcătuit din 5 experți evaluatori independenți și câte un reprezentant al fiecărui partener 

care vor fi implicați în verificarea conformității, la selecție având rolul de observator, plus managerul proiect, 

care să întrunească în același timp un nivel ridicat de competență, dar și o complementaritate ca profil. Juriul 

va alege din cadrul lor un președinte și un secretar.  

 

În prima etapă se verifică conformitatea și eligibilitatea înscrierii în competiție – se va face prin completarea 

unei grile prin care se verifică existența tuturor documentelor și îndeplinirea criteriilor menționate mai sus; 

verificarea se va face în ordinea depunerii documentelor, de către persoanele din juriu desemnate în acest 
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scop, care vor comunica prin secretariatul juriului participanților, oferind acestora un timp de minim 3 zile 

pentru completarea documentației. Doar dosarele complete vor intra în etapa de selecție. 

 

În cadrul acestei etape verificatorul de eligibilitate poate transmite o singura solicitare de clarificări in scris 

privind criteriile de conformitate administrativă și de eligibilitate, cu termen de răspuns de 3 zile. 

În termenul de clarificări din etapa de conformitate administrativă și eligibilitate, există posibilitatea solicitarii 

completării planului de afaceri și a anexelor la acesta, inclusiv solicitarea şi transmiterea de documente 

suplimentare. 

 

Nerăspunderea în termenul maxim de răspuns la cea de-a doua solicitare de clarificări poate conduce la 

respingerea planului de afaceri. 

 

Verificatorul de eligibilitate transmite tuturor candidaților o decizie privind îndeplinirea criteriilor de 

conformitate și eligibilitate, respectiv intrarea în a doua etapă a procesului de selecție. Un solicitant în cadrul 

concursului de plan de afaceri care se consideră nedreptățit de decizia primită poate formula în scris o 

contestație (Anexa 10 – Model contestatie). Deciziile privind respingerea planurilor de afaceri în etapa de 

Verificarea eligibilității și conformității administrative a planurilor de afaceri vor putea fi contestate în 24 de 

ore după primirea deciziei, pe adresa de mail: concurs107510@aevb.ro. 

 
În cazul în care contestatorul nu prezintă motivele de fapt și drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, 

aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare Comisia de soluționare a contestațiilor o va considera 

neîntemeiate. Contestatorul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice 

conținutul planului de afaceri. Contestația poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia, prin 

solicitarea în scris de retragere a contestației. Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o 

nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia. Contestațiile trebuie să indice în mod 

clar si succint aspectele contestate și argumentarea contestatorului. 

 

Listele finale cu planurile de afaceri eligibile și neeligibile vor fi publicate pe pagina oficială a proiectului 

www.investeste.aevb.ro . În cazul proiectelor neeligibile vor fi semnalate criteriile de eligibilitate nerespectate, 

iar proiectele eligibile vor fi repartizate in etapa a doua de evaluare. 

 
În etapa a doua se stabiliesc (prin tragere la sorți) câte 2 eval (A și B) pentru fiecare plan de afaceri care intră 

în etapa de evaluare, ținând cont de următoarele aspecte:  

 grila pentru evaluare (publicată ca anexă la metodologie) cu acordarea unor punctaje corespunzătoare 

itemilor stabiliți prin metodologie, va avea un maxim de 100 puncte pentru criterii clar definite, 

http://www.investeste.aevb.ro/
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cuantificabile, astfel încât să poată fi asigurată respectarea principiilor de transparență, 

nediscriminare, și egalitate de șanse și tratament pentru competitor 

 în urma procesului de evaluare, planurile de afaceri vor fi publicate în ordine descrescătoare 

punctajului obținut pe site-ul proiectului www.investete.aevb.ro. Fiecare candidat va primi pe mail 

punctajul obținut. Un solicitant în cadrul concursului de plan de afaceri care se consideră nedreptățit 

de decizia primită în urma probei de verificare a planului de afaceri poate formula în scris o contestație  

(Anexa 10-Model contestatie) în 24 de ore după primirea notificării, pe adresa de mail: 

concurs107510@aevb.ro urmând ca soluționarea contestațiilor să fie făcută conform metodologiei 

prin implicarea unui alt evaluator al juriului în maxim 48 de ore. 

 
Rezultatul contestațiilor va fi de asemenea publicat. 

 

În cazul în care contestatorul nu prezintă motivele de fapt și drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, 

aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare Comisia de soluționare a contestațiilor o va considera 

neîntemeiate. Contestatorul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice 

conținutul planului de afaceri. Contestația poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia, prin 

solicitarea în scris de retragere a contestației. Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o 

nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia. Contestațiile trebuie să indice în mod 

clar si succint aspectele contestate și argumentarea contestatorului. 

 

Rezultatele finale, prin includerea rezultatelor obținute la contestatii vor fi publicate în ordine descrescătoare, 

punctajul minim pentru a fi admis un plan de afaceri fiind 50 de puncte. 

 

Se vor selecta 41 planuri de afaceri propuse pentru finanțare și o listă de maxim 5 planuri de afaceri pe lista de 

rezervă, în etape succesive, selectându-se astfel încât: 

 

1. Se vor selecta din lista de proiecte eligibile, in ordine descrescatoare a punctajului a primelor 14 afaceri 

(33%) care au antreprenori femei – criteriu de discriminare pozitiva pentru asigurarea egalitatii de sanse si gen. 

 

2. Numărul planurilor de afaceri care prevăd activitati  economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – 

Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri 

finanțate prin intermediul aceluiași proiect.  

 

http://www.investete.aevb.ro/
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3. Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare 

antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 30% din număr total de persoane beneficiare 

de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.  

 

Lista finală va fi completată de restul planurilor de afaceri eligibile, în ordinea descrescătoare punctajului pana 

la concurenta cu nr de afaceri propuse spre finanțare si cele pentru lista de rezerva.  

 

Principiile care vor sta la baza selecției planurilor de afaceri de către juriu includ: nu vor fi finanțate 2 sau mai 

multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în 

ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat. 

 

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului va fi organizata de către Solicitant, prin 

asigurarea resurselor umane specializate, organizarea suportului pentru secretariat al juriului, precum și 

coordonarea întregului proces, de la depunere și până la întocmirea procesului verbal de selectare a planurilor 

de afaceri.  

 

Accesarea listei de rezerve a planurilor de afacere se va face, dacă, din diverse motive, cei selectați nu vor 

putea încheia contracte de finanțare (renunțarea aplicantului, imposibilitatea înființării firmei în termenul 

convenit etc.).  

 
Lista finală cu proiectele ce urmează a fi finanțate prin schema de minimis va trebui sa respecte și indicatorii 
asumați în cadrul programului de finanțare. 

 
Criterii de departajare in caz de egalitate:  

- nr. de locuri de munca noi create 
- 60 % din suma solicitata sa contituie investitie in echipamente 
- primul venit primul servit 

CONFLICT DE INTERESE 

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 1 din OUG 66/2011, întreprinderile înființate în cadrul proiectului 

nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare 

a cererilor de finanțare/planurilor de afaceri în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel 

puțin 12 luni de la semnarea acordului de finanțare. Nu au voie să participe la concursul de idei de afaceri din 

cadrul proiectului angajații liderului de proiect şi ai partenerilor acestuia, precum şi soțul/soția sau o rudă ori 

un afin, până la gradul 2 inclusiv. Candidații trebuie să nu se afle în situația vreunui conflict de interese sau 

incompatibilități astfel cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 161/2003, modificată și completată. 
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CONFIDENȚIALITATE 

 
Confidențialitatea va fi reglementată în raporturile dintre părți prin contractul de subvenție ce urmează a fi 

încheiat conform prevederilor prezentei metodologii. 

 
Anexe: 
 
Anexa 1 – Cerere de înscriere la concurs 
Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări 
Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea 
Anexa 4 – Curiculum Vitae (model) 
Anexa 5 – Declarație pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese si a 
incompatibilitatii 
Anexa 6 – Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal 
Anexa 7 – Structura plan afaceri (model) 
Anexa 8 – Opis documente depuse (model) 
Anexa 9.1 – Grila de evaluare administrativă (a eligibilității) 
Anexa 9.2 – Grila de evaluare a planului de afaceri 
Anexa 10 – Contestatie (model) 
Anexa 11 – Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in strategia 
nationala pentru competitivitate 2014-2020 
Anexa 12 – Contractul de subvenție (model) 

 
 


