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1. CADRUL GENERAL I PREZENTAREA PROIECTULUI 

Universitatea ” tefan cel Mare” din SUCEAVA, în calitate de Beneficiar, în 
parteneriat cu SC Addvances Strategic Solutions SRL a început, în data de 15.01.2018, 

implementarea proiectului “Start la antreprenoriat, cre tem ocuparea în zona urban . 
ANTUR”, proiect cofinan at din Programul Opera ional Capital Uman - Axa Prioritara 3, 

Opera iunea 3.7, contract POCU/82/3/7/105924,cod SMIS 2014+:105924, perioada de 
derulare a proiectului fiind de 36 de luni. 

Prezenta metodologie se realizeaz  în cadrul subactivit ii 2.4 Selec ia planurilor de 
afaceri finan ate prin proiect i st  la baza select rii planurilor de afaceri ce vor primi 

finan are în cadrul proiectului pe baz  de concurs.  

Din punct de vedere al cadrului legal aplicabil, metodologia este conform  cu cadrul 

legal în vigoare i Ghidul Solicitantului Condi ii Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul 

specific 3.7: Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 

urban ; 

Obiectivul general al proiectului”Start la antreprenoriat, cre tem ocuparea în zona 
urban . ANTUR” este reprezentat de sprijinirea antreprenoriatului i îmbun t irea 

competen elor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvolt rii de noi 

afaceri i cre terea ocup rii în Regiunea de Nord-Est. Prin acest proiect vor fi finan ate un 

num r de 37 de planuri de afaceri la nivelul Regiunii de Nord-Est, cel pu in câte 2 în fiecare 

jude  al regiunii, i de asemenea va rezulta o cre tere a ocup rii cu minimum 74 de persoane.  

Obiective specifice ale proiectului: 
Obiectivul specific 1. Cre terea gradului de interes i con tientizare a publicului larg 

cu privire la oportunit ile antreprenoriale existente la nivelul Regiunii de Nord-Est prin 

derularea unei campanii de informare i promovare. 

Obiectivul specific 2. Dezvoltarea i stimularea competen elor antreprenoriale pentru 

300 de beneficiari în vederea înfiin rii de afaceri prin furnizarea unui program de formare 

profesional , organizarea unui concurs de planuri de afaceri i derularea de stagii practice. 

Obiectivul specific 3. Formarea abilit ilor necesare pentru managementul unei 

afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în 

vederea înfiin rii i func ionarii a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane 

din Regiunea de Nord-Est. 



Obiectivul specific 4. Cre terea ocup rii pentru 74 de persoane din Regiunea de 

Nord-Est prin crearea a dou  locuri de munc  de c tre fiecare din cele 37 de întreprinderi. 

Obiectivul specific 5. Sus inerea func ionarii celor 37 de afaceri înfiin ate prin dotarea 

unui Centru Antreprenorial, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare i prin oferirea de 

suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor i mentinerea locurilor de munc  pe o perioad

de minimum 12 luni de la finalizarea finan rii. 

Activit ile proiectului: 

• formare antreprenorial , elaborarea i selec ia planurilor de afaceri; 

• implementarea planurilor de afaceri finan ate din fonduri FSE; 

• program de monitorizare a func ion rii i dezvolt rii afacerilor finan ate în cadrul 

perioadei de sustenabilitate a acestora. 

2. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

Concursul planurilor de afaceri este obligatoriu pentru to i cei care particip  la 

programul de formare, estimându-se un num r de 300 de planuri de afaceri elaborate în etapa 

practic  a cursului de formare antreprenorial . Conform Ghidul Solicitantului Condi ii Specifice 

pentru POCU 2014-2020, Obiectivul specific 3.7: Cre terea ocup rii prin sus inerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urban  ”în cadrul procesului de selec ie pot 

participa i persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorial  organizate 

de beneficiarul contractului de finan are în cadrul proiectului, dar care se încadreaz  în 

categoriile de grup int  eligibile” îns  num rul acestora nu poate dep i 10% din num rul 

total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.  

Planurile de afaceri vor fi supuse evalu rii unei comisii în care vor fi implica i cel pu in 

un reprezentant al mediului de afaceri (antreprenori, organiza ii patronale etc.) din Regiunea 

de Nord-Est i un reprezentant al institu iilor financiare bancare sau nonbancare, cu 

respectarea principiilor de incompatibilitate i confiden ialitate.  

37 dintre planurile de afaceri vor fi selectate spre finan are pe baza prezentei 

metodologii, minim 2 planuri de afaceri pe fiecare jude  din Regiunea de Nord-Est. 

20 de planuri de afaceri vor intra pe lista de rezerve i vor fi ajutate s - i transforme 

activitatea în firme de exerci iu care s  beneficieze de acelea i servicii de preg tire a afacerii 

ca i ceilal i 37. În cazul în care, unul dintre beneficiarii selecta i se retrage, locul s u va fi luat 

de una dintre firmele de pe lista de rezerve format  din 20 de idei de afaceri. 



Comisia de evaluare a planurilor de afaceri va avea în vedere aplicarea unui mecanism 

de evaluare i selec ie a planurilor de afaceri bazat pe urm toarele principii: 

• Nu vor fi finan ate dou  sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, 

identice sau cu un grad foarte mare de asem nare în ceea ce prive te descrierea 

segmentului de pia , planului de management i marketing i bugetul detaliat; 

• Planurile de afaceri propuse spre finan are vor reflecta realitatea segmentului de pia

vizat i vor fi fundamentate tehnic i economic, pornind de la informa ii verificabile în 

zona geografic  de implementare a proiectului; 

• Prin excep ie, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciz . 

În selectarea planurilor de afaceri se va avea în vedere i respectarea urm toarelor 

condi ii: 

• Nu vor putea fi selectate în vederea finan rii planuri de afaceri ce se adreseaz

activit ilor economice enumerate la art. 51 din schema de ajutor de minimis asociat

acestui program de finan are.  

• Num rul planurilor de afaceri care prev d activit i economice ce se încadreaz  în 

CAEN, Sec iunea G – Comer  cu ridicata i cu am nuntul; repararea autovehiculelor 

i motocicletelor, cu excep ia Grupei 452 – Între inerea i repararea autovehiculelor nu 

va putea dep i 20% din num rul total al planurilor de afaceri finan ate prin intermediul 

aceluia i proiect.  

1 Art. 5 din Schema de ajutor de minimis, România Start Up Plus aferent  Programului Opera ional Capital Uman 2014-
2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritar  3 „Locuri de munc  pentru to i”, Obiectivul specific 3.7. Cre terea ocup rii 
prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urban : 
(1) Prezenta schem de minimis se aplic  întreprinderilor înfiin ate ca urmare a sprijinului acordat pentru 

deschiderea unei afaceri prin proiectele finan ate în cadrul apelului privind Obiectivul specific 3.7. Cre terea 
ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urban . 

(2) Prezenta schem de minimis nu se aplic : 
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care î i desf oar  activitatea în sectoarele pescuitului i acvaculturii, 

reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea 
comun  a pie elor în sectorul produselor pesc re ti i de acvacultur , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L nr. 17/21.01.2000; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care î i desf oar  activitatea în domeniul produc iei primare de produse 
agricole; 

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care- i desf oar  activitatea în sectorul prelucr rii i comercializ rii 
produselor agricole, în urm toarele cazuri: 

− atunci când valoarea ajutorului este stabilit  pe baza pre ului sau a cantit ii produselor în cauz
achizi ionate de la produc torii primari sau introduse pe pia  de întreprinderile în cauz ; 

− atunci când ajutorul este condi ionat de transferarea lui par ial  sau integral  c tre produc torii 
primari; 

d) ajutoarelor destinate activit ilor legate de export c tre ri ter e sau c tre state membre, respectiv ajutoarelor 
legate direct de cantit ile exportate, ajutoarelor destinate înfiin rii i func ion rii unei re ele de distribu ie sau 
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoarelor condi ionate de utilizarea preferen ial  a produselor na ionale fa  de cele importate; 
f) ajutoarelor acordate pentru achizi ia de vehicule de transport rutier de m rfuri. 



• Num rul de persoane care beneficiaz  de ajutor de minimis f r  s  fi participat la 

programul de formare antreprenorial  organizat în cadrul proiectului nu va putea 

dep i 10% din num rul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate 

în cadrul proiectului.  

• Vor fi finan ate minim 2 planuri de afaceri în fiecare jude  al Regiunii de NE. 

3. STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI 

Planurile de afaceri supuse procesului de selec ie vor include minimum urm toarele 

elemente:  

a) descrierea afacerii i a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, 

activit i, rezultate, indicatori); 

b) analiza SWOT a afacerii; 

c) schema organizatoric i politica de resurse umane; 

d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucr rilor care fac obiectul afacerii; 

e) analiza pie ei de desfacere i a concuren ei; 

f) strategia de marketing; 

g) proiec ii financiare privind afacerea; 

h)  impactul afacerii asupra mediului. 

Structura planului de afaceri este prezentat  în Anexa 2.

4. CRITERII DE SELEC IE 

Evaluarea planurilor de afaceri se va baza pe criterii de eligibilitate i selec ie i se va 

realiza în dou  etape:  

1. analiza eligibilit ii administrative a planurilor de afaceri (Anexa 3 - Gril  de 

verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii); 

2. evaluarea tehnico-financiar  a planurilor de afaceri (Anexa 4 - Grila de evaluare 

tehnico-financiar ); 

Criteriile de eligibilitate vor cuprinde urm toarele aspecte: 

- domeniul de activitate pentru care se dore te finan are se încadreaz  în lista 

domeniilor eligibile; 



- planul de afaceri respect  structura metodologic  impus  prin formularul standard de 

aplicare; 

- planul de afaceri are o durat  de implementare de minim 12 luni pe parcursul 

implement rii proiectului i de minim 6 luni în perioada de sustenabilitate; 

- planul de afaceri conduce la crearea i men inerea a minim 2 locuri de munc  pe 

parcursul a minim 13 luni de func ionare (începând cu luna 6 de proiect); 

- întreprinderile nou înfiin ate vor avea sediul social în zona urban  a jude elor Ia i, 

Bac u, Boto ani, Neam , Vaslui i Suceava; 

- cheltuielile din planul de afaceri sunt cele din lista cheltuielilor eligibile:  

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat: 1.1. Cheltuieli salariale, 1.2 Onorarii/ 

venituri asimilate; salariilor pentru exper i proprii/ coopta i, 1.3. Contribu ii sociale aferente 

cheltuielilor salariale i cheltuielilor asimilate acestora (contribu ii angaja i i angajatori);  

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiin ate: 2.1 Cheltuieli 

pentru cazare, 2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu, 2.3 Cheltuieli pentru transportul 

persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gar , 

autogar  sau port i locul deleg rii ori locul de cazare, precum i transportul efectuat pe 

distan a dintre locul de cazare i locul deleg rii), 2.4 Taxe i asigur ri de c l torie i asigur ri 

medicale aferente deplas rii;  

3. Cheltuieli aferente diverselor achizi ii de servicii specializate, pentru care beneficiarul 

ajutorului de minimis nu are expertiza necesar ;  

4. Cheltuieli cu achizi ia de active fixe corporale (altele decât terenuri i imobile), obiecte 

de inventar, materii prime i materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 

investi ii necesare func ion rii întreprinderilor;  

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spa ii pentru desf urarea 

diverselor activi i ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;  

6. Cheltuieli de leasing f r  achizi ie (leasing opera ional) aferente func ion rii 

întreprinderilor (rate de leasing opera ional pl tite de întreprindere pentru: echipamente, 

vehicule, diverse bunuri mobile i imobile);  

7. Utilit i aferente func ion rii întreprinderilor;  

8. Servicii de administrare a cl dirilor aferente func ion rii întreprinderilor;  

9. Servicii de între inere i reparare de echipamente i mijloace de transport aferente 

func ion rii întreprinderilor;  

10. Arhivare de documente aferente func ion rii întreprinderilor;  

11. Amortizare de active aferente func ion rii întreprinderilor;  

12. Cheltuieli financiare i juridice (notariale) aferente func ion rii întreprinderilor;  



13. Conectare la re ele informatice aferente func ion rii întreprinderilor;  

14. Cheltuieli de informare i publicitate aferente func ion rii întreprinderilor;  

15. Alte cheltuieli aferente func ion rii întreprinderilor: 15.1. Prelucrare de date, 15.2. 

Între inere, actualizare i dezvoltare de aplica ii informatice, 15.3. Achizi ionare de publica ii, 

c r i, reviste de specialitate relevante pentru opera iune, în format tip rit i/sau electronic, 

15.4. Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare. 

Persoanele fizice care înfiin eaz  afaceri nu trebuie s  aib  calitatea de asocia i 

majoritari în structura altor întreprinderi, la data semn rii contractului de subven ie. 

Evaluarea tehnico-financiar  a planurilor de afaceri cuprinde urm toarele aspecte: 

- Scurt  descriere a întreprinderii (domeniul de activitate, locul de înfiin are i 

exploatare a afacerii, viziunea, misiunea, strategia, obiective pe termen mediu i lung, 

activit i, rezultate, indicatori previziona i)  = 0-6 pct (0 pct - nu sunt prezentate informa ii; 2 

pct - sunt prezentate informa ii incomplete i par ial justificate; 4 pct - sunt prezentate informa ii 

complete f r  o argumentare clar /complet ; 6 pct - sunt prezentate informa ii complete i 

oferite argumentat) 

- Analiza SWOT a afacerii (prezentarea punctelor tari i a celor slabe, a oportunit ilor 

i a amenin rilor) = 0-6 pct (0 pct - nu sunt prezentate informa ii; 2 pct - sunt prezentate 

informa ii incomplete i par ial justificate; 4 pct - sunt prezentate informa ii complete f r  o 

argumentare clar /complet ; 6 pct - sunt prezentate informa ii complete i oferite argumentat) 

- Schema organizatoric i politica de resurse umane (prezentarea organigramei 

întreprinderii, identificarea resurselor umane necesare derul rii activit ilor, prezentarea 

fi elor de post, prezentarea procesului de selec ie i recrutare personal, angajarea de 

persoane dezavantajate) = 0-16 pct (0 pct - nu sunt prezentate informa ii; 2 pct - sunt 

prezentate informa ii incomplete i par ial justificate; 4 pct - sunt prezentate informa ii complete 

f r  o argumentare clar /complet ; 6 pct - sunt prezentate informa ii complete i oferite 

argumentat; cumulativ cu angajarea de persoane dezavantajate (romi, persoane din mediul 

rural, persoane provenind din familii monoparentale, cu 3 sau mai mul i copii, omeri, 

persoane cu dizabilit i): 1 persoan  – 5 pct; 2 persoane – 10 pct) 

- Descrierea produselor/ serviciilor/ lucr rilor care fac obiectul afacerii 
(caracteristici fizice, tehnologia utilizat  în producerea/ dezvoltarea lui, lista lucr rilor/ 

bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investi iei propuse; rolul i func iunea fiec rui utilaj, 

echipament propus spre achizi ionare; nevoile ce vor fi acoperite prin intermediul produsului/ 

serviciului/ lucr rii dezvoltate; modalitatea în care produsul/ serviciul/ lucr rile contribuie la 

inovarea social , combaterea discrimin rii, dezvoltarea durabil , sprijinirea tranzi iei c tre o 



economie cu emisii sc zute de dioxid de carbon i eficient  din punctul de vedere al utiliz rii 

resurselor, promovarea concret  a utiliz rii i calit ii TIC prin implementarea unor solu ii TIC 

în procesul de produc ie/ furnizare/ prestare, promovarea consolid rii cercet rii, a dezvolt rii 

tehnologice i/sau a inov rii, prin derularea de activit i specifice) = 0-18 pct (0 pct - nu sunt 

prezentate informa ii; 2 pct - sunt prezentate informa ii incomplete i par ial justificate; 4 pct - 

sunt prezentate informa ii complete f r  o argumentare clar /complet ; 6 pct - sunt prezentate 

informa ii complete i oferite argumentat; cumulativ cu dezvoltarea unui proiect în domeniile 

temelor orizontale i secundare – 1 tem  - 4 pct; 2 teme – 8 pct; 3 teme sau mai multe -12 

pct) 

- Analiza pie ei de desfacere i a concuren ei (prezentarea pie ei de desfacere a 

produsului/ serviciului/ lucr rilor, identificarea principalilor competitori i a produselor/ 

serviciilor/ lucr rilor oferite de ace tia, inclusiv puncte tari i puncte slabe; prezint  avantajul 

competitiv al produsului/ serviciului/ lucr rilor) = 0-6 pct (0 pct - nu sunt prezentate informa ii; 

2 pct - sunt prezentate informa ii incomplete i par ial justificate; 4 pct - sunt prezentate 

informa ii complete f r  o argumentare clar /complet ; 6 pct - sunt prezentate informa ii 

complete i oferite argumentat) 

- Strategia de marketing (descrierea strategiei de produs cu men ionarea 

caracteristicilor i avantajelor pe care le ofer  clien ilor; descrierea strategiei sau politicii de 

pre  prin analiza elementelor ce determin  pre ul, descrierea strategiei de vânz ri i distribu ie 

prin analiza metodelor de vânzare i canalelor de distribu ie i descrierea strategiei de 

promovare i rela ii publice ce va urm ri efectul dorit în promovare, costurile pe care le implic

promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi utilizate i analiza 

rezultatelor promov rii) = 0-6 pct (0 pct - nu sunt prezentate informa ii; 2 pct - sunt prezentate 

informa ii incomplete i par ial justificate; 4 pct - sunt prezentate informa ii complete f r  o 

argumentare clar /complet ; 6 pct - sunt prezentate informa ii complete i oferite argumentat) 

- Proiec ii financiare privind afacerea (bugetul planului de afaceri, sursele de 

finan are, realizarea unei previzion ri a veniturilor i a cheltuielilor pe o perioad  de 18 luni) = 

0-42 pct (0 pct – planul financiar nu este corelat cu activit ile i resursele men ionate în planul 

de afaceri; 2 pct – planul financiar este corelat într-o mic  m sura cu activit ile i resursele 

men ionate în planul de afaceri; 4 pct - planul financiar este corelat în propor ie majoritar  cu 

activit ile i resursele men ionate în planul de afaceri; 6 pct – planul financiar este complet i 

corelat cu activit ile i resursele men ionate în planul de afaceri; cumulativ cu 0 pct – 

Cheltuielile nu au fost corect încadrate în categoriile bugetare i nu sunt fundamentate; 2 pct 

– Cheltuielile sunt par ial încadrate corect în categoriile bugetare i nu sunt fundamentate; 4 

pct – Cheltuielile sunt par ial încadrate corect în categoriile bugetare i sunt par ial 



fundamentate; 6 pct – Cheltuielile sunt încadrate corect  în categoriile bugetare i sunt 

fundamentate; cumulativ cu 0 pct – În maxim 11 luni de la demararea afacerii, nu realizeaz

venituri din tran a ini ial  de minimis primit  conform Previziuni financiare; 5 pct – În maxim 

11 luni de la demararea afacerii, realizeaz  venituri între 0,1 i 30% din tran a ini ial  de 

minimis primit  conform Previziuni financiare, 10 pct – În maxim 11 luni de la demararea 

afacerii, realizeaz  venituri de peste 30% din tran a ini ial  de minimis primit  conform 

Previziuni financiare; cumulativ cu 0 pct – Solicitantul nu dovede te capacitatea de a asigura 

men inerea, între inerea i func ionarea investi iei dup  încetarea finan rii nerambursabile; 5 

pct – Solicitantul dovede te par ial capacitatea de a asigura men inerea, între inerea i 

func ionarea investi iei dup  încetarea finan rii nerambursabile; 10 pct – Solicitantul 

dovede te c  are capacitatea de a asigura men inerea, între inerea i func ionarea investi iei 

dup  încetarea finan rii nerambursabile; cumulat cu 0 pct – Bugetul planului de afaceri este 

sub 20.000 EUR, 5 pct – Bugetul planului de afaceri este cuprins între 20.000 - 30.000 EUR, 

10 pct – Bugetul planului de afaceri este peste 30.000 EUR). 

Fiecare membru al comisiei va acorda punctaje în mod transparent i obiectiv pentru 

planurile de afaceri, în conformitate cu grila de evaluare din prezenta metodologie. Punctajul 

ob inut este reprezentat de media aritmetic  a notelor acordate de membrii comisiei. Vor fi 

selectate 37 de planuri de afaceri pentru finan are i 20 de planuri pentru lista de rezerv . 

Planurile de afaceri câ tig toare vor fi selectate, cu respectarea egalitatii de sanse si 

nediscriminarii, în ordinea descresc toare a punctajului ob inut, cu respectarea urm toarelor 

condi ii: 

- minim 2 planuri de afaceri/jude  s  fie selectate; 

- minim 4 planuri de afaceri vor include m suri ce vor promova concret dezvoltarea 

durabil  prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea 

principiilor dezvolt rii durabile; 

- minim 4 planuri de afaceri vor propune activit i ce vor promova concret sprijinirea 

tranzi iei c tre o economie cu emisii sc zute de dioxid de carbon i eficient  din punctul de 

vedere al utiliz rii resurselor; 

  



- minim 4 planuri de afaceri vor propune m suri ce vor promova concret inovarea 

social 2; 

- minim 10 planuri de afaceri vor propune m suri ce vor promova concret utilizarea i 

calitatea TIC prin implementarea unor solu ii TIC în procesul de produc ie/ furnizare de bunuri, 

prestare de servicii i/sau execu ie de lucr ri; 

- minim 4 planuri de afaceri vor propune m suri ce vor promova concret consolidarea 

cercet rii, a dezvolt rii tehnologice i/sau a inov rii, prin derularea de activit i specifice. 

Exist  posibilitatea ca o afacere s  îndeplineasc  mai mult de un criteriu din cele 

enumerate mai sus, caz în care va fi considerat  pentru toate criteriile pe care le îndepline te. 

Dac  în primele 20 de pozi ii se îndepline te condi ia ca minim 2 planuri de afaceri s

fie implementate în fiecare jude  din aria de implementare a proiectului i sunt atinse valorile 

minime pentru temele orizontale i secundare, urm toarele 17 pozi ii câ tig toare vor fi 

ocupate exclusiv în ordinea descresc toare a punctajelor ob inute. În caz contrar, vor fi 

completate pozi iile pentru atingerea num rului minim de afaceri implementate în fiecare jude

din aria de implementare a proiectului i din fiecare tem  orizontal i secundar . Dup

atingerea acestei condi ii, pozi iile câ tig toare vor fi ocupate exclusiv în func ie de punctajul 

ob inut. 

Procesul de selec ie va fi unul transparent, echidistant i obiectiv.  

Persoanele ale c ror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acord rii ajutorului 

de minimis, în cadrul întreprinderilor pe care le vor înfiin a, vor efectua, obligatoriu, câte un 

stagiu de practic  organizat în cadrul unei întreprinderi existente, func ionale, a c rei activitate 

economic  face parte din aceea i grup  CAEN cu cea aferent  planului de afaceri selectat. 

Stagiul de practic  va avea o durat  minim  de 40 de ore i se va desf ura la sediul social 

sau, dup  caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate. Pe perioada desf ur rii acestuia, 

stagiarii vor fi coordona i i îndruma i de un reprezentant al întreprinderii, cu rol de mentor. 

2 Inovarea social  presupune dezvoltarea de idei, servicii i modele prin care pot fi mai bine abordate provoc rile 
sociale, cu participarea actorilor publici i priva i, inclusiv a societ ii civile, cu scopul îmbun t irii serviciilor sociale 
• metode inovatoare de implicare activ  a membrilor comunit ii în opera iunile sprijinite, inclusiv pentru 

dep irea barierelor de ordin moral sau care in de cutumele din societate/ etnice;  
• metode inovatoare de combatere a discrimin rii; 
• valorificarea oportunit ilor locale în identificarea solu iilor propuse;  
• activit i i ini iative care vizeaz  promovarea egalit ii de anse, nediscriminarea etc. 
• crearea i consolidarea de parteneriate, re ele i platforme de colaborare între centrele de sprijinire a afacerilor 

i incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel na ional/ regional/ local pentru sus inerea grupului 
int  POCU i a oric ror persoane interesate, cu resurse privind înfiin area i dezvoltarea afacerilor; 

• aplicarea de mecanisme de preluare de c tre agen ii economici a unor servicii publice, prin intermediul unor 
activit i comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistic , 
îngrijire b trâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.); 

dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate. 



5. CALENDARUL DE SELEC IE 

Calendarul estimativ de selec ie a planurilor de afaceri este prezentat în Anexa 5. 

6. GRILA DE EVALUARE 

Planurile de afaceri declarate eligibile în urma verific rii eligibilit ii administrative, vor fi 

evaluate de c tre Comisia de evaluare pe baza criteriilor de evaluare prezentate în grila de 

evaluare tehnico-financiar  (Anexa 4). 

7. EXPLICAREA ETAPELOR DE SELEC IE 

Procesul de selec ie a planurilor de afaceri va fi preg tit i desf urat astfel încât s

asigure o procedur  decizional  transparent , echidistant i obiectiv . În cadrul concursului 

de selec ie a planurilor de afaceri particip  cele 300 de persoane care au urmat cursurile de 

formare antreprenorial  organizate de beneficiarul contractului de finan are în cadrul 

proiectului.  

Dosarul de candidatur  pentru cei care au urmat cursurile de formare antreprenorial

organizate de beneficiarul contractului de finan are în cadrul proiectului va con ine: 

– Cerere de înscriere la concursul de selecie panuri de afaceri (Anexa 1); 

– Planul de afaceri (se va respecta structura planului de afaceri anexat  la prezenta 

metodologie) – Anexa 2; 

Pot lua parte la acest concurs i persoane care nu au participat la cursurile de formare 

antreprenorial  organizate de beneficiarul contractului de finan are în cadrul proiectului i care 

se încadreaz  în categoriile de grup int  eligibile, astfel: 

– au vârsta minim  de 18 ani;  

– inten ioneaz  s  înfiin eze o afacere non-agricol  în zona urban  a Regiunii de 

Nord-Est, Jude ele Suceava, Boto ani, Ia i, Vaslui, Bac u, Neam ;  

– au domiciliul/re edin a în Regiunea de Nord-Est, în mediul urban sau rural;  

– sunt studen i sau masteranzi sau doctoranzi sau omeri / persoane inactive sau 

angaja i sau întreprinz tori;  

– nu fac parte din grupul int  tinerii NEETs - care nu urmeaz  nicio form  de 

înv mânt i nici nu au un loc de munc , cu vârsta între 16 – 24 de ani); 

– de in un Certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenorial , 

recunoscut de ANC. 



Num rul de persoane care beneficiaz  de ajutor de minimis f r  s  fi participat la 

programul de formare antreprenorial  organizat în cadrul proiectului nu va putea dep i 10% 

din num ru total de persoane beneficiare de ajutor de minimis.  

Perioada de selec ie a celor 37 de planuri de afaceri care vor primi finan area se va 

desf ura conform calendarului (Anexa 5). 

Persoanele care nu au urmat cursurile de formare antreprenorial  organizate de 

beneficiarul contractului de finan are în cadrul proiectului vor mai depune în plus urm toarele 

documente3: 

1. Copie dup  Cartea de Identitate care atest domiciliul / re edin a în unul din 

jude ele vizate din Regiunea Nord-Est; 

2. CV în format Europass (în limba român , disponibil la urm toarea adres : 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_ro.doc);  
3. Copie diplom  de studii 
4. Declara ie privind apartenen a în categoria de grup int (Anexa 1) si 

dovezile aferente 

5. Declara ie de evitare a dublei finan ri (Anexa 2)  

6. Declara ia (pe proprie r spundere) de consim mânt cu privire la utilizarea 

i prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);  

7. Angajamentul de disponibilitate fa  de activit ile proiectului (Anexa 4);  

8. Declara ie de incompatibilitate (Anexa 5)  

9. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE individual  a participan ilor la opera iunile 
finan ate prin POCU 2014-2020 (Anexa 8);  

10. Certificat de absolvire curs competente antreprenoriale
Persoanele interesate vor putea s  î i depun  planul de afaceri înso it de anexe la sediul 

beneficiarului: Universitatea ” tefan cel Mare” din Suceava, municipiul Suceava, Str. 

Universit ii nr.13, jude ul Suceava, cod po tal 720229, România, Corp E, Registratura; 

Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza în dou  etape:  

- verificarea conformit ii administrative i a eligibilit ii 

- evaluarea tehnico-financiar

Criteriile de eligibilitate, respectiv cele de selec ie corespunz toare celor 2 etape de 

evaluare a planurilor de afaceri sunt prezentate în capitolul 2, respectiv capitolul 4 din prezenta 

metodologie. 

3 Documentele de la punctele 4-9 pot fi desc rcate de pe:  
https://antur.ro/ns/wp-content/uploads/2018/08/AnexeDosarCandidatura%CC%86.pdf  



Ca urmare a încheierii procesului de evaluare, se va realiza ierarhizarea planurilor de 

afaceri, in vederea atingerii indicatorilor propu i a se realiza în cadrul proiectului. 

Persoanele vor fi informate prin postarea/afi area pe website-ul proiectului cu privire 

la admiterea sau respingerea candidaturii. Se va realiza o list  de beneficiari selecta i pe 

fiecare jude i o list  de rezerv . Eventualele contesta ii se vor depune la sediul beneficiarului: 

Registratura Universitatii ” tefan cel Mare” din Suceava, municipiul Suceava, Str. Universit ii 

nr.13, jude ul Suceava, cod po tal 720229, România.  

Listele finale vor fi afi ate pe pagina proiectului – www.antur.ro.    

8. DISPOZI II FINALE 

Nerespectarea Metodologiei de concurs va rezulta în descalificarea partricipantului. 

9. FORMULARE / ANEXE 

În vederea particip rii la concursul de planuri de afaceri candidatul trebuie s

completeze cererea ce înso e te prezenta metodologie împreun  cu celelalte documente ce 

compun dosarul de candidatur . 



Proiect cofinan at din Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritar  3: ”Locuri de munc  pentru to i” 
Opera iunea 3.7 „Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana” 
Titlu proiect: “Start la antreprenoriat, cre tem ocuparea în zona urban . ANTUR” 
Cod SMIS: 105924 
Beneficiar: Universitatea ” tefan cel Mare” din Suceava 

CERERE DE INSCRIERE LA CONCURSUL  

DE SELEC IE PLANURI DE AFACERI  

Subsemnatul(a) ........................................................................................, domiciliat(a) 

in ......................................., str. ......................................................................, nr. ......, 

jud. ........................................, legitimat(a) cu ........ seria ........... nr. 

................................., CNP ............................................................., prin prezenta rog 

a mi se aproba cererea de înscriere la CONCURSUL DE SELEC IE PLANURI DE 

AFACERI din cadrul proiectului “Start la antreprenoriat, cre tem ocuparea în zona 

urban . ANTUR”

Data,          Semnatura, 



Anexa 2 

PLAN DE AFACERI 

I. REZUMAT (EXECUTIV) / SINTEZ
- descrierea afacerii 
- obiective generale i specifice ale afacerii 
- descrierea produsului / serviciului – caracteristici unice 
- segmentul de pia
- echipa de conducere / profilul întreprinz torului 
- sinteza previziunilor financiare. 

II. Prezentarea afacerii  

1. Prezentarea firmei – forma juridic , domeniul de activitate, locul de înfiin are i exploatare 
a afacerii, perspective de dezvoltare. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Descrierea afacerii i prezentarea domeniului de activitate 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Viziunea, misiunea, strategia, obiective pe termen mediu i lung, activit i, rezultate, 
indicatori previziona i, strategia general  de implementare a planului de afaceri pe 2 ani. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

III. Analiza pie ei / planul de marketing 

1. Pia a – clien i, dimensiunea cererii, cota de pia , tendin e ale pie ei.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Analiza SWOT a afacerii. Care sunt „punctele tari” care v  determin  s  crede i c
ve i avea succes? (De ex. cuno tin e tehnologice, cuno tin e privind pia a i clien ii, acces la 
capital, rela ii, capacitate de munc .a.). Care sunt punctele slabe pe care ar trebui s  le 
optimiza i? Care sunt amenin rile i oportunit ile de care trebuie s ine i cont?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Strategia de marketing (descrierea strategiei de produs cu men ionarea 
caracteristicilor i avantajelor pe care le ofer  clien ilor; descrierea strategiei sau politicii de 
pre  prin analiza elementelor ce determin  pre ul, descrierea strategiei de vânz ri i distribu ie 
prin analiza metodelor de vânzare i canalelor de distribu ie i descrierea strategiei de 
promovare i rela ii publice ce va urm ri efectul dorit în promovare, costurile pe care le implic



promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mijloacele mass-media ce vor fi utilizate i 
analiza rezultatelor promov rii etc.):
……………………………………………………………………………………………………………

3.1. Produsul / serviciul: 
Descrierea produselor / serviciilor / lucr rilor care fac obiectul afacerii. Modalitatea în care 
produsul/serviciul/lucr rile contribuie la inovarea social , combaterea discrimin rii, 
dezvoltarea durabil , sprijinirea tranzi iei c tre o economie cu emisii sc zute de dioxid de 
carbon i eficient  din punctul de vedere al utiliz rii resurselor, promovarea concret  a utiliz rii 
i calit ii TIC. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Clien ii i profilul acestora: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3.3. Pre ul: 
Descrie i tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de 

afaceri, nivelurile de pre uri)! 

Produs Pondere în vânz rile 
totale 

Produsul 1/Serviciul 1  
Produsul 2/Serviciul 2  
Produsul 3/Serviciul 3  

3.4. Amplasarea pe pia i distribu ia produselor/serviciilor: 
Analiza pie ei de desfacere i a concuren ei (prezentarea pie ei de desfacere a 

produsului/ serviciului/ lucr rilor, identificarea principalilor competitori i a 
produselor/serviciilor/lucr rilor oferite de ace tia, inclusiv puncte tari i puncte slabe; 
prezenta i avantajul competitiv al produsului/serviciului/lucr rilor): 

3.4.1. Principalii concuren i: 

Nr. 
crt.

Produs/ 
serviciu oferit pie ei 

Firm  concurent

Denumirea firmei/ firmelor 
Ponderea 
pe pia    

(%) 
   



3.4.2. Pozi ia produselor/serviciilor societ ii pe pia , comparativ cu cele ale 
concuren ei. Descrie i principalele avantaje/ dezavantaje ale produselor/ 
serviciilor dumneavoastr  comparativ cu cele oferite de concuren ): 

3.4.3.  Cum se va realiza desfacerea produselor/serviciilor? 
Produse/grupe de 
produse/servicii 

Pondere în cifra 
de afaceri (%) Forme de desfacere(%) 

4. Previziunea vânz rilor: 
Anul curent (N) 

Vânz ri pe 
(principalii) 

clien i 

(Grupe de) produse/servicii, lei Total 
Produsul /
Serviciul 1 

Produsul/ 
Serviciul 2 

Produsul/ 
Serviciul 3 

Produsul/ 
Serviciul4 lei % 

Clien i 
interni 

1       
2       
3       
Total pia a intern        

Clien i 
externi

1       
2       
3       
Total export       

Total intern + export       

Anul N+1 

Vânz ri pe 
(principalii) clien i 

(Grupe de) produse/servicii, lei Total 
Produsul/
Serviciul  

1 

Produsul/
Serviciul  

2 

Produsul/
Serviciul  

3 

Produsul/ 
Serviciul 

4 
lei % 

Clien i 
interni 

1       
2       
3       
Total pia a intern        

Clien i 
externi 

1       
2       
3       
Total export 

Total intern + export 



5. Promovarea 
Descrie i strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor i estima i costurile 
anuale de promovare! 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Bugetul de marketing: 

IV. Organizare i conducere 

IV.1. PROCES DE PRODUC IE / PLANUL DE PRODUC IE 
Descrierea tehnologiei utilizate în producerea/ dezvoltarea produselor/serviciilor: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

Descrierea sumar  a procesului tehnologic: 

Cheltuieli pentru studii de pia i 
cercetarea pie ei Anul 1 Anul 2 

Cheltuieli pentru promovarea 
produselor/serviciilor pe categorii de 
cheltuieli 

Total cheltuieli 



Lista lucr rilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investi iei propuse: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

1. Produsele: (descrie i tipul de produse/servicii i caracteristici, procentul din total vânz ri, 
pre  vânzare) 

Produs Pondere în 
vânz rile totale 

Produsul 1/Serviciul 1  
Produsul 2/Serviciul 2  
Produsul 3/Serviciul 3  

2. Rolul i func iunea fiec rui utilaj, echipament propus spre achizi ionare; nevoile ce vor fi 
acoperite prin intermediul produsului/serviciului/lucr rii dezvoltate; 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Date tehnice cu privire la principalele ma ini, utilaje i mijloace de transport aflate în 
proprietatea agentului economic 

Mijloc fix Caracteristici 
tehnice 

An 
fabrica ie 

Valoare de pia
estimat

   
   
   

4. Imobile existente:

Denumire Destina ie 

Proprietate Închiriate 

Valoare Ipoteci Val. chirie 
Perioada 

de 
închiriere 

     
     
     
     

Modul de asigurare cu utilit i: 
(Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spa iului i cum sunt asigurate utilit ile 
necesare) 

(se poate ata a o schi  de amplasare a mijloacelor fixe achizi ionate) 



5. Implementarea unor solu ii TIC în procesul de produc ie/ furnizare/ prestare, 
promovarea consolid rii cercet rii, a dezvolt rii tehnologice i/sau a inov rii, prin derularea 
de activit i specifice): 
…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Proces de produc ie / prest ri servicii - flux, timp, fonduri  

Cheltuieli anuale: 

(Detalia i cheltuielile directe i indirecte anuale ale activit ii ce se va desf ura în urma 
implement rii proiectului la capacitatea maxim ): 

Cheltuieli de produc ie directe Suma % 
Materii prime/materiale consumabile   
Materiale auxiliare   
Manoper  direct  (salarii + taxe i contribu ii sociale)   
Energie, alte utilit i   
Subansamble   
Servicii sau lucr ri subcontractate   
Alte cheltuieli directe   
Cheltuieli de produc ie indirecte
Administra ie / Management   
Cheltuieli de Birou / Secretariat   
Cheltuieli de transport   
Cheltuieli securitate (de exemplu paz  etc.)   
Cheltuieli de protec ia muncii i a mediului   
Alte cheltuieli indirecte   
TOTAL   

Detalia i cheltuielile fixe i variabile în func ie de domeniul de activitate al afacerii 
dumneavoastr : 
Cheltuieli fixe Suma %
   
…………………   
Cheltuieli variabile Suma %

…………………

7. Venituri anuale preconizate (cifr  de afaceri) : 

Detalia i volumul vânz rilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin 
implementarea proiectului la capacitatea maxim  a echipamentelor: 



Vânz ri la capacitatea maxim Suma (lei)
Produsul 1/Serviciul 1  
Produsul 2/Serviciul 2  
Produsul 3/Serviciul 3  
TOTAL 

8. Capital fix – amortizare, între inere, furnizori: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Materii prime i consumabile – necesar, surse, cost. Principalii furnizori de materii prime: 

Furnizori Valoarea anual  a achizi iilor
(mii lei) 

Materie prim // 
Produs/serviciu 1 

  
  
  
  

Materie prim // 
Produs/serviciu 1 

  
  
  
  

Materie prim // 
Produs/serviciu 1 

  
  
  
  

(Descrie i cum v-a i propus s  face i aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc. Pute i 
anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale) 

10. Investi ii necesare: 

Obiectul investi iei Furnizor Valoarea estimat
Durata de 
amortizare 

(ani) 

  
  

TOTAL :   
 (Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum i proiectul, autoriza iile i avizele 
necesare, dup  caz.) 



Controlul calit ii: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Impactul afacerii asupra mediului (Descrie i cum poate proiectul afecta mediul, i ce solu ii a i 
gândit pentru eliminarea acestor efecte): 

IV.2. ORGANIZARE I PLANUL DE MANAGEMENT

1. Structura organizatoric  a firmei (organigrama) i politica de resurse umane 
(identificarea resurselor umane necesare derul rii activit ilor, prezentarea fi elor de post, 
prezentarea procesului de selec ie i recrutare personal, angajarea de persoane 
dezavantajate): 
……………………………………………………………………………………………………………

2. Experien a i calific ri ale echipei de conducere:
……………………………………………………………………………………………………………

3. Personal – num r, calificare, formare, plat /
(Prezenta i num rul de posturi create, tipul postului, calificarea necesar , salariul lunar 
propus, inclusiv costurile referitoare la impozite i contribu ii sociale. Pute i descrie cum 
inten iona i s  recruta i personalul necesar i cum îl ve i instrui pentru postul respectiv, precum 
i ce program de preg tire gândi i în viitor i cum v  propune i s  motiva i personalul). 

(Anexa i organigrama) 

V. Necesarul de capital i de finan are / Proiec ii financiare privind afacerea / Planul 
financiar  

1. Bugetul planului de afaceri. Necesar de capital propriu i atras, surse de finan are: 
Plan de finan are a investi iei: 

Suma %
Capital propriu
Ajutor de minimis   
Credite bancare   
Alte surse   
TOTAL 100

2. Previzionarea veniturilor i cheltuielilor pe o perioad  de 2 ani. Rezultatul afacerii:



Denumirea elementului Nr. 
rd. Perioada 

Venituri din vânz ri de produse /servicii/m rfuri 1 N N+1 
Venituri din alte activit i 2 
TOTAL VENITURI / CIFRA DE AFACERI (rd. 1 la 2) 3 
Cheltuieli cu materii prime/m rfuri i materiale consumabile aferente 
activit ii desf urate: 4 

Salarii (inclusiv cheltuielile sociale aferente) 5 
Chirii 6 
Utilit i (apa, energie, telefon, etc.) 7 
Costuri func ionare birou, Cheltuieli de marketing, Repara ii/ 
Între inere 8 

Asigur ri 9 
Impozite, taxe i v rs minte asimilate, Impozitul pe profit/venit 10 
Alte cheltuieli 11 
TOTAL CHELTUIELI (rd. 4 la 11) 12 
PROFIT SAU PIERDERE: 13 
PROFIT (rd. 3-12) 14
PIERDERE (rd.12-3) 15

3. Proiec ia lichidit ilor (Cash Flow) 

Explica ii 
Luna 1
(lei) 

Luna 2
(lei) 

Luna 3
(lei) 

… 
Luna n

(lei) 
Total Obs. 

Sold ini ial 
disponibil  
(cas i banc ) 
Încas ri  

Încas ri din vânz ri 

Credite primite 
Alte intr ri de numerar 
(aport propriu) 
Aloca ie financiar
nerambursabil
Total intr ri de 
lichidit i 

Pl i
Materii prime 

Consumabile 

Salarii 

Cheltuieli sociale 

Chirii 



Utilit i 
Cheltuieli func ionare 
birou (telefon etc.)  
Cheltuieli de 
marketing 
Servicii cu ter ii 

Repara ii/ Între inere 
Asigur ri 

Altele ……… 

Ramburs ri rate de 
credit scadente 
Dobânzi i comisioane
Total pl i lunare
Sold de lichidit i 
(Total intr ri-Total 
pl i) 

Sold final disponibil 

4. Informa ii privind pragul de rentabilitate: 

Pragul de rentabilitate (sau punctul critic / cifr  de afaceri critic ) poate fi descris ca fiind 
cifra de afaceri minim  care asigur  acoperirea ansamblului de cheltuieli ale firmei. Drept 
urmare, am putea spune c  cifra de afaceri minim  este cifra de afaceri echivalent  cu toate 
cheltuielile firmei. Activitatea devine rentabil  dup  acest prag. Pân  la acest nivel al 
produc iei/activit ii, firma înregistreaz  pierderi.  

Cifra de afaceri minim  - cheltuieli totale = 0 

Cifra de afaceri minim  este cifra de afaceri care trebuie s  acopere cheltuielile firmei. 

Dac  ne referim la costurile afacerii, atunci cifra de afaceri ar trebui s  acopere costurile 
totale (variabile i fixe). 

Pragul de rentabilitate (PR) = Costuri fixe / (Pre  de vânzare-Costuri variabile) 

VI. Anexe ale planului de afaceri: 
1. Curriculum vitae – persoane cheie 
2. Oferte furnizori 
3. Lista poten ialilor clien i 
4. Alte documente 



Proiect cofinan at din Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritar  3: ”Locuri de munc  pentru to i” 
Opera iunea 3.7 „Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana” 
Titlu proiect: “Start la antreprenoriat, cre tem ocuparea în zona urban . ANTUR” 
Cod SMIS: 105924 
Beneficiar: Universitatea ” tefan cel Mare” din Suceava 

Anexa 3 

Gril  de verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii  
(Evaluare etapa 1) 

NUMELE I PRENUMELE CANDIDATULUI: …………………………………………………….. 

Nr. 
crt. Documente / Formulare / Anexe DA NU 

1.  Domeniul de activitate pentru care se doreste finan are se 
incadreaza in lista domeniilor eligibile   

2.  Planul de afaceri respecta structura metodologica impusa prin 
formularul standard de aplicare   

3.  
Planul de afaceri are o durata de implementare de minim 12 
luni pe parcursul implementarii proiectului si de minim 6 luni 
in perioada de sustenabilitate 

  

4.  
Planul de afaceri conduce la crearea si mentinerea a minim 2 
locuri de munca pe parcursul a minim 13 luni de functionare 
(începând cu luna 6 de proiect) 

  

5.  
Intreprinderile nou infiintate vor avea sediul social in zona 
urbana a judetelor Iasi, Bacau, Botosani, Neamt, Vaslui i 
Suceava 

  

6.  Cheltuielile din planul de afaceri sunt cele din lista cheltuielilor 
eligibile   

Se consider  ”Eligibil” planul care este notat la toate criteriile cu ”DA”. Aceste planuri vor 
participa la urm toarea etap  de evaluare. 
Planurile care au cel pu in un criteriu notat cu ”NU” vor fi declarate ”Respinse”. 

Nume i prenume evaluator / semn tura:   

1. ………………………………………….………… ………………….. 

2. ………………………………….………………… …….…………….. 

3. …………………………………………………… …..……………….. 

Data: …………………………………….. 



Proiect cofinan at din Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritar  3: ”Locuri de munc  pentru to i” 
Opera iunea 3.7 „Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana” 
Titlu proiect: “Start la antreprenoriat, cre tem ocuparea în zona urban . ANTUR” 
Cod SMIS: 105924 
Beneficiar: Universitatea ” tefan cel Mare” din Suceava 

Anexa 4 

Gril  de evaluare tehnico-financiar   

(Evaluare etapa 2) 

NUMELE I PRENUMELE CANDIDATULUI ……………………………………………… 
COD CAEN …………………………….. 

Nr. 
crt. 

CAPITOL 
PLAN DE 
AFACERI 

PUNCTE 
ACORDA

TE 
JUSTIFICARE PUNCTAJ  PUNCTAJ 

OB INUT 

1. 
Scurta 
descriere a 
intreprinderii 

Domeniul de activitate, locul de înfiin are i exploatare a 
afacerii, viziunea, misiunea, strategia, obiective pe termen 
mediu i lung, activit i, rezultate, indicatori previziona i 

  

0-6 pct. 

0 nu sunt prezentate informatii 

  2 sunt prezentate informatii incomplete si partial 
justificate 

  4 
sunt prezentate informatii 
complete fara o argumentare 
clara/completa 

  6 sunt prezentate informatii complete si oferite  
argumentat 

2. 
Analiza 
SWOT a 
afacerii 

Prezentarea punctelor tari i a celor slabe, a 
oportunit ilor i a amenin rilor 

  0-6 pct  

0 nu sunt prezentate informatii 

2 sunt prezentate informatii incomplete si partial 
justificate 

4 sunt prezentate informatii complete fara o 
argumentare clara/completa 

6 sunt prezentate informatii complete si oferite  
argumentat 

3. 

Schema 
organizatoric
a si politica 
de resurse 
umane  

Prezentarea organigramei întreprinderii, identificarea 
resurselor umane necesare derul rii activit ilor, 
prezentarea fi elor de post, prezentarea procesului de 
selec ie i recrutare personal, angajarea de persoane 
dezavantajate 

  0-16 pct.  

0 nu sunt prezentate informatii 

2 sunt prezentate informatii incomplete si partial 
justificate 

4 sunt prezentate informatii complete fara o 
argumentare clara/completa 



6 sunt prezentate informatii complete si oferite  
argumentat 

cumulativ cu angajarea de persoane dezavantajate (romi, 
persoane din mediul rural, persoane provenind din familii 

monoparentale, cu 3 sau mai mul i copii, omeri, persoane 
cu dizabilit i):

5 1 persoana 
10 2 persoane 

4. 

Descrierea 
produselor/s
erviciilor/lucr
arilor care 
fac obiectul 
afacerii 

Caracteristici fizice, tehnologia utilizat  în producerea/ 
dezvoltarea lui, lista lucr rilor/ bunurilor/ serviciilor ce 
fac obiectul investi iei propuse; rolul i func iunea 
fiec rui utilaj, echipament propus spre achizi ionare; 
nevoile ce vor acoperite prin intermediul produsului/ 
serviciului/ lucr rii dezvoltate; modalitatea în care 
produsul/ serviciul/ lucr rile contribuie la inovarea 
social , combaterea discrimin rii, dezvoltarea durabil , 
sprijinirea tranzi iei c tre o economie cu emisii sc zute 
de dioxid de carbon i eficient  din punctul de vedere al 
utiliz rii resurselor, promovarea concret  a utiliz rii i 
calit ii TIC prin implementarea unor solu ii TIC în 
procesul de produc ie/ furnizare/prestare, promovarea 
consolid rii cercet rii, a dezvolt rii tehnologice i/sau a 
inov rii, prin derularea de activit i specifice 

  0-18 pct. 

0 nu sunt prezentate informatii 

2 sunt prezentate informatii 
incomplete si partial justificate 

4 sunt prezentate informatii complete fara 
o argumentare clara/completa 

6 sunt prezentate informatii complete si oferite  
argumentat 

cumulativ cu dezvoltarea unui proiect în domeniile temelor 
orizontale i secundare: 

1 tem  = 4 pct. 
2 teme = 8 pct. 
3 temesau mai multe = 12 pct.

 Dezvoltare durabil
Economie cu emisii sc zute de dioxid de carbon 
Utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in 
procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii 
si/sau executie de lucr ri  
Inovare social
Consolidarea cercet rii, a dezvoltarii tehnologice i/sau a inov rii, 
prin derularea de activit i specifice 

5.  

Analiza pie ei 
de desfacere 
i a 

concuren ei 

Prezentarea pie ei de desfacere a 
produsului/serviciului/lucr rilor, identificarea 
principalilor competitori i a 
produselor/serviciilor/lucr rilor oferite de ace tia, 
inclusiv puncte tari i puncte slabe; prezint  avantajul 
competitiv al produsului/serviciului/lucr rilor 

  0-6 pct.  0 nu sunt prezentate informatii 



2 sunt prezentate informatii incomplete si partial 
justificate 

4 sunt prezentate informatii complete fara o 
argumentare clara/completa 

6 sunt prezentate informatii complete si oferite  
argumentat 

6.  Strategia de 
marketing 

Descrierea strategiei de produs cu men ionarea 
caracteristicilor i avantajelor pe care le ofer  clien ilor; 
descrierea strategiei sau politicii de pre  prin analiza 
elementelor ce determin  pre ul, descrierea strategiei de 
vânz ri i distribu ie prin analiza metodelor de vânzare i 
canalelor de distribu ie i descrierea strategiei de 
promovare i rela ii publice ce va urm ri efectul dorit în 
promovare, costurile pe care le implic  promovarea, 
mesajul ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi 
utilizate i analiza rezultatelor promov rii 

  0-6 pct.  

0 nu sunt prezentate informatii 

2 sunt prezentate informatii incomplete si partial 
justificate 

4 sunt prezentate informatii complete fara o 
argumentare clara/completa 

6 sunt prezentate informatii complete si oferite  
argumentat 

7. 

Proiec ii 
financiare 
privind 
afacerea  

Bugetul planului de afaceri, sursele de finan are, 
realizarea unei previzion ri a veniturilor i a cheltuielilor 
pe o perioad  de 18 luni 

  0-42 pct.  

0 planul financiar nu este corelat cu activit ile si 
resursele men ionate in planul de afaceri 

2 
planul financiar este corelat într-o mica m sura 
cu activit ile si resursele men ionate in planul de 
afaceri 

4 
planul financiar este corelat in propor ie 
majoritara cu activit ile i resursele men ionate 
in planul de afaceri 

6 
planul financiar este complet si corelat cu 
activit ile si resursele men ionate in planul de 
afaceri 

  
cumulativ cu 

0 Cheltuielile nu au fost corect încadrate în 
categoriile bugetare i nu sunt fundamentate 

2 Cheltuielile sunt par ial încadrate corect în 
categoriile bugetare i nu sunt fundamentate 

4 Cheltuielile sunt par ial încadrate corect în 
categoriile bugetare i sunt par ial fundamentate

6 Cheltuielile sunt încadrate corect  în categoriile 
bugetare i sunt fundamentate 

  
cumulativ cu 



0 
 În maxim 11 luni de la demararea afacerii, nu 
realizeaz  venituri din tran a ini ial  de minimis 
primit  conform Previziuni financiare 

5 

În maxim 11 luni de la demararea afacerii, 
realizeaz  venituri între 0,1 i 30% din tran a 
ini ial  de minimis primit  conform Previziuni 
financiare 

10 

În maxim 11 luni de la demararea afacerii, 
realizeaz  venituri de peste 30% din tran a 
ini ial  de minimis primit  conform Previziuni 
financiare 

  
cumulativ cu 

0 

Solicitantul nu dovede te capacitatea de a 
asigura men inerea, între inerea i func ionarea 
investi iei dup  încetarea finan rii 
nerambursabile 

5 

Solicitantul dovede te par ial capacitatea de a 
asigura men inerea, 
între inerea ifunc ionareainvesti iei dup
încetarea finan rii nerambursabile 

10 

Solicitantul dovede te ca are capacitatea de a 
asigura men inerea, 
între inerea ifunc ionareainvesti iei dup
încetarea finan rii nerambursabile 

  
cumulativ cu 

0 Bugetul planului de afaceri este sub 20.000 EUR

5 Bugetul planului de afaceri este de 20.000 - 
30.000 EUR 

10 Bugetul planului de afaceri este peste 30.000 
EUR 

  TOTAL 100 
PUNCTE      

Nume i prenume evaluator / semn tura: 

Data: ……………………………………..
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Anexa 5 

 

Calendarul estimativ de selecţie a planurilor de afaceri 

 

 

 

 

 

Activitate Perioada estimată 

Depunerea planurilor de afaceri  până la 28 Noiembrie 

Analiza eligibilității administrative a planurilor de 

afaceri  
până la 29 Noiembrie 

Rezultate verificare eligibilitate  29 Noiembrie 

Contestații rezultate eligibilitate 3 Decembrie 

Listă finală rezultate eligibilitate după contestații 5 Decembrie 

Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri Noiembrie – 17 Decembrie 

Rezultate evaluarea tehnico-financiară  17 Decembrie 2018 

Contestații rezultate evaluare tehnico-financiară 18-19 Decembrie 2018 

Soluționare contestații rezultate evaluare tehnico-

financiară 
19-21 Decembrie  

Lista planurilor de afaceri aprobate spre finanțare + 

lista de rezerve 
21-24 Decembrie 



Proiect cofinan at din Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritar  3: ”Locuri de munc  pentru to i” 
Opera iunea 3.7 „Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana” 
Titlu proiect: “Start la antreprenoriat, cre tem ocuparea în zona urban . ANTUR” 
Cod SMIS: 105924 
Beneficiar: Universitatea ” tefan cel Mare” din Suceava 

NR.∗ …………..……. / ………………….. 

Contesta ie 

În aten ia comisiei de evaluare, 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, 

domiciliat/  în localitatea …………..…….……………..…, jude ul ….………………………, 

strada ……………………………………., nr. ……, bl. …….., sc…….. ap. …….., posesor al CI 

seria …..……, num rul ………………………, eliberat de ………………………………………..., 

la data de ………………….., CNP………………….......…......…..., în calitate de participant/  la 

concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului “Start la antreprenoriat, cre tem 
ocuparea în zona urban . ANTUR”, Cod SMIS: 105924 doresc s  contest rezultatele 

evalu rii tehnice care au fost publicate în urma evalu rii planului de afaceri. 

Am fost informat i am luat la cuno tin  de prevederile Schemei de ajutor de minimis 

”Romania Start Up Plus”, a Ghidului solicitatntului – Condi ii specifice ”Romania Start Up Plus” 

precum i a prevederilor Metodologiei de selec ie a planurilor de afaceri i sunt de acord cu 

acestea. 

Prin prezenta, solicit: ……………………………………………………………… 

Data,          Semnatura, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

∗ Num r de înregistrare acordat de Registratura Universit ii tefan cel Mare din Suceava 



Proiect cofinan at din Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritar  3: ”Locuri de munc  pentru to i” 
Opera iunea 3.7 „Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din 
zona urbana” 
Titlu proiect: “Start la antreprenoriat, cre tem ocuparea în zona urban . ANTUR” 
Cod SMIS: 105924 
Beneficiar: Universitatea ” tefan cel Mare” din Suceava 

Nr. …………. / ………………… 

Contract de subven ie 

1. P r ile contractului  
…………………………………………………………………………………., cu sediul în 

…………………………………………, cod fiscal…………………….., telefon 
…………………………., fax……………., adresa e-mail…………………., cont 
bancar………………………., deschis la ……………………., prin reprezentant 
legal…………………, func ia…………., în calitate de administrator al schemei de 
antreprenoriat, pe de o parte,  
i  

………………………………………………………………………………,cu sediul în 

…………………….., cod fiscal……….., telefon …………….., fax……………., e-

mail……………… cont bancar ………………., deschis la ……………….., prin reprezentant 

legal …………………..………, func ia …………………, în calitate de beneficiar de ajutor de 

minimis, pe de alt  parte,  

prin liberul lor acord de voin , precum i în conformitate cu legisla ia în vigoare aplicabil , 
încheie prezentul contract de subven ie.  

2. Termeni, defini ii, prescurt ri  
Termenii, defini iile i prescurt rile utilizate în prezentul acord au urm torul în eles:  

a) administrator al schemei de minimis – orice persoan  juridic  delegat  de c tre furnizor 
s  deruleze proceduri în domeniul de minimis în numele furnizorului;  

b) administrator ai schemelor de antreprenoriat – persoanele juridice de drept public sau 
de drept privat care implementeaz , singure sau în parteneriat, proiecte cofinan ate prin 
Programul Opera ional Capital Uman, Axa prioritar  3 „Locuri de munc  pentru to i”, 
Obiectivul specific 3.7. Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-
agricol din zona urban , proiecte în cadrul c rora se atribuie ajutoare de minimis pentru 
înfiin area de întreprinderi, cu respectarea condi iilor din Ghidul solicitantului – Condi ii 
specifice „România Start Up Plus”;  

c) comercializarea produselor agricole – de inerea sau expunerea unui produs agricol în 
vederea vânz rii, a punerii în vânzare, a livr rii sau a oric rei alte forme de introducere pe 
pia , cu excep ia primei vânz ri de c tre un produc tor primar c tre revânz tori sau 



prelucr tori i a oric rei alte activit i de preg tire a produsului pentru aceast  prim
vânzare; o vânzare efectuat  de c tre un produc tor primar c tre consumatori finali este 
considerat  comercializare în cazul în care se desf oar  în localuri distincte, rezervate 
acestei activit i;  

d) contract de finan are – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, i 
administratorul schemei de antreprenoriat, pe de alt  parte, prin care se stabilesc drepturile 
i obliga iile corelative ale p r ilor în vederea implement rii opera iunilor în cadrul POCU;  

e) contractul de subven ie – actul juridic semnat între administratorul schemei de 
antreprenoriat i beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile i 
obliga iile corelative ale p r ilor în vederea implement rii m surilor finan ate prin prezenta 
schem  de ajutor de minimis;  

f) întreprindere – orice form  de organizare a unei activit i economice, autorizat  potrivit 
legilor în vigoare s  fac  activit i de produc ie, comer  sau prest ri de servicii, în scopul 
ob inerii de venituri, în condi ii de concuren , respectiv: societ i reglementate de Legea 
societ ilor nr. 31/1990, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, societ i 
cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinz tori titulari ai unei întreprinderi 
individuale i întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozi iilor legale în vigoare, care 
desf oar  activit i economice, precum i asocia ii i funda ii, cooperative agricole i 
societ i agricole care desf oar  activit i economice;  

g) întreprinderea unic  – include toate întreprinderile între care exist  cel pu in una dintre 
rela iile urm toare:  

i. o întreprindere de ine majoritatea drepturilor de vot ale ac ionarilor sau ale asocia ilor 
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 influen  dominant  asupra altei întreprinderi 
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauz  sau în temeiul unei 
prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  

iv. o întreprindere care este ac ionar sau asociat al unei alte întreprinderi i care 
controleaz  singur , în baza unui acord cu al i ac ionari sau asocia i ai acelei 
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale ac ionarilor sau ale asocia ilor 
întreprinderii respective.  

Întreprinderile care între in, prin una sau mai multe întreprinderi, rela iile la care se face referire 
la literele a-d sunt considerate ”întreprinderi unice”.  

h) furnizor al schemei de minimis – orice entitate de inut  de stat sau care administreaz
resurse ale statului sau, dup  caz, de inut  de c tre o unitate administrativ-teritorial  sau 
care administreaz  resurse ale unei unit i administrativ-teritoriale, care acord
întreprinderilor facilit i de natura ajutorului de stat sau de minimis;  

i) My SMIS – sistemul ITprin care poten ialii beneficiari din România vor putea solicita banii 
europeni pentru perioada de programare 2014-2020;  

j) prelucrarea produselor agricole – orice opera iune efectuat  asupra unui produs agricol 
care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excep ia activit ilor 



desf urate în exploata iile agricole, necesare în vederea preg tirii unui produs de origine 
animal  sau vegetal  pentru prima vânzare;  

k) produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excep ia produselor 
ob inute din pescuit i acvacultur  prev zute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 
Consiliului;  

l) proiect – proiectul finan at prin POCU în cadrul apelului de proiecte „România Start Up Plus” 
i implementat de administratorul schemei de antreprenoriat  

m) rata de actualizare – rata de referin  stabilit  de Comisia European  pentru România pe 
baza unor criterii obiective i publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i pe pagina 
de web a Comisiei Europene.  

3. Legisla ie aplicabil   

La încheierea i pentru aplicarea prezentului contract sunt avute în vedere, în special, 
dar nu limitat la acestea, urm toarele prevederi legale:  

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 
108 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013;  

- Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus;  
- Contractul de finan are cu ID: ……………………. încheiat între MFE-AMPOCU/OI 

POCU responsabil i …………………………….., Axa prioritar  3 „Locuri de munc
pentru to i”, Obiectivul specific 3.7. Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor 
cu profil non-agricol din zona urban , ce constituie anex i parte integrant  a 
prezentului contract;  

- Ghidul solicitantului – Condi ii specifice „România Start Up Plus”;  
- Orient ri privind oportunit ile de finan are în cadrul Programului Opera ional Capital 

Uman 2014-2020;  
- Ordinul Pre edintelui Consiliului Concuren ei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare 

a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.  

4. Durata contractului de subven ie  

(1) Prezentul contract de subven ie este valabil de la data semn rii i pân  la terminarea 
perioadei de sustenabilitate a proiectului i îndeplinirea obiectivelor acestuia.  
(2) Prezentul contract de subven ie se poate prelungi prin act adi ional semnat de ambele 
p r i.  



5. Obiectul contractului i scopul acord rii subven iei  

5.1. Obiectul contractului: acordarea de ajutor de minimis beneficiarului definit la art. 1, al 
c rui plan de afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului pentru un buget de maximum 
……………….. lei.  

5.2. Scopul acord rii subven iei  

În cadrul prezentului contract, ajutorul de minimis se acord  pentru:  

1. Cre terea gradului de ocupare cu un num r de locuri de munc  de minimum .......... 
pozi ii;  

2. Dezvoltarea întreprinderii beneficiare în domeniul vizat de planul de afaceri aprobat în 
cadrul proiectului.  

5.3. Acordarea subven iei  

(1) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentului contract de subven ie este de ........... lei.  

(2) Ajutorul de minimis se va acorda c tre beneficiar în dou  tran e, dup  cum urmeaz :  

a. O tran  ini ial  de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, a a cum a 
fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri i contractului de subven ie 
încheiat.  

b. O tran  final  reprezentând diferen a pân  la valoarea total  a ajutorului de 
minimis, dup  ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada c  a realizat venituri 
reprezentând minimum 30% din valoarea tran ei ini iale primite.  

(3) În situa ia în care beneficiarul ajutorului de minimis nu poate face dovada realiz rii de 
venituri în valoarea specificat  la alin. 2, pct. b în cadrul termenului de func ionare 12 luni din 
etapa a II-a specificat  în Ghidului solicitantului – Condi ii specifice „România Start Up Plus”, 
tran a final  nu va mai fi acordat .  

6. Drepturile si obliga iile beneficiarului ajutorului de minimis  

A. Drepturile beneficiarului ajutorului de minimis 



a) primirea subven iei în cuantumul prev zut la art. 5.3, cu respectarea specifica iilor 
men ionate la art. 5.1 din prezentul contract, pe baz  de documente justificative 
transmise administratorului schemei de antreprenoriat, pân  la acoperirea integral  a 
cuantumului prev zut la art. 5.3 din prezentul contract, în vederea acoperirii 
cheltuielilor angajate sau, dup  caz, efectuate pentru implementarea m surilor de 
ocupare.  

b) utilizarea, dup  caz, de mecanisme financiare permise de legisla ia în vigoare, pentru 
respectarea condi iilor necesare primirii fondurilor men ionate la pct. a) de mai sus.  

B. Obliga iile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis  

a) utilizarea subven iei exclusiv pentru atingerea scopului i obiectivelor pentru care a 
fost acordat , conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului ID………… i 
prezentului contract de subven ie;  

b) deschiderea de conturi la b nci sau trezorerie, conform solicit rilor administratorului 
schemei de antreprenoriat, i prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte 
de virarea primei tran e din subven ie;  

c) informarea în scris a administratorului schemei de antreprenoriat, cu privire la orice 
modific ri care pot afecta bugetul ajutorului de minimis i/sau activitatea desf urat
conform planului de afaceri aprobat, în termen de maximum 3 de zile lucr toare de la 
constatarea modific rii;  

d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a 
reprezentan ilor administratorului schemei de antreprenoriat i a persoanelor 
împuternicite de furnizorul schemei de ajutor de minimis sau de Consiliul Concuren ei 
s  efectueze controale privind modul de utilizare a subven iei, precum i punerea la 
dispozi ia acestora a documentelor solicitate;  

e) depunerea la administratorul schemei de antreprenoriat a raportului privind 
desf urarea activit ii economice pentru care a fost alocat  subven ia i a 
documentelor justificative corespunz toare, pân  la data de ............;  

f) transmiterea tuturor datelor, informa iilor i documentelor solicitate de c tre 
administratorul schemei de antreprenoriat, furnizorul schemei de minimis sau Consiliul 
Concuren ei, în termenele stabilite de ace tia;  

g) p strarea unei eviden e detaliate a subven iei primite cu titlu de ajutor de minimis în 
baza prezentului contract de subven ie, pe o durat  de cel pu in 10 ani de la data 
primirii ultimei tran e; aceast  eviden  va include informa iile necesare pentru a 
demonstra respectarea condi iilor impuse de legisla ia comunitar  în domeniul 
ajutorului de minimis;  

h) raportarea c tre administratorul schemei de antreprenoriat a tuturor datelor i 
informa iilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la 
dispozi ie de c tre acesta;  

i) depunerea la organele competente a documentelor privind eviden ierea ajutorului de 
minimis, potrivit legisla iei aplicabile în vigoare;  



j) men inerea destina iei bunurilor achizi ionate prin ajutor de minimis pe o durat  de 
minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finan are cu 
ID ..............  

k) arhivarea si p strarea documentelor conform legisla iei in vigoare;  
l) restituirea par ial  sau total  a ajutorului de minimis primit i a dobânzii aferente, în 

situa ia nerespect rii condi iilor de acordare a ajutorului.  

C. Obliga iile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de 
minimis, în func ie de tipurile de m suri de ocupare implementate de acesta  

a) angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite;  
b) asigurarea func ion rii întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subven ie, pe 

o perioad  de minimum 12 luni pe perioada implement rii proiectului aferent 
contractului de finan are cu ID ............, în etapa a II-a specificat  în Ghidului 
solicitantului – Condi ii specifice „România Start Up Plus”;  

c) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul s
asigure continuarea func ion rii afacerii, inclusiv cu obliga ia men inerii locurilor de 
munc ;  

d) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.  

7. Obliga iile si drepturile administratorului schemei de minimis  

A. Obliga iile administratorului schemei de minimis  
a. urm rirea respect rii planului de afaceri aprobat , pe tot parcursul prezentului 

contract, inclusiv din punct de vedere al continu rii respect rii condi iilor de eligibilitate, 
în conformitate cu regulile stabilite în Ghidul solicitantului – Condi ii specifice „România 
Start Up Plus” i în schema de ajutor de minimis asociat ;  

b. monitorizarea permanent  a ajutorului de minimis acordat, inclusiv a sustenabilit ii 
afacerii vizate, i comunicarea eventualelor m suri care se impun în cazul înc lc rii 
condi iilor prev zute de schema de minimis, respectiv de legisla ia aplicabil ;  

c. transferarea, conform procedurilor aplicabile, fondurilor aferente tran elor c tre 
beneficiarul ajutorului de minimis pân  la acoperirea cuantumului subven iei, conform 
bugetului proiectului aprobat i a regulilor aplicabile;  

d. informarea beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare aferent
implement rii proiectului, care poate avea consecin e directe asupra activit ii 
beneficiarului ajutorului de minimis i realiz rii în bune condi ii a obliga iilor asumate 
prin planul de afaceri i prin prezentul contract.  

B. Drepturile administratorului schemei de minimis 



a. de a solicita i a primi din partea beneficiarului rapoarte, documente, informa ii cu 
privire la modul de utilizare a subven iei, respectiv la activitatea desf urat ;  

b. de a avea acces la sediul beneficiarului ajutorului de minimis, de a efectua controale 
privind modul de utilizare a subven iei, inclusiv modul de desf urare a achizi iilor, i 
de a i se pune la dispozi ie de c tre beneficiarul ajutorului de minimis documentele 
solicitate;  

c. de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea sumelor primite cu titlu de 
subven ie i r mase necheltuite sau pentru care nu exist  justificare;  

d. de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea par ial  sau total  a 
subven iei acordate, dac  beneficiarul ajutorului de minimis nu î i îndepline te 
obliga iile prev zute la art. 6, lit. B din prezentul contract.  

8. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis: pl i i reguli privind transferul de 
sume aferente ajutorului de minimis  

(1)   Din perspectiva monitoriz rii cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o 
întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) nr.1407/2013, momentul acord rii ajutorului de minimis se consider  data semn rii 
contractului de subven ie.  

(2)   Ajutorul de minimis primit în cadrul prezentei scheme nu se va cumula cu alte ajutoare 
de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de func ionare a Uniunii Europene acordate 
pentru acelea i costuri eligibile, dac  un astfel de cumul genereaz  o intensitate a 
ajutorului de stat care dep e te intensitatea maxim  stabilit  în fiecare caz în parte 
printr-un regulament privind except rile în bloc sau printr-o decizie adoptat  de Comisia 
European .  

9. M suri de informare i publicitate  

(1) Beneficiarul ajutorului de minimis va permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului 
Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Capital 
Uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro, a informa iilor privind activit ile finan ate din 
ajutorul de minimis acordat.  

10. Modificarea, completarea i încetarea contractului  

(1) Prezentul contract poate fi modificat doar cu consim mântul ambelor p r i, prin încheierea 
unui act adi ional.  

(2)  Actul adi ional intr  în vigoare la data semn rii sale de c tre ultima parte.  



(3)  Prin excep ie de la prevederile alin. 1, administratorul schemei de minimis poate modifica 
unilateral contractul în cazul în care modific rile vizate sunt generate de modific ri 
intervenite în legisla ia na ional i/sau comunitar  relevant , cu impact asupra execut rii 
prezentului contract, situa ii în care modificarea respectiv  intr  în vigoare de la data 
men ionat  în actul normativ corespunz tor.  

(4)  Orice modific ri în structura beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum i în 
privin a statutului juridic sau alte modific ri de natur  a afecta executarea obliga iilor din 
prezentul acord vor fi aduse la cuno tin a administratorului schemei de minimis în 
maximum 24 de ore de la producerea acestora.  

11. For a major i cazul fortuit  

(1)  Partea care invoc  for a major  are obliga ia de a notifica celeilalte p r i, imediat i în mod 
complet, producerea for ei majore, i de a lua orice m sur  care îi st  la dispozi ie în 
vederea diminu rii efectelor acesteia.  

(2)  For a major  exonereaz  p r ile de îndeplinirea obliga iilor prev zute în prezentul contract.  
(3)  În perioada în care, din cauza unor situa ii de for  major  sau de caz fortuit, p r ile nu î i 

pot îndeplini obliga iile asumate prin prezentul contract, subven ia nu se acord .  
(4)  În situa ia în care administratorul schemei de minimis se afl  în imposibilitate de plat

datorit  unor cauze de for  major  sau a unui caz fortuit (de ex., întârzieri în primirea 
sumelor cuvenite în baza contractului de finan are, din motive neimputabile acestuia), iar 
în aceast  perioad  beneficiarul ajutorului de minimis i-a îndeplinit obliga iile, subven ia 
se poate acorda i retroactiv.  

(5)  În cazul încet rii for ei majore sau a cazului fortuit care a condus la imposibilitatea de 
plat , administratorul schemei de minimis va notifica imediat beneficiarul ajutorului de 
minimis cu privire la aceast  situa ie.  

12. Încetarea contractului de subven ie  

Prezentul contract înceteaz :  
a) prin executarea obliga iilor ambelor p r i;  
b) prin acordul de voin  al p r ilor;  
c) la data expir rii duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost 

prelungit prin act adi ional.  

13. Conflictul de interese, incompatibilit i, nereguli  



(1) Beneficiarul ajutorului de minimis se oblig  s  ia toate m surile necesare pentru evitarea 
neregulilor, a conflictelor de interese i/sau a incompatibilit ilor, conform prevederilor 
legale (în special O.U.G. nr. 66/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, privind 
combaterea, constatarea i sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea i utilizarea 
fondurilor europene i/sau fondurilor publice na ionale aferente acestora).  

(2) P r ile execut  prezentul contract cu bun  credin , în mod obiectiv i impar ial, f r  a 
urm ri alte interese economice, afinit i politice sau na ionale, leg turi de familie sau 
emo ionale, ori alte leg turi sau interese care ar putea contraveni sau diminua buna 
implementare a contractului.  

(3) P r ile se oblig  s  întreprind  toate diligen ele necesare pentru a evita orice conflict de 
interese i s  se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la 
cuno tin  a oric rei situa ii de natur  a da na tere unui astfel de conflict.  

14.Rezolvarea i solu ionarea litigiilor  

(1)  Prezentul contract se supune legii române.  
(2)  În caz de conflict, p r ile vor încerca rezolvarea pe cale amiabil .  
(3)  Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabil  vor fi supuse solu ion rii instan ei 

judec tore ti competente de la sediul administratorului schemei de antreprenoriat.  

15. Confiden ialitatea  

(1)  Informa ii confiden iale vor fi considerate datele i informa iile c rora p r ile le-au acordat 
acest caracter prin precizarea f cut  sau înscris  pe documentele transmise, cu excep ia 
celor care, conform prezentului acord, fac obiectul publicit ii, consemn rii, înregistr rii în 
registre sau eviden e publice.  

(2)  P r ile se oblig  s  nu transmit  ter ilor date sau informa ii confiden iale în leg tur  cu 
executarea prezentului contract, cu excep ia organismelor guvernamentale cu atribu ii în 
administrarea, gestionarea, controlul fondurilor i/sau ajutoarelor nerambursabile.  

(3) Înc lcarea obliga iei de confiden ialitate oblig  partea responsabil  la repararea 
prejudiciului cauzat.  

(4) Nu sunt confiden iale documentele, materialele, informa iile folosite în scopuri publicitare 
în vederea promov rii i inform rii, a a cum acestea au fost definite anterior.  

(5) P r ile nu vor putea fi f cute r spunz toare pentru dezv luirea de informa ii confiden iale 
dac  s-a ob inut acordul scris al celeilalte p r i, sau dac  partea în cauz  a dat curs unor 
dispozi ii legale de dezv luire a informa iilor.  

16. Clauze finale  

(1) Orice comunicare între p r i referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi 
consemnat  în scris, prin documente înregistrate atât în momentul transmiterii, cât i în 
momentul primirii.  



(2)   Prezentul contract se completeaz  cu prevederile normelor legale in vigoare.  
(3)  Prezentul contract s-a încheiat ast zi,……………….., în dou  exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte semnatar .  

Administratorul schemei de antreprenoriat  
Nume, prenume reprezentant legal  

Beneficiarul ajutorului de minimis  
Nume, prenume reprezentant legal 

Avizat, 
Nume prenume – Manager proiect


