Afaceriști în centru!
(POCU/82/3/7/106160)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Investim în dezvoltare durabilă

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona
urbană
Titlul proiectului: Afaceristi în centru!
Contract POCU/82/3/7/1061610

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

Afaceriști în centru!
POCU/82/3/7/1061610

Afaceriști în centru!
(POCU/82/3/7/106160)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Investim în dezvoltare durabilă

CUPRINS

1. PREAMBUL ................................................................................................................................ 3
2. CADRUL LEGAL .......................................................................................................................... 4
3. REGULI DE ELIGIBILITATE .......................................................................................................... 5
4. FUNCȚIONAREA ÎNTREPRINDERILOR - ASPECTE CONTRACTUALE ŞI DE IMPLEMENTARE ....... 6
5. CALENDARUL DERULĂRII CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ....................................... 10
6. DERULAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ........................................................... 10
Etapa 1. Publicarea on line a regulamentului de concurs și a anexelor
aferente/formularelor specifice .................................................................................. 11
Etapa 2. Selectarea celor mai bune 54 planuri de afaceri conform grilei de
punctaj on line din secțiunea 2 a sistemului informatizat .......................................... 11
Etapa 3. Organizarea susținerii planurilor de afaceri de către inițiatori în fața
Juriului concursului format din 5 membri ................................................................... 12
Etapa 4. Prezentarea celor 54 de afaceri care vor fi finanțate și a listei de rezervă ... 13

7. ÎNCHEIEREA CONCURSULUI .................................................................................................... 14
8. ASISTENȚA ULTERIOARĂ ȘI CONTRACTAREA .......................................................................... 14
LISTA ANEXELOR ......................................................................................................................... 15

Afaceriști în centru!
(POCU/82/3/7/106160)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Investim în dezvoltare durabilă

1. PREAMBUL
Prezentul document reprezintă METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE
PLANURI DE AFACERI în cadrul proiectului Afaceriști în Centru!, depus spre finanțare de către Asociația
Europeană pentru o Viață mai bună, în parteneriat cu Mondo Consultanță S.R.L, Primăria Municipiului
Făgăraș și Camera de Comerț și Industrie Brașov în cadrul POCU, Axa Prioritara 3: Locuri de muncă
pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea
mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii:Activități independente, antreprenoriat și înființare
de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7:
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol din
zonele urbane din regiunea Centru prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru
un număr de 450 de persoane.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de formare
profesională pentru un număr de 450 de persoane;
 Înființarea și dezvoltarea unui număr de 54 întreprinderi START UP și crearea a minimum
108 noi locuri de munca;
 Asigurarea sustenabilitatii pentru un număr de54 întreprinderi START UP;
CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI va fi deschis atât celor 450 de persoane din grupul țintă al
proiectului, cât și publicului larg.
Metodologia are scopul de a reglementa și informa atât membrii grupului țintă, cât și publicul larg cu
privire la organizarea și desfășurarea efectivă a CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI.
Metodologia cuprinde cadrul legal, criteriile de eligibilitate, calendarul și etapele de organizare și
desfășurare a CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI programat în cadrul subactivității A.I.4 –
Organizarea concursului de planuri de afaceri în vederea selecției celor 54 de idei finanțabile, precum
și instrumentele procedurale pentru participarea potențialilor candidați și selecția a 54 de idei de afaceri
din totalul celor depuse.
CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI este organizat cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
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circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr.
506/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Metodologia va fi disponibilă on line și va putea fi consultată și descărcată din secțiunea Documente
utile a sistemului informatizat on linehttps://afaceristicentru.ro/.
CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI se desfășoară în limba română.
Participanții la CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI sunt obligați să respecte termenele și condițiile
stipulate în prezenta Metodologie.

2. CADRUL LEGAL

Prezenta Metodologie instituie o schemă transparentă și nediscriminatorie pentru finanțarea ideilor de
afaceri.
Finanțarea nerambursabilă aferentă înființării întreprinderilor este acordată în baza schemei de ajutor de
minimis „România Start Up Plus”, în cuantum de maximum 33.300,00 euro (echivalent în lei ) - valoarea
maximă a finanțării poate fi de 148.468,05 LEI (33.300 euro x 4.4585 lei/euro, curs valutar aferent lunii
august 2016 stabilit prin Ghidul beneficiarului, pag. 34, cap1.2) și în limita bugetului total al planului de
afaceri prezentat la concurs. Valoarea maximă a subvenșiilor care pot fi acordate în cadrul proiectului,
este bugetată pentru 54 de întreprinderi.
Suma în lei menționată este acordată cu titlu de subvenție și nu se impozitează, potrivit
dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în cadrul Titlului IV – Capitolul I, precum şi în Normele metodologice de aplicare a acesteia (Titlul IV –
Capitolul I – secţiunea a 2a – punct. 3) aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.
Principalele documente de referință ale Metodologiei:
 Acordul de Parteneriat (AP) 2014-2020;
 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020, aprilie 2016;
 Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „ România Start-Up Plus”, Axa Prioritară 3 „Locuri de
muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: ,,Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și
sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: ,,Activități independente, antreprenoriat
și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi mici și mijlocii inovatoare”, Obiectivul
specific 3.7: ,,Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”;
 Procedura privind schema transparentă de ajutor deminimis denumită „România Start Up Plus”,
aferentă POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8:
,,Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”,
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Prioritatea de investiții 8.iii: ,,Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi mici și mijlocii inovatoare”, Obiectivul specific 3.7: ,,Creșterea ocupării
prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”;
 Corrigendum nr.1 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice ,,România Start Up Plus”
 Ordin MDRAPFE-7211/20.12.2017 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „România
Start UP Plus”, aferentă Programului operaţional Capital Uman 2014—2020, axa prioritară 3 „Locuri de
muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil
nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016
 Regulamentul (UE) nr.360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate
întreprinderilor care prestează servicii de interes economoc general;
 Regulamentul (UE) nr.1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art.107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Juranalul Oficial al
Uniunii Europene L nr.352/1 din 24 decembrie 2013.
 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin
Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr.175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.436 din 28 iunie 2007;
 Ordonanța de urgență nr.66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale
aferente acestora.
 OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020.

3. REGULI DE ELIGIBILITATE

Pot participa la CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ
următoarele:
 Au domiciliul/reşedinţa în mediul rural sau urban în regiunea de implementare a proiectului,
respectiv în judeţele: Brașov, Sibiu, Mureș, Alba, Covasna, Harghita.
 Doresc să îşi înfiinţeze o întreprindere pentru desfăşurarea unei activităţi economice
nonagricole (să iniţieze o activitate independentă nonagricolă) cu sediul social în mediul urban în
judeţele: Brașov, Sibiu, Mureș, Alba, Covasna, Harghita.
 Doresc să îşi înfiinţeze o întreprindere pentru desfăşurarea unei activităţi economice
nonagricolă (să iniţieze o activitate independentă nonagricolă) conform Listei codurilor CAEN din
Romania cu excepția celor prevazute la art.5 al Schemei de ajutor de minimis ,,România Start Up Plus”.
 Au vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani împliniţi.
 Sunt de acord cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul
proiectului.
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 Nu sunt în conflict de interese și/sau în oricare formă de incompatibilitate.
 Nu au fost condamnate de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din
motive profesionale sau etic-profesionale.
 Nu au fost condamnate de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații
criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene.
 Nu au fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei
Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în
cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral
recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Beneficiarul ajutorului de minimis propriu-zis nu va fi persoana fizică, ci întreprinderea nou-înfiinţată
de persoana fizică (viitorul reprezentant legal) al cărui Plan de afaceri va fi selectat în urma
CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI. Câștigătorul concursului de planuri de afaceri are obligașia de
a se înregistra ca și actionar majoritar/unic acționar și de a deține calitatea de administrator pe
perioada de implementare a planului de afaceri.
Capitalul social/patrimoniul inițial necesar pentru costituirea firmei reprezintă sursa proprie
permanentă a firmei constituită la înființarea acesteia prin aporturi personale în bani, nefiind
cheltuială eligibilă .

4. FUNCȚIONAREA ÎNTREPRINDERILOR - ASPECTE CONTRACTUALE ŞI DE IMPLEMENTARE

1. În vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis între administratorul shemei de
antreprenoriat şi întreprinderea creată (beneficiarul schemei de ajutor de minimis) se va încheia un
Contract de subvenție (Anexa 3 la GS-Conditii specifice), care va conţine prevederi referitoare la:
 Asumarea şi respectarea de către întreprindere a prevederilor Contractului de finanţare semnat
de Solicitant şi MFE-AM/OIPOCU (inclusiv cu privire la regulile de publicitate şi sustenabilitate).
 Asumarea şi respectarea de către întreprindere a prevederilor legale aplicabile schemei de
ajutor de minimis şi POCU (inclusiv instrucţiuni/decizii emise de AMPOCU). În acest sens vor fi incluse cel
puţin următoarele prevederi:
 Administratorul schemei de antreprenoriat are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele
de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării
condiţiilor impuse prin schema de ajutor de mimimis sau prin legislaţia naţională ori europeană
aplicabilă la momentul respectiv;
 Administratorul schemei de antreprenoriat are obligaţia de a verifica respectarea de către
întreprinderi a prevederilor Corrigendumului nr.1 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice
,,România Start Up Plus” pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în
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cadrul operaţiunilor finanţate prin prezentul apel de proiecte, precum şi prevederile ce rezultă din
orice document naţional şi/sau comunitar care reglementează aspecte privitoare schemei de ajutor
de minimis;
 Administratorul schemei de antreprenoriat are obligaţia de a solicita de la întreprinderea pe
care a înfiinţat-o şi de a păstra la sediul propriu documentele justificative (copii conforme cu
originalul) pentru prefinanţarea solicitată, după caz, şi pentru cheltuielile solicitate la decontare de
către întreprindere (ștate de plată, facturi, dosare de achiziţie, documente contabile etc.);
 Beneficiarul finanţării nerambursabile şi întreprinderea înfiinţată/dezvoltată păstrează evidenţa
detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puţin 3 ani de la data la care ultima
alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să
conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia
comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
 Întreprinderea are obligaţia de a raporta administratorului schemei de antreprenoriat toate
datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la
dispoziţie de către AM/OI POCU;
 AM/OI/OIR POCU poate emite corecţii financiare urmare a constatărilor din cadrul vizitelor
desfășurate la fața locului. Corecțiile financiare vor putea fi aplicate inclusiv pentru perioada de
urmărire a sustenabilității, în cazurile în care întreprinderile își încetează activitatea sau numărul de
locuri de muncă asumat în planul de afaceri este redus, în conformitate cu cererea de finanțare și cu
Planurile de afaceri
 În calitate de beneficiar de ajutor de minimis, firma nou înființată are obligaţia de a furniza orice
informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de AMPOCU/ OIPOCU
responsabil, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt
organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor
cofinanţate din instrumentele structurale, respectiv din Fondul Social European. Beneficiarul
ajutorului de minimis trebuie să asigure disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în
implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor efectuate.
 Încetarea activității întreprinderii sau diminuarea numărului de locuri de muncă ocupate față de
numărul indicat în Planul de afaceri și/sau cererea de finanțare aprobată, se sancționează cu
aplicarea de corecții financiare
 Administratorul schemei de antreprenoriat este obligat să recupereze de la întreprinderea
creată ajutorul de minimis utilizat necorespunzător;
 Administratorul schemei de antreprenoriat şi beneficiarii ajutorului de minimis (întreprinderile
create) au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului schemei de ajutor de minimis şi OIR POCU, în
formatul şi în termenul solicitat, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii
procedurilor de raportare şi monitorizare, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de
minimis.
 Responsabilitatea conducerii întreprinderii create cu privire la utilizarea în mod legal a sumelor
de bani primite cu titlu de ajutor de minimis, precum şi sancţiunile legale aplicabile situaţiilor de
nerespectare a obligaţiilor contractuale;
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 Transferul de sume, ţinându-se cont că ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finanţare
nerambursabilă, eşalonat, conform Planului de afaceri selectat. Valoarea ajutorului de minimis va fi
acordată în lei conform bugetului aprobat.Beneficiarii pot primi pana la 100% din suma necesară
punerii în practica a ideilor de afaceri selectate în 2 tranșe astfel:
o 75% din bugetul total al planului de afaceri aprobat, în termen de două luni de la
semnarea contractului de finanțare
o 25% din bugetul total al planului de afaceri aprobat, în termen de două luni de la
data la care întreprinderea finanțată face dovada obținerii unei cifre de afaceri de
cel putin 30% din valoarea primei tranșe, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data
semnării contractului de subvenție
 Activitățile eligibile ce fac obiectul planului de afaceri depus vor fi finanțate doar dacă au fost
inițiate după aprobarea planului de afaceri selectat.Dacă există economii realizate în prima jumătate
a perioadei de desfășurare a activității pentru firma nou înființată, împreună cu expertul monitorizare
microgranturi și coordonatorul de antreprenoriat se va întocmi act adițional începând cu luna 7 de
activitate și sumele respective pot fi redirecționate spre ale capitole ale bugetului depus și aprobat.
Dacă pe perioada implementării planului de afaceri se identifică necesitatea modificării unor
cheltuieli, aceasta se va putea face prin intermediul unui act adițional la contractul de finanțare. Noul
plan de afaceri aprobat prin act adițional va fi parte în contractul de finanțare.
 Orice cheltuială care depășește suma aprobată spre finanțare sau va fi declarată neeligibilă va fi
suportată de beneficiar din surse proprii sau alte surse
2. TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către întreprinderi este eligibilă în interiorul
subvenţiei, iar întreprinderea nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse publice şi nu
va considera aceste sume ca fiind TVA deductibilă pe perioada implementării proiectului.
3.Toate bunurile achiziționate în cadrul proiectului trebuie sa fie noi.
4. Întreprinderea creată este considerată operaţională/dezvoltată, în momentul în care s-au asigurat
premisele pentru producţia de bunuri şi/sau prestarea de servicii şi/sau executarea lucrărilor, după caz,
în conformitate cu Planurile de afaceri. Întreprinderea creată se consideră operaţională/dezvoltată dacă
face dovada cel puţin a unui contract de muncă semnat cu un lucrătorsau a unui contract comercial (de
furnizare/prestare/execuţie prin care întreprinderea creată furnizează bunuri/prestează servicii/execută
lucrări sau prin care aceasta achiziţionează bunuri/servicii/lucrări).
5. În situaţia în care, în termen de 2 luni de la semnarea Contractului de subvenție, beneficiarul
finanţării nerambursabile nu poate face dovada operaţionalizării pentru o întreprindere înfiinţată, nicio
cheltuială nu va putea fi decontată pentru întreprinderea în cauză. Beneficiarul finanţării
nerambursabile va putea să anuleze Contractul de subventie cu întreprinderea respectivă şi să încheie
un nou Contract de finanțare cu un alt câștigător al Concursului de planuri de afaceri aflat pe lista de
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rezervă.
6. În situaţia în care, în termen de 4 luni de la data semnării contractului de subvenție, au fost
selectați beneficiarii de subvenții, dar, din motive neimputabile administratorului schemei de
antreprenoriat, unul sau mai mulți potențiali beneficiari de subvenție selectați renunţă, administratorul
schemei de antreprenoriat va proceda la înlocuirea acestuia/acestora cu următorul/următorii potențiali
de subvenții din lista de rezerve rezultată din procesul de selecție în cadrul CONCURSULUI DE PLANURI
DE AFACERI.
7. În situația în care pentru Planurile de afaceri selectate conform numărului stabilit prin cererea de
finanțare nu epuizează bugetul total alocat subvențiilor pentru înființarea de întreprinderi,
Administratorul schemei de antreprenoriat poate selecta pentru finanțare un număr mai mare de
Planuri de afaceri în limita de maximum 33.300,00 euro/Plan de afaceri și în limita bugetului total alocat
subvențiilor pentru înființare întreprinderi, fără inițierea de modificări contractuale conform contractului
de finanțare (notificare/act adiţional la contractul de finanțare). Semnarea Contractelor de subvenție se
poate realiza până cel târziu în luna a 18-a de implementare a proiectului.
8. Conform prevederilor Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ,,România Start Up Plus”, verificarea
respectării condiţiei minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de implementare
a proiectului, se va realiza prin raportarea la sediul social specificat în Planul de afaceri selectat, care
ulterior va corespunde cu documentele statutare și de înregistrare la ONRC ale întreprinderii.
9. Conform prevederilor Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ,,România Start Up Plus”,
Administratorul schemei de antreprenoriat prin grila de evaluare propusă se va asigura că minim 10% PA
finanțate propun activități ce promovează sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon și eficientă dpdv al utilizării resurselor; minim 10% PA finanșate promovează inovarea
socială; minim25%PA finanțate propun activități ce prevăd utilizarea / implementarea de soluții TIC;
minim 10%PA finanțate propun măsuri de consolidare a cercetării, dezvoltării tehnologice și/sau a
inovării.

10. Fiecare întreprindere înființată în cadrul schemei de ajutor de minimis va trebui să asigure
crearea a cel puțin două locuri de muncă și are obligația de a menține locurile de muncă nou create pe
perioada implementării planului de afaceri și cel puțin 6 luni în cadrul perioadei de monitorizare.

11. Schema de minimis nu se aplică pentru:
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
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b) ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în domeniul producției primare de
produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul transformării și
comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
· atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză
achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
· atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători
primari.
d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv
ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării și funcţionării unei reţele
de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

5. CALENDARUL DERULĂRII CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

Nr. crt.

Activitatea

Perioada

1.

Încărcarea Planurilor de afaceri în sistemul informatizat on line

15 octombrie – 7
noiembrie 2018

2.

Evaluarea și ierarhizarea Planurilor de afaceri conform Grilei de
evaluare on line a sistemului informatizat

8 - 21 noiembrie 2018

3.

Afișarea clasamentului centralizat preliminar

21 noiembrie 2018

4.

Depunerea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de
contestații

22 – 27 noiembrie 2018

5.

Afișarea clasamentului centralizat cu cele 54 de Planuri de
afaceri propuse spre finanțare și a listei de rezervă

28 noiembrie 2018

6. DERULAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

Participarea la CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI este deschisă tuturor membrilor grupului țintă al
proiectului și publicului larg, cu respectarea condițiilor de eligibilitate.
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CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI se desfășoară în perioada 15 octombrie 2018 – 28 noiembrie
2018. Planurile de afaceri se încarcă în platforma proiectului în perioada 15 octombrie 2018 ora 0.00 –
7 noiembrie 2018 , ora 23.59.
CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI prevede următoarele etape:
Etapa 1. Publicarea on line a regulamentului de concurs și a anexelor aferente/formularelor
specifice
În secțiunea Documente utile a sistemului informatizat on line creat prin proiect vor fi publicate toate
documentele specifice, metodologia și formularele, anexele prezentei metodologii spre consultare.
Etapa 2. Selectarea celor mai bune 54 planuri de afaceri conform grilei de punctaj on line
din secțiunea 2 a sistemului informatizat
Participarea la CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI din cadrul proiectului Afaceriști în Centru! se
realizează în perioada 15 OCTOMBRIE 2018 – 28 OCTOMBRIE 2018 de implementare a proiectului, în 3
(trei) pași:
1. Se accesează secţiunea Concurs planuri de afaceri din cadrul sistemului informatizat creat în
proiect pentru primirea de „username” şi „parolă”.
2. După înscriere (logare) în cadrul sistemului informatizat, pe bază de „username” şi „parolă”,
anterior primite pe adresa personală de email, se face înregistrarea candidatului, prin completarea
formularului online.
3. Se încarcă planul de afaceri și documentele necesare participării la CONCURSUL DE PLANURI DE
AFACERI.
Documentele pe baza cărora se va efectua evaluarea sunt următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MODEL PLAN DE AFACERI (Anexa 1)
MODEL BUGET (Anexa 2)
MODEL PROIECȚIE FINANCIARĂ (Anexa 3)
DECLARAȚIE DE EVITARE CONFLICT DE INTERESE ȘI A INCOMPATIBILITĂȚII (Anexa 4)
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Anexa 5)
GRILA DE PUNCTAJ (Anexa 6)

ÎNCĂRCAREA DOCUMENTELOR 2-4 SE VA FACE NUMAI ÎN
CANDIDATULUI ȘI DATA COMPLETĂRII.

PDF ȘI ASUMATE CU SEMNĂTURA

Sistemul informatizat va ierarhiza automat planurile de afaceri încarcate în conformitate cu grila de
punctaj on line și astfel se va obține Clasamentul centralizat preliminar.
Atenție! O persoană poate depune un singur plan de afaceri la concursul de planuri de afaceri organizat
în cadrul proiectului 106160 Afaceristi în centru.
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Etapa 3. Organizarea susținerii planurilor de afaceri de catre inițiatori în fața Juriului
concursului format din 5 membri
Planurile de afaceri vor fi evaluate în perioada 8 - 21 noiembrie 2018 de către un Juriu format din 5
membri, cu sprijinul Secretariatului administrativ-tehnic al CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI, în
cadrul unui proces nediscriminatoriu și în concordanță cu obiectivele specifice ale schemei de ajutor de
minimis.
Procesul de evaluare se va realiza în baza documentelor încărcate în sistemul informatizat on line:
1.
2.
3.
4.
5.

PLAN DE AFACERI (Anexa 1)
BUGET (Anexa 2)
PROIECȚIE FINANCIARĂ (Anexa 3)
DECLARAȚIE DE EVITARE CONFLICT DE INTERESE ȘI A INCOMPATIBILITĂȚII (Anexa 4)
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Anexa 5)

Secretariatului administrativ-tehnic va fi constituit din 4 (patru) membri, respectiv:




Expert coordonator concurs planuri de afaceri;
Expert elaborare și uploading materiale electronice ;
Experții coordonatori ai P1 și P2 cu rol de observatori.

Secretariatului administrativ-tehnic are următoarele principale responsabilități:
 Gestionare (descărcare, înregistrare, arhivare, distribuire, etc.) documente încărcate în sistem;
 Gestionare grile de evaluare (dinspre și către Juriul concursului);
 Gestionare (descărcare, înregistrare, arhivare, distribuire, etc.) contestații (dinspre și către
Comisia de soluționare a contestațiilor);
 Gestionare (centralizare rezultate, elaborare, sintetizare, afișare etc.) clasamente preliminare și
clasament final.

Juriul concursului va fi obligatoriu alcătuit dintr-un număr impar de membri, din care cel puţin 5
(cinci) vor fi reprezentanţi ai:
 Mediului de afaceri (reprezentant legal sau director executiv al unei companii care activeaza în
Regiunea Centru);
 Mediului educațional (profesor în domeniul Științe economice / Administrarea afacerilor,
Trainer pentru cursuri de competențe antreprenoriale / Coacher în domeniul antreprenoriatului).
 Patronatelor din regiunea Centru.
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Juriul va verifica atât eligibilitatea administrativă a participanților la CONCURSUL DE PLANURI DE
AFACERI pe baza Listei codurilor CAEN eligibile, cât și eligibilitatea tehnico-financiară a Planurilor de
afaceri, Bugetul și Proiecțiile financiare, pe baza Grilei de evaluare (Anexa 6).
PLANURILE DE AFACERI CARE NU VOR OBȚINE MINIMUM 50 DE PUNCTE PE BAZA GRILEI DE EVALUARE
TEHNICO-FINANCIARĂ (ANEXA 8) NU VOR FI ACCEPTATE LA FINANȚARE.
Pe baza rezultatelor obținute de către candidați, Juriul Concursului va întocmi Clasamentul centralizat
cu primele 54 de idei de afaceri evaluate, respectând obligatoriu următoarele cerințe:
1. În primele 54 de poziții să existe minimum 2 idei de afaceri propuse spre finanțare din fiecare
județ al regiunii.
2. În primele 54 de poziții să existe:
a. minimum 10% PA finantate, care propun activități ce promovează sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă dpdv al utilizării
resurselor;
b. 10% PA finanțate ce promovează inovarea socială;
c. 25% PA finanțate ce propun activități ce prevăd utilizarea / implementarea de soluții TIC;
d. 10% PA finanțate ce propun măsuri de consolidare a cercetării, dezvoltării tehnologice
și/sau a inovării
3. În primele 54 de poziții pot să existe maximum 10% idei de afaceri propuse spre finanțare de
persoane care aparțin publicului larg cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a GT.
Etapa 4. Prezentarea celor 54 de afaceri care vor fi finanțate și a listei de rezervă
Clasamentul centralizat întocmit în urma finalizării etapei 3 va fi publicat în secțiunea 1 ,,Documente
utile” a sistemului informatizat on line și pe site-urile solicitantului și a partenerilor, dar va fi afișat la
sediile de implementare ale proiectului.
După publicarea/afișarea Clasamentului centralizat, candidații pot depune o singură dată contestaţie
(Anexa 7), privind evaluarea propriului Plan de afaceri.
Modelul de contestație se descarcă din secțiunea 1 ,,Documente utile” a sistemului informatizat on line.
Contestațiile se vor transmite NUMAI prin email la adresa: office@aevb.ro, conform calendarului
CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI (punctul 5 al prezentei Metodologii).
TRANSMITEREA CONTESTAȚIEI SE FACE NUMAI ÎN FORMAT PDF ȘI ASUMATĂ CU SEMNĂTURA
CANDIDATULUI ȘI DATA COMPLETĂRII.
Contestațiile sunt soluționate de către juriu în maximum trei zile lucrătoare.
Reevaluarea Planurilor de afaceri pentru care a fost depusă contestație se va face conform procedurii
aplicate la evaluarea inițială. Decizia de soluționare a contestațiilor este definitivă.
Rezultatul contestației va fi comunicat candidatului prin email, împreună cu explicitarea punctajului
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obținut pentru fiecare criteriu de evaluare în parte.
Clasamentul centralizat final (post-contestații) va fi publicat în secțiunea 1 ,,Documente utile” a
sistemului informatizat on line și pe site-urile solicitantului și a partenerilor, dar va fi afișat și la sediile de
implementare ale proiectului.
7. ÎNCHEIEREA CONCURSULUI
După finalizarea CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI, câștigătorii desemnați de către Juriul de
concurs vor fi anunțați pentru a se prezenta la sediile de implementare ale proiectului în vederea
demarării A I.5 Efectuarea stagiilor de practică.

8. ASISTENȚA ULTERIOARĂ ȘI CONTRACTAREA
Acei solicitanți ale căror idei de afaceri au fost declarate admise spre finanțare, vor semna “Acordul de
finanțare”, primi asistență gratuită și vor începe primele demersuri pentru înființarea firmelor, respectiv:
-

Alegerea și rezervarea la Oficiul Județean al Registrului Comerțului a denumirii societății
Stabilirea sediului social al societății
Deschiderea unui cont bancar pentru vărsarea capitalului social
Identificarea unei soluții pentru efectuarea înregistrarilor contabile și auditului firmelor
Redactarea actului constitutiv
Depunderea în contul bancar a capitalului social
Achitarea taxelor juridice
Înregistrarea specimenului de semnătură (la un notar public)
Identificarea unei soluții pentru realizarea evidenței contabile
Realizarea ștampilei societății
Obținerea declarației fiscale
Obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare
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LISTA ANEXELOR

Anexa 1

PLAN DE AFACERI (MODEL)

Anexa 2

BUGET (MODEL)

Anexa 3

PROIECȚIE FINANCIARĂ (MODEL)

Anexa 4

DECLARAȚIE DE EVITARE CONFLICT DE INTERESE ȘI A INCOMPATIBILITĂȚII

Anexa 5

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa 6

GRILE DE EVALUARE

Anexa 7

CONTESTAȚIE (MODEL)

Anexa 8

LISTA CODURILOR CAEN AFERENTE DIRECŢIILOR DE POLITICĂ INDUSTRIALĂ MENŢIONATE ÎN
STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE 2014-2020

Anexa 9

LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE ȘI PLAFOANE APLICABILE
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SECTIUNEA 1: PROFILUL AFACERII
Anexa 1

PLAN DE AFACERI (MODEL)

PLAN DE AFACERI
…...........………………………………...
(NUMELE AFACERII)

Antreprenor

…………………………………………………………………..

2018
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Descrierea Ideii de Afacere
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii) şi descrieti detaliat
produsele/serviciile/lucrările care fac obiectul principal al afacerii. În cazul produselor prezentaţi o descriere
fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilitate, căror nevoi răspund, etc. Dacă veți oferi servicii, descrieţi
trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs. în
cazul comerţului, estimați ce produse veţi vinde şi prin ce modalitate (vânzare en gros sau en detail, în
magazin fizic sau comerț electronic etc.) şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie,
reparaţii etc);

Informații personale:
Adresa:…………………………………………………………………………………..
Funcția actuală:………………………………………………………………………….
Educație: ………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………mobil:……………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………….
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Piața țintă și Clienții
(Descrieți profilul clienților și de ce credeți că ei doresc sau au nevoie de produsul/serviciul dvs.?)

Tendințe ale pieței țintite (în creștere/scădere, maturitate):

SECȚIUNEA 2: VIZIUNEA ȘI MISIUNEA

Afaceriști în centru!
(POCU/82/3/7/106160)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Investim în dezvoltare durabilă

Descrieți motivația pentru noua idee de afacere și principalele argumente avute în vedere.

EXPERIENȚA ANTERIOARĂ
Descrieți propriile competențe și calificări deținute, experiența anterioară, în special cea care are legatură cu
viitoarea afacere.Descrieți principalele abilități și cunoștințe pe care le presupune noua afacere. Ce calități
personale credeți că vă fac potrivit pentru începerea și derularea noii afaceri?

Ați participat la cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale?
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Definiți obiective pentru următorii trei ani:
Obiective*

UM

Cifra de afaceri

LEI

Profit

LEI

Număr de salariaţi

2019

2020

2021

Număr
persoane

SECȚIUNEA 3: ORGANIZAREA
ORGANIZAREA AFACERII
Explicați cum va fi organizată afacerea dumneavoastră și de ce considerați că este cea mai bună variantă).
Prezentaţi principalele activităţi necesare pentru realizarea proiectului (ex: achiziţie/modernizare/amenajare
spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii și încadrarea lor în intervalul de 12 luni de
la data semnării contractului de finanțare (introduceți o diagramă Gantt).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului și activităţile firmei pentru care sunt necesare
fiecare dintre acestea.
Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate.
Descrieți succint rolul și importanța elementelor de cost pentru care solicitați finanțare.
Adăugați orice informație relevantă pentru evaluarea organizării afacerii dumneavoastră (urmăriți și criteriile
din grila de evaluare).

Consultanță profesională
(La ce tipuri de consultanță ați dori să apelați: juridică, financiară, contabilă, managerială, altele)
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Licențe
(Ce tipuri de certificate, autorizări, acreditări, licențe, aprobări etc. sunt necesare pentru ca afacerea să
funcționeze optim)

SECȚIUNEA 4: AVIZE, APROBĂRI, REZERVARE NUME AFACERE, SPAȚIUL ÎN CARE

VA FUNCȚIONA AFACEREA
Descrieți procedurile pentru obținerea licențelor, avizelor, aprobărilor, certificatelor necesare afacerii
Descrieți procedurile pentru rezervare nume afacere și domeniu website;
Precizați dacă considerați necesară obținerea abilitării pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Prezentați spațiul necesar afacerii, facilitățile de care dispune/sau care sunt necesare, modul de dobândire
(propriu sau închiriat / comodat).

SECȚIUNEA 5: ANALIZA SWOT A AFACERII
În această secțiune realizați o analiză SWOT a afacerii pe care o propuneți:

S – Puncte tari

W – Puncte slabe

La ce suntem cei mai buni?

La ce suntem cei mai slabi?

Ce aptitudini specifice are forța de muncă?

Ce fel de instruire le lipsește angajaților noștri?

Ce resurse unice deținem?

Care este nivelul de atașament al angajaților noștri?

De ce resurse financiare dispunem?

Care e poziția noastră financiară?

Ce tehnologie folosim?

O – Oportunități

T – Amenințări

Ce schimbări ale mediului extern putem exploata?

Ce ar putea face concurență în detrimentul nostru?
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SECȚIUNEA 5: ANALIZA SWOT A AFACERII
La ce tehnologie nouă am putea avea acces?Ce piețe

Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele?

noi ni s-ar putea deschide?

Ce schimbări sociale ar putea fi o amenințare?

Cum s-a modificat comportamentul de consum al

Cum ne va afecta ciclicitatea economică (avânt-declin)?

potențialilor clienți?

SECȚIUNEA 6: CONTABILITATE ȘI LICHIDITATE (CASHFLOW)
Contabilitatea
Modul de organizare a contabilității, evidența resurselor etc.

Planificarea lichidității (cash-flow-ul)
Elaborați un cash-flow pentru cel puțin 1 an, incluzând în analiză vânzările estimate, costurile totale, investitiile
de capital)
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Analiza costurilor
Care sunt toate costurile: fixe, variabile, de produs, de livrare etc

Controale interne:
Explicați în ce vor consta aceste controale interne, cine va controla banii lichizi, politica de semnaturi și de
verificare a semnăturilor, politica de verificare a corectitudinii, de recepție a produselor cumpărate

SECȚIUNEA 7: FINANȚAREA
Strategia de finanțare
Schițați toate sursele posibile de capital pentru inițierea afacerii. Există vreo posibilitate de finanțare
guvernamentală sau programe de finanțare nerambursabilă la care ați putea aplica? Dacă aveți în vedere
posibile împrumuturi, includeți și o proiecție de cash-flow pentru a evidenția veniturile estimate și programul
de returnare a împrumutului. Faceți o listă cu instituții care pot acorda credite și/sau cu toate sursele de
finanțare la care ați putea apela pentru bunul mers al afacerii dumneavoastră.
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SECȚIUNEA 8: ACHIZIȚIILE
Aveți o echipă de consultanți? Cine o compune( juristul, contabilul, bancherul, brokerul etc.)
Ce documente ale furnizorilor trebuie inspectate( financiare, legate de vânzări, situația plăților impozitelor,
facturilor s.a.). Folosiți franciza, leasingul ? Care sunt condițiile de piață pentru achiziții? Ce procedură de
realizare a achizițiilor de echipamente, materii prime, materiale și servicii necesare afacerii aveți în vedere?

SECȚIUNEA 9: MARKETING
Plan de Marketing
Descrieți strategia de marketing și vânzări, inclusiv modalitățile de atragere și menținere clienți.Ce
produse/servicii/lucrări vindeți (oferiți suficiente informații despre acestea). De ce considerați că vor fi acestea
cumpărate, care va fi caracterul inovativ al produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul principal al
afacerii.
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Planuri de promovare și publicitate
Descrieți planurile și bugetele alocate pentru publicitate și promovare

Competiția
Descrieți competiția și cum veți acționa să o contracarați
Cum credeți că puteți fi avantajați din valorificarea punctelor slabe ale competiției?

Ce probleme majore pot apărea în implementarea afacerii și cum credeți că le puteți răspunde? (de ex. cum
veți acționa în situatia în care vânzările vor suferi o scădere de ca.20%, sau dacă vor apare noi competitori în
piață etc).
Ar trebui să proiectați și un cash flow pesimist (la cel mai mic nivel pe care îl puteți estima) și arătați ce costuri
ar trebui să reduceți pentru a menține lichiditatea.
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SECȚIUNEA 10: RESURSELE
Cum veți gestiona resursele materiale ale afacerii. Detaliați cum intenționați să definiți procedurile pentru a
controla costurile resurselor.

SECȚIUNEA 11: MANAGEMENTUL PERSONALULUI
Menționați nmărul total de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării
proiectului*………………….
Indicați funcţia/funcțiile şi principalele responsabilităţi pe scurt

Politici de personal (Descrieți planurile de angajare personal și de pregătire a angajaților)
Menționați pe scurt cum veți administra personalul afacerii (salarizare, managementul resurselor umane ,
întocmirea și actualizarea descrierilor de post, procedurile de angajare pentru locurile de muncă pe care le
creați, evaluarea periodică a angajaților, instruirea periodică a angajaților etc.. Indicați dacă aceste activități
vor fi asigurate cu resurse interne sau vor fi externalizate.
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SECȚIUNEA 12: TEME ORIZONTALE
Vă rugăm să raspundeți la toate întrebările de mai jos. Nu lăsați spații goale, indicați ”nu e cazul/nu e aplicabil
afacerii mele” în cazul în care proiectul dumneavoastră nu contribuie la tema respectivă.
12.1. Detaliați măsurile ce vor promova concret implementarea unor soluţii TIC în procesul de
producţie/furnizare de bunuri/prestare de servicii şi/sau execuţie de lucrări.
12.2. Aveți în vedere activităţi ce promovează concret dezvoltarea durabilă? Dacă da, vă rugăm să le detaliați.

12.3. Prin ce activităţi afacerea dumneavoastră va contribui la sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon şi eficiența utilizarii resurselor?
12.4. Prin ce activităţi promovează afacerea dumneavoastră inovarea socială?

12.5. Prin ce activităţi afacerea dumneavoastră promovează concret cercetarea, dezvoltarea tehnologică
şi/sau inovarea?
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Anexa 2
Categorii de cheltuieli
1. Taxe pentru înfiinţarea
întreprinderii
...
...
2. Cheltuieli cu salariile
personalului nou-angajat, din care:
2.1 Salarii
...
...
2.1 Contribuţii sociale aferente
cheltuielilor salariale şi
cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi-angajator)
...
...
3. Cheltuieli cu cazarea,
transportul şi diurna personalului
întreprinderii nou înfiinţate, din
care:
3.1 Transport
...
...
3.2 Cazare
...
...
3.3 Diurnă
...
...
4. Materiale consumabile și materii
prime aferente funcționării
întreprinderii
...
...

BUGET (MODEL)

Elemente (unităţi de măsură, nr. de luni, nr. persoane,
cantităţi etc.) necesare în calcularea costului, aşa cum sunt
acestea definite de solicitantul participant la concurs

Total

Număr

Cost unitar

...

etc.

0.00

Nr. luni

Cost lunar

...

etc.

0.00
0.00

0.00

0.00

Nr.
persoane

Cost unitar
(cost estimativ
pe călătorie)

Nr. călătorii

etc.

0.00

0.00

0.00

...

...

...

...

0.00
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Categorii de cheltuieli
5. Utilităţi aferente funcționării
întreprinderii
...
...
6. Servicii de administrare a
clădirilor aferente funcționării
întreprinderii
...
...
7. Servicii de întreţinere și reparare
echipamente şi mijloace de
transport aferente funcționării
întreprinderii
...
...
8. Arhivare documente aferente
funcționării întreprinderii
...
...
9. Amortizare active aferente
funcționării întreprinderii
...
...
10. Cheltuieli financiare şi juridice
(notariale) aferente funcționării
întreprinderii
...
...
11. Conectare la reţele informatice
aferente funcționării întreprinderii
...
...
12. Cheltuieli de informare şi
publicitate aferente funcționării
întreprinderii
...
...
13. Cheltuieli de tip FEDR aferente
funcţionării întreprinderii, din care:

Elemente (unităţi de măsură, nr. de luni, nr. persoane,
cantităţi etc.) necesare în calcularea costului, aşa cum sunt
acestea definite de solicitantul participant la concurs

Total
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Categorii de cheltuieli
13.1 Amenajări de terenuri
...
...
13.2 Construcţii
...
...
13.3 Instalaţii tehnice
...
...
13.4 Mobilier, aparatură, birotică,
echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale
...
...
13.5 Alte cheltuieli pentru investiţii
...
...
14. Cheltuieli pentru derularea
activităţilor întreprinderii, din care:
...
...
15. Cheltuieli aferente activităţilor
subcontractate aferente
contractelor încheiate de
întreprindere cu operatori
economici (inclusiv PFA) în
vederea furnizării unor servicii,
(externalizate pentru care
beneficiarul ajutorului de minimis
nu are expertiza necesară)
...
...
16. Avize, autorizari, acorduri, taxe,
...
...
17. Cheltuieli pentru închirieri şi
leasing, necesare derulării
activităţilor întreprinderii
17.1 Închiriere (locaţii, bunuri)

Elemente (unităţi de măsură, nr. de luni, nr. persoane,
cantităţi etc.) necesare în calcularea costului, aşa cum sunt
acestea definite de solicitantul participant la concurs

Total
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
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Categorii de cheltuieli

Elemente (unităţi de măsură, nr. de luni, nr. persoane,
cantităţi etc.) necesare în calcularea costului, aşa cum sunt
acestea definite de solicitantul participant la concurs

...
...
17.2 Rate de leasing operaţional
plătite de utilizatorul de leasing
...
...
VALOAREA ELIGIBILĂ A AJUTORULUI DE MINIMIS, din care:
Valoarea TVA nedeductibilă estimată
CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI PARTICIPANT LA CONCURS (a se detalia mai jos)
...
...
...
ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ DE ÎNTREPRINDERE

Total

0.00

0.00
0.00

0.00
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Anexa 3

PROIECȚIE FINANCIARĂ (MODEL)
CASH-FLOW

Nr.
crt.

Explicaţii / lună
AN
2018

I

Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)

A

Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)

1

din vânzări

2

din credite primite

3

alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)

4

Alocaţie Financiară nerambursabilă
Total disponibil (I+A)

B

Utilizari numerar din exploatare

1

Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii desfaşurate

2

Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

3

Chirii

4

Utilităţi

5

Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,
Servicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere

6

Asigurări

AN
2019

AN
2020

AN
2020

Afaceriști în centru!
(POCU/89/3/7/106160)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Investim în dezvoltare durabilă

Nr.
crt.

Explicaţii / lună
AN
2018

7

Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

Alte cheltuieli

C

Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a
proiectului)

D

Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane

E

Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)

1

Plăţi TVA

2

Rambursări TVA

3

Impozit pe profit/cifră de afaceri

F

Dividende

G

Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)

H

Flux net de lichidităţi (A-G)

II

Sold final disponibil (I+H)

AN
2019

AN
2020

AN
2020
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Anexa 4

DECLARAȚIE DE EVITARE CONFLICT DE INTERESE ȘI A INCOMPATIBILITĂȚII
in conformitate cu art.14 și art.15 din OUG nr.66/2011

Subsemnatul................................................................,
domiciliat/ă
în
localitatea
………..……. judeţul ………….…… strada …………………………………., posesor/ posesoare al CI
seria …..……, nr ……………, eliberat de …………………………………..., la data de
………………….., CNP ……………………………………..., candidat la concursul de planuri de
afaceri organizat în cadrul proiectului “AFACERIȘTI ÎN CENTRU” POCU/89/3/7/106160cunoscând
prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că mă oblig
să respect, dispozițiile legale în materia conflictului de interese și a incompatibilităților pentru a evita
orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească și europeană în
vigoare, incidente atât cu etapa de selecție a planurilor de afaceri, cât și ulterior, pe întreaga durată
de valabilitate a contractului de finanțare nerambursabilă, în cazul în care proiectul
………………………………. (titlul planului de afaceri prezentat la concurs) va fi declarat câștigător și se
va implementa, respectiv:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificările şi completările
ulterioare;
- Art. 301 Cod Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 32 privitor la Actele care ar putea constitui un conflict de interese și procedura, din cadrul
Regulamentului Delegat UE 1268/2012;
- Art. 57 privind Conflictul de interese din cadrul Regulamentului UE nr. 966/2012;
- Legea nr. 161/2003. cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Orientărilor privind accesarea finanțărilor din cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020, pag. 25 și pag. 33;
- Alte prevederi legale în vigoare, în materia conflictelor de interese și a incompatibilităților.
De asemenea, mă angajez să suport orice prejudiciu/daune cauzate de apariția unui conflict de
interese sau a unei situații de incompatibilitate, constatate și dispuse final(după epuizarea oricărei
căi legale de atac) de organele abilitate, atât pe perioada implementării proiectului, cât și în perioada
post-implementare.
Declar că dacă apare o situaţie de conflict de interese și/sau incompatibilitate, atât pe perioada
implementării proiectului cât și în perioada post-implementare, mă oblig să notific în scris, de îndată,
Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna şi dacă este cazul, voi lua toate măsurile pentru
înlăturarea situaţiei respective.
Data: ........................
Semnatura
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Anexa 5

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA
ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………, domiciliat/ă în localitatea ………..…….
judeţul ………….…… strada …………………………………., posesor/ posesoare al CI seria …..……, nr
……………, eliberat de …………………………………..., la data de ………………….., CNP
……………………………………..., candidat la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul
proiectului “AFACERIȘTI ÎN CENTRU” POCU/89/3/7/106160 îmi exprim acordul cu privire
la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul acestui proiect.
Am fost informat că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
GDPR – Regulation EU 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Data,
..................................

Semnătura,
.............................
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Anexa 6
6.1. Grila de verificare a criteriilor de transmitere a documentelor, a conformității
administrative și a eligibilității
Nr. acordat în Registrul de evidență a Planurilor de afaceri ________________________
Solicitantul _____________________________________________________________
Nr.
crt.

Documente solicitate pentru verificare conformitate și eligibilitate
Verificarea criteriilor de transmitere

1

2

3

Solicitantul s-a înregistrat corect pe platforma https://afaceristicentru.ro/ prin
completarea integrală a formularului online.
Solicitantul a încărcat toate documentele (scanate și în format .pdf) necesare
participării la COMPETIȚIA DE IDEI DE AFACERI:
1. Plan de afaceri (Anexa 1);
2. Buget (Anexa 2);
3. Proiecție financiară (Anexa 3);
4. Declarație de evitare conflict de interese și a incompatibilității (Anexa 4);
5. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 5).
Documentele au fost încărcate pe platforma https://afaceristicentru.ro/ în termenul
15 octombrie 2018, ora 00.00 – 7 noiembrie 2018 ora 23.59.
Verificarea administrativă și a eligibilității

4

Documentele pe baza cărora se face evaluarea, și care au fost încărcate pe portalul
https://afaceristicentru.ro/ sunt în format .pdf și sunt asumate de către solicitant cu
dată și semnătură.

5

Informațiile din toate documentele încărcate și din formularul online coincid.

6

7

Planul de afaceri (Anexa 1), Bugetul (Anexa 2), Proiecțiile financiare (Anexa 3),
Declarația privind evitarea conflictului de interese și a incompatibilității (Anexa 4) și
Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 5) au fost redactate la
calculator, în limba română și sunt în conformitate cu formatul tip;
Solicitantul este eligibil conform proiectului? (se verifică de către secretariatul
concursului în Registrul de grup țintă al proiectului Afaceriști în centru)

DA

NU
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Nr.
crt.

Documente solicitate pentru verificare conformitate și eligibilitate

8

Solicitantul dorește să îşi înfiinţeze o întreprindere pentru desfăşurarea unei
activităţi economice (să iniţieze o activitate independentă) cu sediul social în mediul
urban în regiunea Centru

9

Solicitantul are vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani împliniţi

10

Solicitantul nu este în conflict de interese și/sau în oricare formă de incompatibilitate

11
12

DA

NU

Solicitantul este de acord cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter
personal în cadrul proiectului
Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limita de maximum
33.300,00 euro (echivalent în lei).

ATENȚIE: PENTRU MINIM UN CRITERIU EVALUAT CU ”NU” LA GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ
(ANEXA 7), PLANUL DE AFACERI VA FI RESPINS ȘI NU VA MAI FI EVALUAT CONFORM GRILEI DE EVALUARE
TEHNICO-FINANCIARĂ (ANEXA 6.2).
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6.2. Grila de evaluare tehnico – financiară
Nr. acordat în Registrul de evidență a Planurilor de afaceri ________________________________
Solicitantul _______________________________________________________________________
REGULI DE COMPLETARE:
1. GRILA SE COMPLETEAZĂ PE CALCULATOR;
2. FIECARE PUNCTAJ SE MOTIVEAZĂ, INDIFERENT DE PUNCTAJUL ACORDAT;
3. NU SE ACORDĂ SUBUNITĂȚI DE PUNCTAJ;
4. FIECARE SUBSECȚIUNE PRIMEȘTE PUNCTAJUL PRECIZAT SAU ”0” PUNCTE.
PUNCTAJUL
MOTIVAȚIA
TOTAL
PUNCTAJULUI
ACORDAT
ACORDAT
1. RELEVANȚĂ (CONTEXTUL ȘI OBIECTIVELE AFACERII) MAXIM 5 PUNCTE/CÂTE 1 PUNCT PENTRU FIECARE
SUBSECȚIUNE
1.1 Obiectivele afacerii pot fi verificate în timp?
Obiectivele afacerii sunt precise, clare, cuantificabile,
realizabile, realiste, stabilite în timp?
Există o viziune asupra dezvoltării pe termen lung a
afacerii?
1.2 Sunt prezentate minimum trei aspecte pentru fiecare
secţiune a analizei SWOT?
1.3 Sunt prezentate modalităţi concrete și credibile de
contracarare/minimizare a riscurilor (ameninţărilor) (pe
termen scurt, mediu şi lung)?

Nr.
crt.

CRITERIU/SUBCRITERIU

SUBPUNCTAJUL
ACORDAT

2. EFICACITATE (PREZENTAREA AFACERII) MAXIM 13 PUNCTE/CÂTE 1 PUNCT PENTRU FIECARE SUBSECȚIUNE
2.1

Sunt
detaliate
achiziţiile
necesare
pentru
operaţionalizarea afacerii?
Este descrisă structura organizatorică a afacerii?
Sunt detaliate activităţile şi subactivităţile necesare
pentru
punerea
la
dispoziție
și
livrarea
produselor/serviciilor finale către clienţi?
Sunt menţionate graficul de implementare şi relaţiile de
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Nr.
crt.

2.2

2.3

2.4

3.1

CRITERIU/SUBCRITERIU

SUBPUNCTAJUL
ACORDAT

PUNCTAJUL
TOTAL
ACORDAT

MOTIVAȚIA
PUNCTAJULUI
ACORDAT

interdependenţă?
Sunt precizate etapele cele mai importante (milestones)
în dezvoltarea afacerii și când trebuie atinse?
Sunt precizate facilitățile de acces la drumuri
naţionale/judeţene și la mijloace de transport?
Este detaliat modul în care se vor asigura utilităţile
(branşamente existente, branşamente necesare etc)?
Sunt precizaţi principalii parametrii ai formei
contractuale de utilizare a spaţiului în care se va derula
afacerea?
Este descrisă necesitatea/justificarea producerii
bunurilor/serviciilor în raport cu piaţa (cerere şi ofertă)?
Sunt descrise specificațiile tehnice și performanţele
(pentru produse); destinaţia, caracteristicile și utilitatea
acestora (pentru servicii); grupele de produse care se vor
vinde şi aria lor de valorificare (în cazul comerţului)?
Sunt prezentate şi argumentate principalele avantaje
ale noilor produse/servicii în raport cu concurenţa?
Există o prezentare a principalilor furnizori şi/sau
potenţiali parteneri necesari pentru realizarea şi/sau
desfacerea produselor/serviciilor?
Sunt descrise fluxurile tehnologice sau organizarea
procesuală propusă pentru afacere?
3. COMPETENȚĂ (RESURSE UMANE) MAXIM 2 PUNCTE/CÂTE 1 PUNCT PENTRU FIECARE SUBSECȚIUNE
Se descrie pentru fiecare lucrător
1. Funcția lucrătorului
2. Vârsta lucrătorului
3. Principalele responsabilităţi
4. Experienţa specifică în domeniu (în ani)
5. Studii/specializări/calificări relevante?

Afaceriști în centru!
(POCU/89/3/7/106160)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Investim în dezvoltare durabilă

Nr.
crt.

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

CRITERIU/SUBCRITERIU

SUBPUNCTAJUL
ACORDAT

PUNCTAJUL
TOTAL
ACORDAT

MOTIVAȚIA
PUNCTAJULUI
ACORDAT

Sunt descrise responsabilităţile, calificările şi lucrătorilor
„cheie” și rolul lor în întreprindere?
4. METODOLOGIE I (ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE) MAXIM 8 PUNCTE/CÂTE 1 PUNCT PENTRU FIECARE
SUBSECȚIUNE
Este evidentă maturitatea planului de afaceri (istoricul
ideii de afacere; un studiu relevant pe baza căruia s-a
fundamentat ideea de afacere)?
Este detaliată amplasarea locaţiei unde se va derula
afacerea, din perspectiva vadului comercial, în relaţia cu
furnizorii/clienţii/distribuitorii?
Sunt detaliați clienții?
Sunt detaliate nevoile cărora se adresează
produsele/serviciile afacerii?
Sunt precizate avantaje speciale pe care le vor resimţi
clienţii în urma utilizării produselor/serviciilor oferite?
Se precizează de ce ar fi clienţii atraşi de
produsele/serviciile afacerii în detrimentul celor ale
concurenţei?
Este realizată o descriere a segmentului (segmentelor)
de piaţă?
Sunt detaliați concurenţii pe grupe de produse/servicii şi
caracteristicile lor?
5. METODOLOGIE II (STRATEGIA DE MARKETING) MAXIM 12 PUNCTE/CÂTE 1 PUNCT PENTRU FIECARE
SUBSECȚIUNE
Sunt prezentate metodele de promovare?
Este descrisă strategia de promovare a
produselor/serviciilor?
Sunt estimate costurile anuale de promovare (2019,
2020, 2021) şi ipotezele care au stat la baza estimărilor?
Este
descris
modul
de
prezentare
a
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Nr.
crt.

5.3

5.4

6.1

7.1

CRITERIU/SUBCRITERIU

SUBPUNCTAJUL
ACORDAT

PUNCTAJUL
TOTAL
ACORDAT

MOTIVAȚIA
PUNCTAJULUI
ACORDAT

produselor/serviciilor?
Sunt
precizate
modalităţile
de
vânzare
a
produselor/serviciilor?
Sunt precizate servicii auxiliare?
Este descris modul în care se va stabili preţul
produselor/serviciilor şi dacă/când se vor oferi reduceri
de preţuri?
Este prezentat nivelul preţurilor practicate în raport cu
nivelul preţurilor de pe piaţă?
Este proiectată cifra de vânzări pentru anii: 2019, 2020,
2021
Sunt detaliate elementele de logistică/desfacere
necesare pentru atingerea vânzărilor previzionate?
Sunt estimate veniturile lunare/anuale maxime pe piaţa
identificată în funcţie de cantitatea de produse/servicii şi
de preţul propus?
Sunt cuantificate cheltuielile aferente?
6. SUSTENABILITATE MAXIM 20 PUNCTE/CÂTE 10 PUNCTE PENTRU FIECARE SUBSECȚIUNE
Sunt detaliate în mod convingător sursele ulterioare de
finanţare pentru continuarea afacerii după luna a 12-a
de la data incheierii contractului de finantare?
Se precizează în mod convingător cât timp după
finalizarea finanţării nerambursabile vor fi menținute cel
puţin cele minimum două locuri de muncă nou create
(eventual se indică sursele clare de finanțare)?
7. COST – EFICIENȚĂ MAXIM 40 PUNCTE/CÂTE 5 PUNCTE PENTRU FIECARE SUBSECȚIUNE
Sunt toate calculele din Bugetul estimativ corecte și
încadrate corespunzător pe capitole și linii bugetare?
Bugetul estimativ este complet (din punct de vedere al
cheltuielilor necesare pentru operaționalizarea afacerii)
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Nr.
crt.

SUBPUNCTAJUL
ACORDAT

CRITERIU/SUBCRITERIU

şi corelat cu activităţile prevăzute și resursele
alocate/estimate?
Valorile cuprinse în Bugetul estimativ sunt susţinute de o
justificare corectă privind numărul de unităţi
(cantitatea, după caz) şi costul unitar?
Costurile sunt realiste şi necesare pentru
operaționalizarea afacerii?
7.2 Veniturile și cheltuielile din Proiecția financiară sunt
detaliate și corect justificate?
Proiecția financiară este pozitivă pentru următorii 3 ani?
7.3 Solicitantul își asumă cofinanțarea potențialelor
cheltuieli neeligibile?
Sumele previzionate în Bugetul estimativ și cele din
Proiecția financiară sunt corelate?
REGULI DE COMPLETARE:
1. GRILA SE COMPLETEAZĂ PE CALCULATOR;
2. FIECARE PUNCTAJ SE MOTIVEAZĂ, INDIFERENT DE PUNCTAJUL ACORDAT;
3. NU SE ACORDĂ SUBUNITĂȚI DE PUNCTAJ;
4. FIECARE SUBSECȚIUNE PRIMEȘTE PUNCTAJUL PRECIZAT SAU ”0” PUNCTE.

Anexa 7

CONTESTAŢIE

PUNCTAJUL
TOTAL
ACORDAT

MOTIVAȚIA
PUNCTAJULUI
ACORDAT
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Subsemnatul/a…………………………......................,

CNP………………...................,

domiciliat/ă

în............................................………, str. .......................................……., nr. .... bl....., sc......, ap..…, tel. mobil
..........................................., e-mail ......................................……......., participant în cadrul Concursului de
planuri de afaceri pentru ajutor de minimis în cadrul schemei de finanțare „Romania Start Up Plus”, organizat
în cadrul proiectului „Afaceriști în centru” (POCU/82/3/7/106160), având în vedere rezultatelor evaluării și
selecției planurilor de afaceri în cadrul Concursului de idei de Afaceri menționat mai sus, vă rog să binevoiţi a
proceda la reevaluarea Planului de Afaceri și a documentelor aferente și să-mi comunicaţi rezultatele
reevaluării împreună cu explicitarea punctajului obţinut pentru fiecare criteriu de evaluare în parte, în vederea
eliminării oricăror neclarităţi.
Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI
DESFĂȘURARE a Concursului de idei de afaceri elaborat în cadrul proiectului Concursului de planuri de
afaceri pentru ajutor de minimis în cadrul schemei de finanțare „Romania Start Up Plus”, organizat în cadrul
proiectului „Afaceriști în centru” (POCU/82/3/7/106160) și sunt de acord cu acestea.

Data

Semnătura:

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

…………………………………………
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Anexa 8

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia
Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
Turism și ecoturim
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Textile și pielarie
1310 Pregatirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320 Productia de tesaturi
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei și lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare și machete
1395 Fabricarea de textile netesute și articole din acestea, cu exceptia confectiilor de Imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte și accesorii n.c.a.
1420 Fabbricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
1511 Tabacirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie și a articolelor de harnasament
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1520 Fabricarea incaltamintei
4616 Intermedieri în comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte și articole din piele
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei și incaltamintei
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, în magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei și articolelor din piele, în magazine specializate
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei și incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri și
piete
Repararea incaltamintei și a articolelor din piele
9601 Spalarea și curatarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blana Lemn și mobila
1610 Taierea și rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte material
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele și somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
4332 Lucrari de tamplarie și dulgherie
4613 Intermedieri în comertul cu material lemnos și materiale de constructii
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de constructii și echipamentelor
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc și ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre pretioase
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3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucariilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
5811 Activitati de editare a cartilor
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5911 Activitati de productie cinematografica, video și de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video și de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio și activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activităţi de inginerie și consultanta tehnică legate de acestea
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale și umaniste
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei și de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa și orala (interpreti)
8130 Activitati de intretinere peisagistica
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9321 Bâlciuri și parcuri de distractii
9329 Alte activitati recreative și distractive
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
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Industria auto și componente
2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer
Fabricarea de motoare hidraulice
Fabricarea de pompe și compresoare
Fabricarea de articole de robinetari
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza și a elementelormecanice de transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de
autovehicule
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea și intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comert cu autoturisme și autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4520 Intretinerea și repararea autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 Comert cu motociclete, piese și accesorii aferente; intretinerea și repararea motocicletelor
Tehnologia informatiilor și telecomunicatii
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2823 Fabricarea masinilor și echipamentelor de birou
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
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4652 Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicati
4666 Comert cu ridicata al altor masini și echipamente de birou
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice și software- ului în magazine
4742 Comerţ cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
5829 Activitati de editare a altor produse software
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii informationale
Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de comunicatii
Procesarea alimentelor și bauturilor
1011 Productia și conservarea carnii
1012 Prelucrarea și conservarea carnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea și conservarea pestelui, crustaceelor și molustelor
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor și grasimilor
1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
1061 Fabricarea produselor de morarit cus-cus-ului și a altor produse
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie
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1072 Fabricarea biscuitilor și piscoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor fainoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredienteloR
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale și alte ape imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie
Sanatate și produse farmaceutice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
3250 Productia de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
7500 Activitati veterinare
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
Activitati de asistenta medicala generala
Activitati de asistenta medicala specializata
Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
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8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica și de dezintoxicare, exclusivspitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani și ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se ingriji
singure
Energie și management de mediu
2712 Fabricarea aparatelor de control și distributie a electricitatii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare și turbine
3600 Captarea, tratarea și distributia apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea și eliminarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati și servicii de decontaminare
Bioeconomie, biofarmacutica și biotehnologii
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale și inginerie

Important! Lista completă a codurilor CAEN eligibile poate fi consultată pe platforma
proiectului, secțiunea Documente utile.
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Anexa 9
CHELTUIELI ELIGIBILE și PLAFOANE APLICABILE

Nr.
crt.
1.

Categorii de cheltuieli eligibile:
Cheltuieli cu salariile personalului nouangajat
1.1. Cheltuieli salariale
1.2. Onorarii/ venituri asimilate/ salariilor
pentru experți proprii/cooptați
1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor
salariale și cheltuielilor asimilate acestora
(contribuții angajați și angajatori)

Observații
Plafoanele salariale aplicabile sunt următoarele:
a) Resurse umane implicate direct în procesele de
producție/livrare de servicii conform specificului
afacerii (fișa de post în relație directă cu fluxul
activității)
- Pentru experiență specifică sub 5 ani,
max. 42 lei net/oră
- Pentru experiență specifică 5 -10 ani,
max. 49 lei net/oră
- Pentru experiență specifică peste 10 ani,
max. 56 lei net/oră
b) Personal suport (administrativ, secretariat,
șofer, întreținere spații etc.)
- Pentru experiență specifică sub 3 ani,
max. 18 lei net/oră
- Pentru experiență specifică peste 3 ani
ani, max. 25 lei net/oră
Plafoanele menționate mai sus sunt maximale și
nu include contribuțiile sociale și impozitul.
Numărul maxim de ore lucrate/ per angajat
trebuie să se încadreze în limita de 8 ore/zi, 40
ore/săptămână.
Sunt permise fracțiuni de normă insă acestea
trebuie să totalizeze minimum echivalentul a
două norme întregi.
Nu încurajăm cheltuieli extravagante cu salariile
și atragem atenția că locurile de muncă finanțate
din bugetul proiectului trebuie menținute și după
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2

Cheltuieli cu deplasarea personalului
întreprinderilor nou-înființate:

3

Cheltuieli aferente diverselor achiziții de
servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza
necesară
Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale

4

5.

6.

7.

Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv
depozite), spații pentru desfășurarea
diverselor activități ale întreprinderii,
echipamente, vehicule, diverse bunuri.
Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing
operațional) aferente funcționării
întreprinderilor (rate de leasing operațional
plătite de întreprindere pentru:
echipamente, vehicule, diverse bunuri
mobile și imobile).
Utilități aferente funcționării
întreprinderilor.

terminarea finantării cel puțin la același nivel de
salarizare.
Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna personalului propriu (max.
42,5 lei/zi în România, max 87 E/zi în UE, cf.
plafoanelor în vigoare în celelalte țări).
Cheltuieli pentru transportul persoanelor
(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi, gară, autogară sau
port și locul delegării ori locul de cazare, precum
și transportul efectuat pe distanța dintre locul de
cazare și locul delegării). Plafon aplicabil –
echivalentul biletului de tren accelerat clasa a
doua sau combustibil în limita a 7,5 litri/100km.
Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale
aferente deplasării.

Active fixe corporale (altele decât terenuri și
imobile), obiecte de inventar, materii prime și
materiale, inclusiv materiale consumabile, alte
cheltuieli pentru investiții necesare funcționării
întreprinderilor
Max. 75 lei/mp pentru spații

Max. 200 lei/zi/echipament, cu justificarea
utilizarii pentru cel putin 50% (15 zile/30 sau
16/31 în functie de nr. zilelor din luna respectiva)
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.2.
15.3.

15.4.

Servicii de administrare a clădirilor aferente
funcționării întreprinderilor.
Servicii de întreținere și reparare de
echipamente și mijloace de transport
aferente funcționării întreprinderilor
Arhivare de documente aferente funcționării
întreprinderilor.
Amortizare de active aferente funcționării
întreprinderilor.
Cheltuieli financiare și juridice (notariale)
aferente funcționării întreprinderilor.
Conectare la rețele informatice aferente
funcționării întreprinderilor.
Cheltuieli de informare și publicitate
aferente funcționării întreprinderilor.
Alte cheltuieli aferente funcționării
întreprinderilor. 15.1. Prelucrare de date
Întreținere, actualizare și dezvoltare de
aplicații informatice.
Achiziționare de publicații, cărți, reviste de
specialitate relevante pentru operațiune, în
format tipărit și/sau electronic.
Concesiuni, brevete, licențe, mărci
comerciale, drepturi și active similare.

Taxa pe valoare adaugată (TVA) nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal
aferentă cheltuielilor eligibile este considerată eligibilă.

Atentie!
Pentru ca o cheltuială să fie considerată eligibilă în cadrul proiectului, trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a. Să fie angajată și plătită de către beneficiarul finanțării după data semnării contractului de
subvenție;
b. Să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului
în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează
obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii
efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
c. Să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
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d. Să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile (legislația
achizițiilor, ghidul solicitantului etc.);
e. Să fie prevăzută în bugetul planului de afaceri prezentat la concurs și acceptat la finanțare
f. Să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor dreptului
aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale, în privința eligibilității, regularității,
gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Cheltuieli neeligibile:
1. Taxa pe valoare adaugată (TVA), deductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal,
aferentă cheltuielilor eligibile;
2. Cheltuielile cu achiziţionarea de terenuri şi bunuri imobiliare;
3. Cheltuielile cu achiziționarea de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport secondhand;
4. Cheltuielile cu achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri;
5. Cheltuielile cu amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
6. Orice alte cheltuieli care nu sunt incluse în categoriile de cheltuieli eligibile detaliate anterior.

