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I. CONTEXT GENERAL  

Prezentul Regulament de acordare a microgranturilor din cadrul proiectului ”SERVICII INTEGRATE PENTRU 

INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR” - Cod proiect: POCU/827/5.2./139791 este în 

acord cu prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 

in comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori” AP 5/ 

PI 9.vi/ OS 5.2., a Ordinului nr. 7136/14.12.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis – Anexa 

Schema de ajutor de minimis, precum și cu legislația națională.  

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 

prioritară 5: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității / Obiectivul tematic 9: Promovarea 

incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare / Prioritatea de investiții 9.vi: 

Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității / Obiectivul specific 5.2.: Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona 

rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate 

în contextul mecanismului de DLRC.    

Regulamentul de acordare a microgranturilor vizează implementarea cu succes a activităților cu grupul 

țintă ale proiectului POCU/827/5.2./139791 și este elaborat pentru o bună organizare și derulare a susținerii 

antreprenoriatului în cadrul comunității prin stabilirea modalităților și criteriilor de selecție și evaluare a 

planurilor de afaceri în cadrul unui proces transparent și nediscrimonatoriu, în vederea gestionării eficiente a 

schemei de ajutor de minimis.  

Prezentul Regulament de acordare microgranturi este elaborat în cadrul Activității 6.2. Selectare planurilor 

de afaceri a proiectului ”SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL 

ZIMBRILOR” și se va utiliza pe o perioadă de 4 luni. 

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este combaterea saraciei si integrarea socio-economica a comunitatii 

marginalizate GAL- Ținutul Zimbrilor, formata din 11 UAT-uri, prin implementarea strategiei de dezvoltare 

locala plasata sub responsabilitatea comunitatii ce vizeaza un set de masuri concrete si fezabile de dezvoltare 

economica care vor conduce la imbunatatirea nivelului de trai (diminuarea saraciei), a nivelului de educatie si 

formare, a capacitatii de insertie profesionala, a accesului pe piata muncii precum si cresterea accesului la 

servicii sociale pentru minim 250 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, generand astfel 

reducerea decalajelor structurale si de dezvoltare atat la nivel de tara cat si fata de celelalte tari membre UE. 



 
Printr-o abordare integrata si orientata pe nevoile comunitatii marginalizate GAL- Ținutul Zimbrilor, proiectul 

propus contribuie la realizarea obiectivului specific al programului prin implementarea de masuri / operatiuni 

integrate in contextul mecanismului DCRL ce vizeaza: 

 operaționalizarea infrastructurii sociale finanțate prin PNDR 2014-2020 prin furnizarea de servicii 

sociale si combaterea saraciei in cadrul unui Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber ( 

tip club) in cadrul caruia vor fi furnizate servicii sociale pentru 100 pers varstnice; furnizarea serviciilor 

de asistenta comunitara in randul tuturor celor 250 pers GT inclusiv pentru 150 persoane defavorizate 

tineri si adulti prin desfasurarea programului de informare in scopul prevenirii separarii copilului de 

familia sa, informare si consiliere sociala, consiliere psihologica, orientare vocationala, consiliere 

medicala primara, organizarea unei campaniei privind combaterea discriminarii si promovarea 

multiculturalismului prin actiuni de implicare civica si voluntariat; servicii in domeniul ocuparii fortei 

de munca pentru 150 persoane tineri si adulti din comunitatea marginalizata, contribuind astfel la 

cresterea nivelului de calificare si formare a comunitatii; 

 creșterea încrederii și stimei de sine a adulților din grupul tinta prin furnizarea serviciilor de informare- 

consiliere profesionala, mediere astfel încât persoanele vizate își vor creste considerabil sansele de 

ocupare pe piata muncii generand astfel o crestere economica durabila a comunitatii; dezvoltarea 

economiei locale prin antreprenoriat (prin infiintarea a cel putin 10 noi activitati independente), 

furnizarea de servicii sociale/medicale/medico-sociale prin intermediul serviciilor sociale furnizate in 

comunitate. Toate aceste masuri au efect socioeconomic pozitiv pe termen lung, care impreuna cu 

actiunile de imbunatatire a conditiilor de locuit pentru cel putin 100 familii vor conduce la reducerea 

decalajelor de dezvoltare la nivel de tara. 

De asemenea, Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea Obiectivului tematic 9 - Promovarea 

incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare prin interventiile integrate propuse 

(o măsura de sprijinire a dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale, socio-medicale si masuri in domeniul ocuparii 

) in baza nevoilor concrete ale comunitatii marginalizate GAL- Ținutul Zimbrilor si adaptarea acestora la 

specificul grupului tinta. Proiectul contribuie la reducerea numarului de persoane (cu 250) aflate în risc de 

saracie sau excluziune sociala din comunitatea marginalizata GAL- Tinutul Zimbrilor prin implementarea de 

masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Grupul țintă al proiectului este format din 250 persoane (din care 100 persoane vârstnice, respectiv cu 

vârsta de peste 54 ani și 150 tineri și adulți cu vârsta între 18-53 ani) aflați în risc de sărăcie sau excluziune 



 
socială din comunitatea marginalizată GAL Ținulul Zimbrilor care însumează 11 UAT-uri din județul Neamț, 

teritorii vozate de strategie de Dezvoltare Locală finanțată prin măsura LEADER nr. 19 din PNDE 2014-2020. 

Pentru sprijinirea persoanelor din GT al proiectului în vederea înființării unei activități independente, 

ocuparea pe cont propriu, se vor acorda servicii de specialitate în domeniul antreprenorial pentru un număr 

de 64 participanti, astfel 50 persoane vor fi sprijinite pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial prin 

consiliere antreprenorială individuala&de grup și 14 persoane vor participa la cursul de ”Competențe 

antreprenoriale”. 

Cele mai bune minim 10 planuri de afaceri depuse în cadrul concursului vor primi susținere financiară 

în vederea inițierii de activități independente. 

 

  



 

II. REGLEMENTĂRI LEGALE ȘI DOMENII DE APLICARE 

Legislație națională: 

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 

comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 

AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2. 

 Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.136/2017, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017 privind privind aprobarea schemei de ajutor de 

minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală 

și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului operațional Capital 

uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității", 

obiectivul specific 5.2, modificat și completat prin Ordinul MFE nr. 577 din 4 mai 2020, Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 20 mai 2020. 

 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; 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

 „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020”. 

 Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul 

de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare. 

Reglementări internaționale (europene) 

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

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

Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

Reglementări interne  



 
 Contractul de finanțare cu ID proiect 139791 ”SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE 

TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR”. 

DEFINIȚII: 

În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc după cum urmează: 

ADMINISTRATOR AL 

SCHEMEI DE 

MINIMIS 

Persoană juridică care, în implementarea contractului de finanţare, derulează 

proceduri în domeniul ajutorului de minimis cu respectarea prezentei scheme şi a 

dispoziţiilor legale incidente ajutorului de stat. În cadrul schemei de ajutor de minimis 

«Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din 

zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori», administratorii 

schemei de minimis sunt administratorii de schemă de antreprenoriat, în calitate de 

unici beneficiari ai contractelor de finanţare, sau entităţi juridice din componenţa 

administratorilor de schemă de antreprenoriat, în calitate de beneficiari de finanţare 

în parteneriat, responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de 

minimis; 

ADMINISTRATOR AL 

SCHEMEI DE 

ANTREPRENORIAT 

Entităţi publice sau private care, singure sau în parteneriat, implementează, în calitate 

de beneficiari ai contractului de finanţare, un proiect integrat, finanţat prin Axa 

prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul 

specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până 

la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC» şi detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice 

«Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din 

zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori»; 

AJUTOR DE MINIMIS 

Ajutor acordat unei întreprinderi unice într-o perioadă de timp (3 ani consecutivi: 2 

ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), care nu depășește o anumită sumă fixă 

(valoarea cumulată a alocării financiare acordate nu depășește echivalentul în lei a 

200.000 Euro, cu excepția întreprinderilor care efectuează transport rutier de mprfuri 

în contul terților sau contra cost, unde plafonul este de 100.000 Euro). 

Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul 

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



 

ANGAJATOR 
Întreprindere/persoană juridică cu scop lucrativ/patrimonial care acționează în 

calitate de beneficiar al schemei de ajutor de minimis. 

BENEFICIARUL 

FINANȚĂRII 

NERAMBURSABILE 

Are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în Regulamentul (UE) nr. 

223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind 

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv 

semnatarul contractului de finanţare cu Autoritatea de management pentru POCU 

(AM POCU)/organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU); 

BENEFICIAR DE 

AJUTOR DE MINIMIS 

Întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în cadrul proiectelor finanţate 

prin POCU 2014-2020, axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate 

din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea 

de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC», prin intermediul 

administratorilor schemei de minimis. 

COMISIE DE SELECȚIE 

Comisie formată din 5 membri, dintre care 3 reprezentanți ai mediului de afaceri local 

și a patronatelor din aria de implementare (Ținutul Zimbrilor), doi membri din partea 

Solicitantului cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. 

COMERCIALIZAREA 

PRODUSELOR 

AGRICOLE 

Deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, 

a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări 

de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte 

activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată 

de către un producător primar către consumatori finali este considerată 

comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei 



 
activităţi;^1 Conform art. 2 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al 

Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

CONTRACT DE 

FINANȚARE 

Actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de 

adeziune, comutativ şi sinalagmatic, semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, şi 

beneficiarul finanţării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de 

antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile 

corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU 2014-

2020; 

CONTRACTUL DE 

SUBVENȚIE 

Actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul 

ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale 

părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin Schema de ajutor de 

minimis aprobată prin Ordinul ministrului delegate pentru fonduri europene nr. 

7.136/2017; 

FURNIZOR DE 

AJUTOR DE MINIMIS 

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de AM POCU/în exerciţiul prerogativelor 

Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Capital Uman AM 

POCU/prin OIR POCU delegat 

ÎNTREPRINDEREA 

Orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în 

vigoare să facă acte și activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul 

obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: 

(i) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

(ii) societăţi cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

(iii) asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care 

desfăşoară activităţi economice; 

ÎNTREPRIDERE 

INDIVIDUALĂ (II) 

Activitate economică desfășurată de către o persoană fizică, în condițiile prevăzute 

de lege, cu scopul obținerii de profit, pe risc propriu, cu răspunderea nelimitată 

pentru obligațiile firmei cu întreg patrimoniul personal. 



 

IMM 

Întreprindere care îndeplinește criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 

651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat; 

ÎNTREPRINDEREA 

UNICĂ 

Include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: 

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau 

ale asociaţilor 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 influenţă dominantă asupra 

altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în 

cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din 

statutul acesteia; 

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi 

care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi 

ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau 

ale asociaţilor întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se 

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

ÎNTREPRINDERE 

NON-AGRICOLĂ 

Definită drept întreprinderea care nu desfășoară activități din clasele CAEN 01 – 

Agricultură, vânătoare și servicii conexe, CAEN 02 – Silvicultură și exploatare 

forestieră și CAEN 03 – Pescuitul și acvacultura, conform clasificărilor CAEN în vigoare. 

My SMIS 
Sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România pot solicita bani europeni 

pentru perioada de programare 2014-2020; 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ (PFA) 

Persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă 

de lege, folosind în principal forţa sa de muncă (art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 44/2008). 

PERSOANE ÎN RISC 

DE SĂRĂCIE ȘI 

EXCLUZIUNE 

SOCIALĂ 

Persoane care se confrunta cu o deprivare materiala severa, respectiv au conditii de 

trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel putin 4 

din cele 9 elemente descrise in Ghidul Solicitantului- Conditii specifice 

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din 



 
zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ 

OS 5.2; 

- persoane in risc de saracie, avand un venit disponibil echivalat situat sub pragul 

riscului de saracie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile in 

totalul populatiei (dupa transferurile sociale) per adult echivalent; 

- pers care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii, respectiv 

pers cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu 

varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul 

lor total. 

PRODUSE AGRICOLE 

Produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu 

excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul 

(CE) nr. 1.379/2013^7;^6 Conform art. 2 alin. 1 lit. a din Regulamentul (UE) nr. 

1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.^7 

Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 

decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 

pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi 

(CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 

al Consiliului. 

PROIECT 

Proiectul finanțat prin POCU, depus de beneficiarul finanțării nerambursabile în 

cadrul apelului de proiecte „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 

comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 

locuitori” și implementat în baza contractului de finanțare; 

PRELUCRAREA 

PRODUSELOR 

AGRICOLE 

Orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un 

produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în 

exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală 

sau vegetală pentru prima vânzare;^5 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul 

(UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 

107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 



 

RATA DE 

ACTUALIZARE 

Rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii 

obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina web a 

Comisiei Europene. 

SOCIETATE 

COMERCIALĂ 

Persoana juridică constituită în vederea efectuării de acte de comerţ. S.c. este 

persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului (art. 41 Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale). în vederea efectuării de acte de comerţ, 

persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui s.c. cu sediul în 

România sunt persoane juridice române (art. 1 Legea nr. 31/1990 a societăţilor 

comerciale). 

SOCIETATE CU 

RĂSPUNDERE 

LIMITATĂ 

Formă de societate hibridă între societăţile de persoane şi cele de capitaluri, 

caracterizată prin răspunderea asociaţilor numai până la concurenţa capitalului social 

subscris. 

SOLICITANT Membru al grupului țintă care inițiază un Start-up în cadrul proiectului …. 

START-UP 

Orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în 

vigoare să facă acte și activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul 

obținerii de venituri, în condițiile concurente. 

Afacere sub forma unei companii, a unui parteneriat sau o organizație temporară care 

are scopul de a căuta un model de afaceri repetabil și scalabil. 

 

DOMENII DE APLICARE: 

Prezentul Regulament se aplică Planurilor de afaceri selectate ce își desfășoară activitatea în toate 

sectoarele cu următoarele excepții conform Art. 5 alin (2) din Schema de minimis: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul 

produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 

(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției 

primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 

c) ajutoarelor pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 



 

III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS 

CONFORM CERERII DE FINANȚARE 

1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A PARTICIPANȚILOR LA CONCURS 

Pentru acordarea sprijinului în vederea înființării și dezvoltării unei afaceri pe cont propriu, prin Contractul 

de finanțare POCU/827/5.2./139791 au fost stabilite criteriile de eligibilitate, astfel prin prezentul Regulament 

de acordare a microgranturilor se elaborează criteriile de selecției și modalitatea de organizare a concursului 

pentru Planurile de afaceri întocmite de beneficiari și evaluarea acestora pentru finanțarea sub forma unor 

subvenții acordate în conformitate cu Schema de minimis (Anexa 6 la GS).  

Astfel, atât în procesul de identificare a eligibilității cât și în cel al selecției și evaluării Planurilor de afaceri, 

se vor respecta anumite principii ce stau la baza legislației și a documentelor reglementate pentru acordarea 

subvențiilor (microgranturilor) în vederea susținerii antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării 

pe cont propriu, după cum urmează: 

 nediscriminare și tratament egal (se vor asigura reguli și conditii identice de exprimare a optiunilor 

de participare);  

 transparența (se va aduce la cunostinta tuturor membrilor grupului tinta oportunitatea și conditiile 

de participare la selectia planurilor de afaceri); 

 asumarea răspunderii (determinarea clara a sarcinilor și responsabilitatilor membrilor grupului 

tinta și a membrilor echipei proiectului in procesul de selectie);  

 evitarea conflictului de interese; 

 egalitatea de șanse (evaluarea se va face pe criterii obiective, fara considerarea deosebirilor de 

rasa, etnie, religie sau orice alt criteriu care ar putea avea ca efect restrangerea drepturilor sau 

libertatilor fundamentale, asigurandu-se evitarea oricarei forme de discriminare directa sau 

indirecta). 

Participanții eligibili la Concursul Planurilor de afaceri: orice persoană fizică care indeplinește cumulativ 

următoarele condiții: 

A. are domiciliul stabil în comunitatea marginalizată GAL- Tinutul Zimbrilor. 

B. are vârsta minima de 18 ani la data depunerii planului de afaceri. 

C. face parte din grupul țintă al proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune sociala pe teritoriul GAL 

Ținutul Zimbrilor” - Cod proiect: POCU/827/5.2./139791. 

D. a beneficiat de masuri de instruire fie prin participarea la cursurile de Competenta antreprenoriala fie 

in cadrul activitatii de consultanta antreprenoriala organizat in cadrul  proiectului. 



 
E. nu face obiectul unor restrictii privind desfasurarea de activitati economice (incompatibilitate, 

decadere, interdictie etc.), asa cum sunt acestea definite de legislatia romana in vigoare. 

F. nu a avut incheiate contracte de munca/ prestari servicii/drepturi de autor in cadrul prezentului 

proiect. 

G. nu face obiectul unui posibil conflict de interese asa cum este el reglementat in legislatia nationala si 

europeană. 

H. Nu este înscris în grupul țintă al altui proiect care beneficiază de o altă finanțare nerambursabilă prin 

Fondul Social European, Programul Operațional Capital Umane 2014-2020 pentru activități similare 

celor derulate în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune sociala pe teritoriul GAL Ținutul 

Zimbrilor” - Cod proiect: POCU/827/5.2./139791. 

I. intenționează să înființeze o întreprindere, cu respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate. 

J. în cadrul întreprinderii ce urmează să fie înființată, persoana fizică participantul va avea calitatea de 

asociat unic sau de asociat majoritar, precum și cea de reprezentant legal cu puteri depline. 

 

2. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A PLANURILOR DE AFACERI LA CONCURS 

Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru sprijinirea antreprenoriatului va fi condiționată de 

înființarea de noi afaceri (start-up) care se încadrează în următoarele situații: 

 Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile constituite 

conform Legii nr. 31/1990^8, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 

346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

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

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

restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se 

află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege; 

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

de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare; 



 
d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 

ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

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

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

financiare ale Comunităţii Europene; 

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 

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

pentru proiectul propus a fi finanţat; 

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

care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral 

recuperată. 

În cazul în care întreprinderea va desfășura activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de 

minimis obținut nu va fi utilizat într-un alt domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel menționat în planul 

de afaceri. 

Dacă o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoare / domenii eligibile, cât și în 

sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite în prezentul Regulament, poate beneficia de finanțare 

pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile / juridice care atestă separarea 

evidenței acestor activități. 

Planurile de afaceri depuse în cadrul concursului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

A. Să conțină toate elementele minime obligatorii și să respecte Structura Planului de Afaceri conform 

A.3. – MODEL PLAN DE AFACERI la prezentul Regulament.  

B. Activitatea economică ce urmează a fi desfășurată să vizeze un domeniu de activitate eligibil 

conform ANEXA A – LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE PENTRU FINANŢARE 

C. Valoarea finanțării neramburabile solicitate prin Planul de afaceri depus să nu depășească suma de 

100.000 lei. 

D. Încadrarea cheltuielilor în cadrul planurilor de afaceri A.4. – BUGET INDICATIV DE CHELTUIELI se 

realizeză conform ANEXEI B – LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNEI 

ÎNTREPRINDERI. 

E. Sediul social va fi în mod obligatoriu și / sau Punctele de lucru înființate în aria de implementare a 

comunității  GAL Ținutul Zimbrilor. 



 
F. Prin Planul de afaceri depus fiecare solicitant al ajutorului de minimis va trebui să angajeze minim 

1 persoană cu domiciliul sau reședința în comunitatea marginalizată GAL Ținului Zimbrilor, în 

termen de 90 de zile de la semnarea acordului de finanțare și să prevadă menținerea locului de 

muncă creat minim 7 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii. 

G. Să cuprindă continuarea funcționării afacerii pe o perioadă de minim 12 luni de la data semnării 

Contractului de subvenție. 

H. Să prevadă perioada de sustenabilitate de minimum 7 luni, în care solicitantul să asigure 

continuarea funcționării afacerii, inclusiv mențierea locului de muncă creat. 

 

 

  



 

IV. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 

În cadrul proiectului ”SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL 

ZIMBRILOR” - POCU/827/5.2./139791 – derulat de ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”ȚINUTUL 

ZIMBRILOR” în calitate de Solicitant, în parteneriat cu UAT COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ și ASOCIAȚIA 

”EDUCAȚIE ȘI VIITOR” se va organiza un Concurs de Selecție a celor mai bune Planuri de afaceri în cadrul 

subactivității A.6.2. – selectarea Planurilor de afaceri. 

Pentru demararea Concursului de Planuri de afaceri se va organiza o Comisie de Selecție formata din 5 

membri, dintre care 3 vor fi reprezentanti ai mediului de afaceri local si a patronatelor din aria de 

implementare a proiectului, doi membri din partea Solicitantului (prin intermediul caruia se acorda 

microgranturile). Unul dintre membrii pusi la dispozitie de Solicitant este Expertul 

evaluare/selectie/monitorizare granturi angajat in cadrul proiectului. Unul din membrii comisiei va indeplini 

rolul de Președinte. 

În vederea soluționării contestațiilor după afișarea Rezultatelor finale se va constitui Comisia de 

soluționare a contestațiilor ce va cuprinde un număr impar de 3 persoane, dintre care un președinte și 2 

membri. Calitatea de membru în comisia de evaluare este incompatibilă cu aceea de membru în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor. 

Membrii Juriului sunt persoane care trebuie să dea dovadă de:   

- integritate;  

- obiectivitate;  

- independenţă; 

Comisiile se alcătuiesc din persoane cu autoritate morală şi profesională care nu au fost sancţionate 

disciplinar sau, dacă au fost sancţionate, sancţiunea aplicată a fost radiată, conform legii, şi care nu au calitatea 

de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi. Aceștia vor completa 

ANEXA C – DECLARAŢIE PROPRIA RĂSPUNDERE EVALUATOR. 

Organizarea concursului de planuri de afaceri este o etapă procedurală de natura sa faciliteze o 

evaluare cât mai corecta din partea unor experti ale caror domenii de activitate sa fie complementare pentru 

a asigura perspectiva cat mai corecta asupra ideilor de afaceri propuse pentru implementare in cadrul 

prezentului proiect. Prin contactarea de evaluatori din medii diferite, cu perspective diferite guvernate de 

proceduri si principii distincte putem sa garantam un nivel cat mai inalt de obiectivitate in gasirea celor mai 

adecvate idei spre finantare specifice comunitatii marginalizate  GAL-Tinutul Zimbrilor. 



 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”ȚINUTUL ZIMBRILOR” in calitate de administrator al schemei de 

ajutor de minimis are obligatia de a informa beneficiarii selectati conform prevederilor din legislatia nationala, 

respectiv OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru 

modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 – art. 19 - Furnizorul sau, dupa caz, administratorul 

masurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, la data acordarii ajutorului, cu privire la caracterul de 

minimis al ajutorului si va verifica respectarea plafonului de minimis impus de legislatia Uniunii Europene. 

A. CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI are drept scop desemnarea câștigătorilor-

beneficiarilor de sprijin financiar nerambursabil în valoare de maxim 100.000 RON Plan de afaceri / Firmă, 

pentru susținerea antreprenoratului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 

comunitatea marginalizată GAL – Ținutul Zimbrilor în vederea înființării și dezvoltării unei afaceri pe cont 

propriu.  Valoarea totală a ajutorului de minimis finanțată prin prezentul proiect este de 1.000.000 RON. 

Obiectivul Concursului este în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice – 

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și / sau în orașe 

cu o populație de până la 20.000 locuitori” și cu Anexa 6 la prezentul GHID și vizează creșterea ocupării și 

cultivarea antreprenoriatului în comunitatea marginalizată GAL Ținutul Zimbrilor care însumează 11 UAT-uri 

din Județul Neamț, teritorii vizate de SDL finanțată prin LEADER nr. 19 din PNDR 2014-2020, astfel se vor 

înființa 10 întreprinderi cu profil non-agricol în următoarele orașe / comune din județul Neamț: Agapia, 

Bălțătești, Brusturi, Crăcăoani, Drăgănești, Ghindăoani, Păstrăveni, Răucești, Timișești, Urecheni și Vânători- 

Neamț și se vor genera minim 10 locuri de muncă prin obligativitatea angajării a minimum 1 persoană din 

comunitate în cadrul afacerii.  

Cuantumul subvenției acordate pentru fiecare Plan de afaceri selectat în urma Concursului este de 

maxim 100.000 RON, reprezentând maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile propuse în planul de afaceri. 

Acordarea sprijinului nerambursabil prin ajutorul de minimis pentru înființarea de noi activități 

independente vine in contextul valorificarii oportunităților locale de soluționare a problemelor privind 

incluziunea sociala și combaterea saraciei prin dezvoltarea economiei locale, componenta principala a inovarii 

sociale. 

Concursul este unul competitiv și are termen de depunere stabilit în baza prezentului Regulament prin 

Calendarul de desfășurare. Planurile de afaceri pot fi depuse în perioada stabilită prin Calendarul de 

desfășurare din momentul lansării sesiunii de depunere (Modalitatea, data și ora limită pentru depunere vor 

fi prezentate în Anunțul de lansare publicat pe site-ul https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/ ). 

https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


 
Planurile depuse de persoanele din Grupul țintă al proiectului eligibile vor fi evaluate continuu pe baza 

procesului de evaluare stabilit în prezentul Regulament de acordare microgranturi. 

Anterior începerii Concursului de Planuri de afaceri, echipa de implementare cu atribuțiile necesare va 

desemna Expertul Evaluare – Selecție – Monitorizare Microgranturi care va elabora materialele necesare 

(anexe la prezentul Regulament) și va asigura fluxul informațional al înscrierii pentru obținerea finanțării 

nerambursabile aferente ajutorului schemei de minimis. 

În urma etapei de evaluare pe baza Raportului de Evaluare întocmit de Expertul Selecție și Monitorizare 

Microgranturi și îl va susține în fața Comisiei de Selecție cu propunerea celor 10 Planuri de afaceri de a primi 

finanțare. În urma finalizării Listei cu Planurile câștigătoare se va desemna și Lista de rezervă a Planurilor de 

afaceri.    

Necesitatea listelor de rezerva vine ca rezultat al specificatiilor din Ghidul solicitantului privind 

condiționarea înființării firmei și obligativitatea angajarii a min. 1 persoana in cadrul afacerii sprijinite.  

Astfel, intreprinderea creata este considerata operationala in momentul in care s-au asigurat premisele 

pentru productia de bunuri si/sau prestarea de servicii si/sau executarea lucrarilor, in conformitate cu Planul 

de afaceri, ulterior va trebui sa faca dovada cel putin a unui contract de munca semnat. In situatia in care, in 

termen de 90 de zile de la semnarea acordurilor de finantare, beneficiarul finantarii nerambursabile nu poate 

face dovada operationalizarii pentru o intreprindere infiintata, nicio cheltuiala nu va putea fi decontata pentru 

intreprinderea in cauza. Beneficiarul finantarii nerambursabile va putea sa incheie acordul de finantare cu 

intreprinderea respectiva si sa incheie un nou acord de finantare cu o alta intreprindere, conform Regulament 

de acordarea micro-granturilor. In urma acestei etape vor fi publicate rezultatele constand in nominalizarea 

planurilor de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis in cadrul prezentului proiect si a inca 2 planuri de 

afaceri care vor constitui rezervele acestui proiect. Se vor stabili prin acest Regulament de acordare 

microgranturi Grilele de selecție și evaluare a dosarelor de concurs necesare selectării și evaluării Planurilor 

depuse care vor cumula minim 50 puncte pentru a fi finanțate ulterior. 

 DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI cuprinde următoarele etape: 

I. Publicarea Anunțului de lansare a Concursului de Planuri de afaceri în mediul online (https://www.gal-

tinutulzimbrilor.ro/ ). 

II. Depunerea Dosarelor de concurs. 

III. Verificarea eligibilității participanților la Concurs - ANEXA D.1. – FIŞĂ DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ 

ŞI A ELIGIBILITĂŢII PARTICIPANŢILOR 

https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


 
IV. Evaluarea tehnico-financiară – ANEXA D.2. – GRILĂ DE EVALUARE TEHNICĂ A PLANURILOR DE AFACERI 

& ANEXA D.3. – GRILĂ DE EVALUARE FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI. 

V. Publicarea rezultatelor. 

VI. Soluționarea contestațiilor / argumentarea punctajelor la cererea participanților - ANEXA F – MODEL 

CONTESTAŢIE PARTICIPANŢI LA CONCURS 

VII. Publicarea listelor finale în mediul online – https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/ 

Atenție!!!  

 Un participant poate participa la concurs cu un singur Plan de afaceri. 

 Pot depune Planurile de afaceri doar persoanele din GT care au participat la serviciile de 

consultanță antreprenorială și/sau instruire antreprenorială prin participarea la cursul de 

”Competențe antreprenoriale” și au promovat examenul de absolvire. 

 Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în 

cadrul altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990. 

 ÎNSCRIEREA LA CONCURS se va face pe baza unor cerințe minime solicitate pentru documentația 

dosarului de concurs, anexe la prezentul Regulament, astfel: 

NR. CRT DENUMIRE DOCUMENT CERINȚE * 

1.  A.0. - OPIS DOSAR CONCURS PLAN DE AFACERI  - 

2.  
A.1. – CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE 
PLANURI DE AFACERI 

Semnată de participant. 

3.  
A.2.1. - DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE 
A.2.2. - DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

Semnate de participant. 

4.  A.3. – MODEL PLAN DE AFACERI - 

5.  A.4. – BUGET INDICATIV DE CHELTUIELI - 

6.  A.5. – PROIECȚII FINANCIARE - 

7.  Copie act de identitate 
Conform cu originalul / semnat de 
participant. 

8.  Cazier fiscal - 

9.  Cazier judiciar - 

10.  

Adeverință emisă de către Furnizorul Activității de 
consiliere antreprenorală individuală  
și/sau 
Copie Certificat de absolvire a cursului de Competențe 
antreprenoriale / Adeverință de participare la curs. 

Conform cu Originalul 
 
 
Conform cu Originalul 

11.  Alte documente relevante 

Documente justificative pentru 
fundamentarea bugetului alocat in 
Planul de afaceri: oferte de preț/liste de 
prețuri/alte documente relevante. 

* Toate documentele din dosar se listează pe o singură parte. 

https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


 
* Exemplarul participantului al dosarului de Concurs depus trebuie semnat de participant pe fiecare pagină, 
numerotat manual în colțul din dreapta sus (opisat în ordine de la 0 la ”n” – unde 0 este pagina A.0. OPIS PLAN 
DE AFACERI). 
* Toate documentele să fie tehnoredactate utilizând modele anexate la prezentul Regulament. Nu se acceptă 

documente scrise de mână. 

* Dosarul de concurs va conține și un CD cu toate documentele scanate și A4 -BUGET INDICATIV DE CHELTUIELI 

& A.5.-PROIECTII FINANCIARE în format editabil. 

* Dosarul de concurs se va depune personal în format fizic la sediul GAL Ținutul Zimbrilor în perioada 

menționată în calendarul de desfășurare. 

 Dosarele de concurs vor primi câte un număr de înregistrare care va fi comunicat participantului în 
momentul depunerii dosarului. 

 

 CONTESTAȚII: 

Pentru Planurile de afaceri respinse în urma procesului de evaluare, solicitanţii pot depune contestaţii 

în termen de 24 ore de la data afişării pe site-ul – https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/ a listei cu planurilor de 

afaceri evaluate, cu punctajele obţinute şi a planurilor de afaceri selectate pentru finanţare. 

Contestaţiile se vor depune personal, la sediul GAL Ținutul Zimbrilor conform ANEXA F – MODEL 

CONTESTAŢIE PARTICIPANŢI LA CONCURS. 

Eventualele contestații vor fi rezolvate de către Comisia de contestații, iar rezultatul soluționării 

contestațiilor va fi postat pe site-ul https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/. Decizia Comisiei de soluționare 

contestații este definitivă. 

 

 PUBLICAREA LISTEI DEFINITIVĂ A CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ȘI A LISTEI 

DE REZERVĂ/ SEMNAREA PRE-ACORDURILOR DE FINANȚARE ÎN ACORD CU SCHEMA DE MINIMIS 

În urma procesului de evaluare vor fi selectate minim 10 planuri de afaceri pentru acordarea unei 

subvenții pentru înființarea unei întreprinderi, care va face obiectul schemei de minimis. Lista câștigătorilor și 

cea de rezervă se vor face publice.   

Înființarea întreprinderilor se poate face începând cu luna a 1-a de la data semnării acordului de 

finanțare.  

Planurile de afaceri declarate câștigătoare pentru care nu s-au întreprins acțiuni de înființare firme în 

termen de o luna de la data semnării acordului de finanțare nu vor mai fi luate în calcul și se va apela lista de 

rezervă conform criteriilor stabilite anterior.  

https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


 
După înființarea întreprinderilor, se va semna contractul de subvenție între Administratorul schemei 

de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis (întreprinderea nou înființată). Contractul de subvenție 

este Anexa G la prezentul Regulament. 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

TERMEN 

 

de la DATA până la DATA 

1 2 3 

Publicarea Anunțului de lansare Concurs Plan de afaceri în 
cadrul proiectului ”SERVICII INTEGRATE PENTRU 
INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL 
ZIMBRILOR” - POCU/827/5.2./139791 

29.03.2022 31.03.2022 

Depunerea Dosarelor de concurs 01.04.2022 02.05.2022 

Constituire comisie selecție PA și comisie de soluționare 
contestații 

09.05.2022 11.05.2022 

Verificarea eligibilității participanților și evaluarea 
Planurilor de afaceri & Evaluarea tehnico-financiară – 
EVALUARE CONTINUĂ 

01.04.2022  11.05.2022 

Întrunire Comisie Selecție PA 12.05.2022 12.05.2022 

Publicarea listei cu planurile de afaceri câștigătoare și a 
listei cu planurile de afaceri Rezervă 

13.05.2022 13.05.2022 

Depunerea Contestațiilor 14.05.2022 15.05.2022 

Soluționarea contestațiilor / argumentarea punctajelor la 
cererea participanților 

16.05.2022 23.05.2022 

Publicarea listelor finale a Planurilor de afaceri selectate 
pentru acordarea sprijinului, precum și a listei de rezervă 

23.05.2022 23.05.2022 

  



 

V. SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI 

Selecția Planurilor de afaceri a potențialilor beneficiari ai ajutorului de minimis  se va face din rândul 

persoanelor din grupul țintă al proiectului ”SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL 

GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR” - POCU/827/5.2./139791 care au participat la serviciile de consultanță 

antreprenorială și/sau instruire antreprenorială prin participarea la cursul de ”Competențe antreprenoriale” 

și au promovat examenul de absolvire.  

În procesul de selecție a Planurilor de afaceri, se vor respecta anumite principii ce stau la baza legislației și 

a documentelor reglementate pentru acordarea subvențiilor (microgranturilor) în vederea susținerii 

antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, după cum urmează: 

 nediscriminare și tratament egal (se vor asigura reguli și conditii identice de exprimare a optiunilor 

de participare);  

 transparența (se va aduce la cunostinta tuturor membrilor grupului tinta oportunitatea și conditiile 

de participare la selectia planurilor de afaceri); 

 asumarea răspunderii (determinarea clara a sarcinilor și responsabilitatilor membrilor grupului 

tinta și a membrilor echipei proiectului in procesul de selectie);  

 evitarea conflictului de interese; 

 egalitatea de șanse (evaluarea se va face pe criterii obiective, fara considerarea deosebirilor de 

rasa, etnie, religie sau orice alt criteriu care ar putea avea ca efect restrangerea drepturilor sau 

libertatilor fundamentale, asigurandu-se evitarea oricarei forme de discriminare directa sau 

indirecta). 

Procedura de selecție se va desfășura în confomitate cu prevederile impuse de AMPOCU în Ghidul 

Solicitantului, Conditii specifice pentru Obiectivul specific 5.2, respectând calendarul de desfășurare prevăzut 

în prezentul Regulament de acordare microgranturi. În urma realizarii selecției persoanelor care au beneficiat 

de servicii de consultanță antreprenorială și instruire antreprenorială, potențialilor participanți li se va pune la 

dispoziție documentația necesară prin care vor fi informați despre procedura de depunere a Planurilor de 

afaceri aferentă ajutorului de minimis, în așa fel încât să aibă suficient timp pentru elaborarea planurilor de 

afaceri. Documentele anexate la prezentul Regulament sunt parte existenta din Dosarul de concurs și vor fi 

completate și asumate de participanți (cerere / declarații / structura plan de afaceri / model buget / proiecții 

financiare).  

Pentru elaborarea și transmiterea planurilor de afacere se va stabili un termen limita de cel putin 30 

zile pentru a asigura o procedura omogena și transparenta de selectie a beneficiarilor ajutorului de minimis. 



 
Nu se vor accepta planuri de afaceri care vor depasi data limita impusa, aceasta constituind o conditie 

eliminatorie. Candidatii vor depune planurile de afaceri impreuna cu documentele care atesta eligibilitatea lor 

in etapa de selectie stabilite prin prezentul regulament. 

În vederea acordării ajutorului de minimis trebuie respectate anumite reguli, iar selecția planurilor de 

afaceri se realizează pe baza unor criterii de eligibilitate a participanților și prin ierarhizarea Planurilor de 

afaceri în funcție de: 

 domeniul de activitate al firmei; 

 date suficiente, corecte si justificative; 

 structura planului de afaceri; 

 analiza pieței demonstrează existența unei piețe pentru produsele/serviciile oferite; 

 identificarea competitorilor de pe piață; 

 strategia de marketing este realizabilă; 

 costurile și veniturile sunt corecte și realiste; 

 planul de afaceri are potential inovativ/ creativ; 

 fluxul de numerar net cumulat este pozitiv în conditiile unei estimari detaliate, fundamentate, realiste 

a cheltuielilor si veniturilor; 

 investiția include măsuri de îmbunătățire a calitatii mediului inconjurător si de crestere a eficientei 

energetice; 

 investitia include măsuri de asigurare a obiectivului orizontal privind egalitatea de sanse si non-

discriminarea; 

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către participant începând cu data depunerii Planului de 

afaceri cât și pe parcursul perioadei de selecție, evaluare și contractare, perioada de implementare și pe 

perioada de sustenabilitate, în conformitate cu clauzele stipulate în Contractul de subvenție. 

Selecția planurilor de afaceri se va face in ordine descrescatoare de la cel cu 100 de puncte în limita 

fondurilor alocate. Planurile de afaceri care au realizat mai puțin de 50 de puncte vor fi declarate ”RESPINSE”. 

În urma procesului de selecție, se va întocmi o listă cu cele minim 10 de planuri de afaceri selectate pentru 

finanțare și o listă de rezervă cu următoarele planuri de afaceri care ar putea beneficia de ajutor de minimis 

dacă renunță la implementarea afacerii, persoane din lista principală.  

Întocmirea listei de rezervă are la bază, în principal, punctajul final obținut la concursul de planuri de 

afaceri, dar în funcție de planurile de afaceri selectate câștigătoare se va ține cont și de unul sau mai multe 

criterii stabilite în selecția planurilor de afaceri. 



 

VI. EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI 
 

Expertul evaluare/selecție/monitorizare microgranturi va realiza evaluarea Planurilor de afaceri depuse în 

cadrul concursului pe baza unui proces continuu compus din 3 etape stabilite în prezentul Regulament. 

ETAPA 1: VERIFICAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI ELIGIBILITATEA PARTICIPANȚILOR ȘI A 

PLANURILOR DE AFACERI  

În  vederea  asigurării  conformității  administrative,  solicitantul  (intreprinderea)  trebuie  să  respecte  în 

totalitate cerințele impuse de Reglementările Legale ale prezentului Regulament.  

Etapa privind verificarea întreprinderii din punct de vedere al conformității administrativă a acesteia cât și 

eligibilitatea solicitanților de ajutor de minimis se va face pe baza unei Fișe de verificare ce conține criterii 

relevante unei evaluări complexe pe tipul ”DA” sau ”NU” cu declararea finală – ”ELIGIBIL” SAU ”RESPINS”, 

după care se va trece la Etapa 2 : EVALUAREA TEHNICĂ A PLANURILOR DE AFACERI. 

CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ 

Expertul evaluare/selecție/monitorizare microgranturi va verifica existența documentelor din dosar 

specifice și va bifa criteriile stabilite în ANEXA D.1. – FIŞĂ DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ŞI A ELIGIBILITĂŢII. 

Dosarele de concurs incomplete sau care nu respectă condițiile minime solicitate și conținutul 

documentelor în conformitate cu anexele prezentului Regulament, vor fi declarate RESPINSE. 

ELIGIBILITATEA PARTICIPANȚILOR  

În cadrul subactivității 3.3. Selectarea, înscrierea și menținerea grupului țintă în proiect (250 persoane) au 

fost întocmite documentele care constituie eligibilitatea participanților, astfel se va verifica participarea 

solicitantului la activitatea A.3.3. și a completat cele 2 declarații de conform A.2.1. - DECLARAȚIE DE 

ELIGIBILITATE &A.2.2. - DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT. 

ELIGIBILITATEA PLANURILOR DE AFACERI 

Se vor verifica criteriile stabilite în ANEXA D.1. – FIŞĂ DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ŞI A ELIGIBILITĂŢII 

– secțiunea Eligibilitatea Planurilor de afaceri. 

ETAPA 2: EVALUAREA TEHNICĂ A PLANURILOR DE AFACERI 

Planurile de afaceri declarate care au fost notate cu ”ELIGIBIL” în etapa anterioară vor fi repartizate în 

etapa evaluării tehnice pe baza unei analize detaliate din perspectiva criteriilor / subcriteriilor de evaluare 

detaliate în ANEXA D.2. – GRILĂ DE EVALUARE TEHNICĂ A PLANURILOR DE AFACERI. 



 
Etapa 2 este constituită dintr-o grilă pe bază de punctaje aferente fiecărui criteriu/subcriteriu. Astfel la 

finalizarea evaluării tehnice se va nota punctajul obținut. Planurile de afaceri care nu au realizat minim 20 

puncte în această etapă vor fi declarate ”RESPINSE”. 

ETAPA 3: EVALUAREA FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI  

Planurile de afaceri declarate care au fost notate cu minim 20 puncte în etapa de evaluare tehnică vor 

fi repartizate în etapa evaluării financiare pe baza unei analize detaliate din perspectiva criteriilor / 

subcriteriilor de evaluare detaliate în ANEXA D.3. – GRILĂ DE EVALUARE FINANCIARĂ A PLANURILOR DE 

AFACERI. 

Etapa 3 este constituită dintr-o grilă pe bază de punctaje aferente fiecărui criteriu/subcriteriu. Astfel la 

finalizarea evaluării finaciare se va nota punctajul obținut. Planurile de afaceri care nu au realizat minim 30 

puncte în această etapă vor fi declarate ”RESPINSE”. 

*În urma evaluării, valoarea ajutorului de minimis solicitat poate fi diminuat în cazul în care se constată 

cheltuieli neeligibile. 

ETAPA 4: CALCUL PUNTAJ PLAN DE AFACERI  

Participanții ale căror planuri de afaceri au obținut mai puțin de 50 puncte, în urma verificării tehnico-

financiare vor fi respinși din concurs. 

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte. 

Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte. 

La punctaje egale va prevala: 

- Domeniul de activitate (producție/servicii/comerț). 

- Durata alocată pentru depunerea dosarului pentru tranșa a 2 a de plată.  

 

  



 

VII ALTE MĂSURI DE IMPLEMENTARE 
COMUNICAREA PREZENTULUI REGULAMENT 

Pentru asigurarea unei transparențe maxime, acest regulament este prezentat tuturor participanților 

interesați pentru a se asigura diseminarea acestuia astfel încât ei să fie motivați să elaboreze un plan de afaceri 

realist și cât mai bun.  

Regulamentul va  fi postat pe site-ul https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/, al solicitantului și al 

partenerilor astfel încât să fie accesibil tuturor celor interesați.  

Toate persoanele care fac parte din grupul țintă eligibil al proiectului vor fi informate asupra 

prevederilor Schemei de ajutor de minimis și a cerințelor din grilele de verificare eligibilitate și de evaluare 

tehnico-financiară a planurilor de afaceri, a Contractului de subvenție și nu în ultimul rând a documentelor din 

Dosarul de concurs si a structurii acestora.   

 

În prezentul Regulament și în anexele aferente pot interveni modificări fără schimbări majore datorită 

Cererii de Finanțare și / sau a primirii unor instrucțiuni ulterioare de la Autoritatea finanțatoare POCU, apariției 

unor elemente de noutate care pot aduce valoare adaugată proiectului, modificări legislative sau determinate 

de data aprobării proiectului s.a. 

  

https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


 

VIII. ANEXE  

DOCUMENTE DOSAR DE CONCURS: 

A.0. - OPIS DOSAR CONCURS PLAN DE AFACERI 

A.1. - CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

A.2.1. - DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE 

A.2.2. - DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

A.3. – MODEL PLAN DE AFACERI 

A.4. – BUGET INDICATIV DE CHELTUIELI 

A.5. – PROIECȚII FINANCIARE  

ANEXE REGULAMENT DE ACORDARE A MICROGRANTURILOR 

ANEXA A – LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE PENTRU FINANŢARE 

ANEXA B – LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNEI ÎNTREPRINDERI 

ANEXA C – DECLARAŢIE PROPRIA RĂSPUNDERE EVALUATOR 

ANEXA D – GRILA DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI 

ANEXA D.1. – FIŞĂ DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ŞI A ELIGIBILITĂŢII PARTICIPANŢILOR 

ANEXA D.2. – GRILĂ DE EVALUARE TEHNICĂ A PLANURILOR DE AFACERI 

ANEXA D.3. – GRILĂ DE EVALUARE FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI 

ANEXA E – FIŞĂ EVALUARE - CALCUL PUNCTAJ PLAN DE AFACERI 

ANEXA F – MODEL CONTESTAŢIE PARTICIPANŢI LA CONCURS 

ANEXA G – CONTRACTUL DE SUBVENŢIE 

 
 
 
 


