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1. Cadru general și prezentarea proiectului 
 

Prezenta metodologie este realizată în vederea stabilirii regulilor aplicate privind organizarea 
concursului de planuri de afaceri și a selecției planurilor de afaceri, în cadrul proiectului “Up to start” ID 
proiect 105479.  
 
Cadrul legal în vigoare aplicabil: 
- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 
- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
- 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; 
- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus” 
- Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/105479 
- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020; 
- Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. 
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. 
 
Proiectul ADRA ”Up to start” din regiunea Sud-Est a României beneficiază de finanțare europeană 
nerambursabilă din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene. Proiectul este implementat de Asociația „Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și 
Ajutor – ADRA România”, în calitate de solicitant, în parteneriat cu FUNDAȚIA ZAMOLXES, ASOCIAȚIA 
„DOMINOU” și Asociația CENTRUL METROPOLITAN DE RESURSE UMANE CRUM. Proiectul „Up to start” 
este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritară 3, Operațiunea 3.7, contract 
POCU/82/3/7/105479, perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de luni, cu un buget total de 
7.936.500,75 lei.  
 
Obiectul general al proiectului: 
Obiectivul general: Creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu 
profil non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud-Est. 
Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din Regiunea de Sud-Est și asupra balanței 
forței de muncă prin stimularea deschiderii de noi întreprinderi, atât în domenii creative, cât și clasice, prin 
adoptarea unor soluții si tehnologii în procesele de producție și livrare mai puțin dăunatoare mediului, prin 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
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achiziționarea de softuri în vederea modernizării procesului de muncă și prin angajarea a 74 de persoane 
ce provin inclusiv din medii dezavantajate. 
Prin derularea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor antreprenoriatului se va stimula 
interesul pentru acest domeniu ca o alternativă la angajare. Instruirea celor 300 de persoane va reprezenta 
un plus la nivel de investiție în capital uman pe termen lung deoarece educația are efecte în timp, putând 
produce modificari cu privire la modalitatea de raportare la piața muncii. Organizarea unui concurs de 
planuri de afaceri va urmări focusarea atenției spre domenii solicitate pe piața și potențial aducătoare de 
venit. Stagiile de practică, alaturi de programul de mentorat și cel de monitorizare, vor reprezenta 
elemente de sustenabilitate ale afacerii inducând antreprenorilor abilitațile necesare pentru exercitarea 
profesiei. Crearea a 74 de locuri de muncă va reprezenta un efect direct al proiectului. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 1) Creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile 
antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud-Est prin derularea unei campanii de informare și 
promovare. 
2) Dezvoltarea și stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființării 
de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de 
afaceri și derularea de stagii practice. 
3) Formarea abilităților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin 
derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înființării și funcționării a 37 de întreprinderi 
cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est. 
4) Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Est prin crearea a doua locuri de muncă 
de către fiecare din cele 37 de întreprinderi. 
5) Susținerea funcționării celor 37 de afaceri înființate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin 
dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea 
întreprinderilor și menținerea locurilor de muncă pe o perioadă de minim 12 luni de la finalizarea finanțării. 
 
Activitațile proiectului 
 
A1. Managementul proiectului (15 Ianuarie 2018 - 14 Ianuarie 2021) 

SA1.1. Managementul proiectului 
A2. Formare antreprenorială (15 Ianuarie 2018 – 14 Ianuarie 2019) 

SA 2.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu 
privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi 
sprijinite în cadrul proiectului 
SA 2.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de 
formare antreprenorială 
SA 2.3 Derularea programului de formare antreprenorială 
S 2.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 
S 2.5 Efectuarea de stagii de practică 

A 3. Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE (15 Ianuarie 2019 – 14 Iulie 2020) 
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SA 3.1 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate 
de consiliere/consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 
SA 3.2 Asigurarea înființării si demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de 
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 
SA 3.3 Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 
SA 3.4 Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente 
implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 

A 4. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de 
sustenabilitate a acestora (15 Iulie 2020 – 14 Ianuarie 2021) 

SA 4.1 Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei 
de sustenabilitate a acestora 

 
Grupul țintă 
 
Grupul țintă va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor eligibili: șomeri, 
persoane inactive (inclusiv studenți), angajați și persoane care derulează o activitate independentă. 
Distribuția per județ a grupului țintă va fi urmatoarea:  

 Județul Vrancea – 50 persoane;  

 Județul Brăila – 50 persoane;  

 Județul Buzău – 50 persoane;  

 Județul Tulcea – 50 persoane;  

 Galați – 50 persoane;  

 Județul Constanța – 50 persoane. 
 
Schema de minimis și modalitatea de actodare a ajutorului de minimis  
 
Bugetul alocat schemei de minimis, aprobat în cadrul proiectului “Up to start”, Cod MySMIS: 105479 este 
de 4.948.935.00 lei. 
În cadrul schemei de minimis se vor acorda 37 de subvenții cu o valoare unitară de maxim 133.755 lei, în 
două tranșe, după cum urmează: 
 
a) O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat în 
cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat, pe baza documentelor justificative 
furnizate. 
b) O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce 
beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni 
aferent activității 3, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest 
termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă. 
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2. Considerente generale privind concursul de planuri de afaceri  
 
Concursul planurilor de afaceri este obligatoriu pentru toti cei care participa la programul de formare, 
estimandu-se un numar de 300 de planuri de afaceri elaborate in etapa practica a programului de formare 
antreprenoriala. 
Conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectiv specific 3.7: Cresterea 
ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, in cadrul procesului de selectie 
pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriale organizate de in 
cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile, insa numarul acestora nu 
poate depasi 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul 
proiectului. 
Planurile de afaceri vor fi supuse evaluarii unui juriu format din 5 membri, reprezentanti ai mediului de 
afaceri, ai patronatelor din Regiunea Sud-Est si ai Solicitantului, cu respectarea principiilor de 
incompatibilitate si confidentialitate. 

 37 dintre planurile de afaceri vor fi selectate spre finantare pe baza prezentei metodologii, minim 
2 planuri de afaceri in fiecare judet din Regiunea Sud-Est 

 20 de planuri de afaceri vor intra pe lista de reserva 
 

Comisia de evaluare a planurilor de afaceri va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare 
si selectie a planurilor de afaceri bazat pe urmatoarele principii: 

 
-Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu 
un grad foarte mare de asemanare în ceea ce priveste descrierea segmentului de piață, planului de 
management și marketing și bugetul detaliat. 
-Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi 
fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare 
a proiectului. 
-Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza. 
 
In selectarea planurilor de afaceri se va avea in vedere si respectarea urmatoarelor conditii: 
- Nu vor putea fi selectate in vederea infiintarii planuri de afaceri ce se adreseaza activitatilor economice 

enumerate la art. 51 din schema de minimis asociata acestui program de finantare 

                                                           
1 Art. 5 Prezenta schema de minimis nu se aplica 
1) ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, 
reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 
decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
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- Numarul planurilor de afaceri care prevad activitti economice ce se incadreaaza in CAEN, Sectiunea G 
– Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 
452 – Intretinerea si repararea autovehiculeor nu va putea depasi 20% din numarul total al planurilor 
de afaceri finantate prin intermediul aceluiasi proiect. 

- Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara a fi participat la programul de formare 
antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane 
beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului. 

- Vor fi finantate minim 2 planuri de afaceri in fiecare judet al Regiunii Sud-Est. 
 
Temele orizontale la atingerea cărora contribuie planul de afaceri: 

 Măsuri referitoare la inovarea socială 

 Măsuri referitoare la utilizarea și calitatea TIC  

 Măsuri referitoare la dezvoltarea durabilă  

 Măsuri referitoare la sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon  

 Măsuri referitoare la consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării  

 
3. Structura planului de afaceri (Anexa1) 

Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include urmatoarele elemente: 

a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, 
rezultate, indicatori);  

b) analiza SWOT a afacerii;  
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;  
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;  
e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;  
f) strategia de marketing;  

                                                           
2) ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primarede 
produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 
3) ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi 
comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: 
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 
achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; 
- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari. 
4) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respective 
ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele 
de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
5) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 
6) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
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g) proiecții financiare; 
h) impactul afacerii asupra mediului. 

  
 

4. Criteriile de eligibilitate si de selectie 
 
Evaluarea planurilor de afaceri se va baza pe criterii de eligibilitate si selectie. 
 
Criteriile de eligibilitate vor cuprinde urmatoarele aspecte: 
- Domeniul de activitate pentru care se doreste finanțare se încadrează în lista domeniilor eligibile 
- Planul de afaceri respectă structura metodologica impusă prin formularul standard de aplicare 
- Planul de afaceri are o durată de implementare de minim 12 luni pe parcursul implementării proiectului 
și de minim 6 luni în perioada de sustenabilitate 
- Planul de afaceri conduce la crearea și menținerea a 2 locuri de muncă pe parcursul a minim 13 luni de 
funcționare (incepand cu luna 6 de proiect) 
- Întreprinderile nou înființate vor avea sediul social/punctul de lucru în zona urbană a județelor Buzău, 
Brăila, Constanța, Vrancea, Tulcea și Galați; 
- Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura 
altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție; 
- Cheltuielile din planul de afaceri sunt cele din lista cheltuieli eligibile. 
 
Nota: Listă cheltuieli eligibile pentru înființarea întreprinderii 
(Listă orientativă)  
0. Taxe pentru înființarea de întreprinderi - această cheltuială poate fi bugetată și se va efectua numai 
după semnarea pre-acordului de finanțare.  
 
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat  
1.1 Cheltuieli salariale  
1.2 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi 
şi angajatori)  
 
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:  
2.1 Cheltuieli pentru cazare  
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu  
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în 
comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat 
pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)  
2.4 Transport material și echipamente 
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3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul ajutorului de 
minimis nu are expertiza necesară;  

4. Cheltuieli cu achiziția și asigurarea activelor fixe corporale (altele decât terenuri și constucții) obiecte 
de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii 
necesare funcţionării întreprinderilor; 
 
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale 
întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;  

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de 
leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și 
imobile);  

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor  

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor  

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

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor  

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor  

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor  

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor  

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor  

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor  
15.1 Prelucrare de date  
15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice  
15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit 
şi/ sau electronic  
15.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similar  
 
Un plan de afaceri NU trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile 
menționate mai sus. Lista cheltuielilor eligibile pentru înființarea și dezvoltarea afacerii este orientativă. 
Cheltuielile sunt eligibile în măsura în care sunt necesare activităților eligibile ale proiectului și sunt 
justificate din punct de vedere al planului de afaceri. 
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 Persoanele fizice care infiinteaza firme nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura 
altor intreprinderi, la data semnarii contractului de subventie.  
 
Nota: O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte 
întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, pentru elemente de cost (bunuri/servicii) 
achiziționate și decontate în cadrul programului.  
 
Părțile sociale ale întreprinderii care beneficiază de ajutor de minimis, nu pot fi cesionate pe parcurul 
perioadei de implementare și sustenabilitate a planului de afaceri.  
 
Obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul proiectului trebuie să fie folosite conform 
scopului destinat, menționat în planul de afaceri, și acestea nu pot fi vândute, închiriate (cu excepția 
activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, pe perioada de 
implementare și sustenabilitate a planului de afaceri.  
 
Beneficiarii ajutorului de minimis vor menține destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe 
o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 
105479.  
 
 
 
Criteriile de selectie vor cuprinde urmatoarele aspecte: 
 

1 Scurtă descriere a întreprinderii (domeniul de activitate, locul de înființare și exploatare a 

afacerii, viziunea, misiunea, strategia, obiective pe termen mediu și lung, activități, rezultate, 

indicatori previzionați) -0-6pct 

  

2 Analiza SWOT a afacerii (prezentarea punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a 

amenințărilor) -0-6 pct 

  

3 Schema organizatorică și politică de resurse umane (prezentarea organigramei întreprinderii, 

identificarea resurselor umane necesare derulării activităților, prezentarea fiselor de post, 

prezentarea procesului de selecție și recrutare personal, angajarea de personae dezavantajate) -

0-16 pct 

  

4 Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii (caracteristici fizice, 

tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui, lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac 

obiectul investiției propuse; rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus spre 

achiziționare; nevoile ce vor acoperite prin intermediul produsului/serviciului/lucrării dezvoltate; 

modalitatea în care produsul/serviciul/lucrările contribuie la inovarea socială, combaterea 
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discriminării, dezvoltarea durabilă, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon și eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor, promovarea concretă a 

utilizării și calității TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de 

producție/furnizare/prestare, promovarea consolidării cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau 

a inovării, prin derularea de activitați specifice) – 0-18 pct 

5 Analiza pieței de desfacere și a concurenței (prezentarea pieței de desfacere a 

produsului/serviciului/lucrărilor, identificarea principalilor competitori și a 

produselor/serviciilor/lucrărilor oferite de acestia, inclusiv puncte tari și puncte slabe; prezintă 

avantajul competitiv al produsului/serviciului/lucrărilor) – 0-6 pct 

  

6 Strategia de marketing (descrierea strategiei de produs cu menționarea caracteristicilor și 

avantajelor pe care le oferă clienților; descrierea strategiei sau politicii de preț prin analiza 

elementelor ce determină prețul, descrierea strategiei de vânzari și distribuție prin analiza 

metodelor de vânzare și canalelor de distribuție și descrierea strategiei de promovare și relații 

publice ce va urmări efectul dorit în promovare, costurile pe care le implică promovarea, mesajul 

ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi utilizate și analiza rezultatelor promovării) – 0-6 

pct 

  

7 Proiecții financiare privind afacerea (bugetul planului de afaceri, sursele de finanțare, realizarea 

unei previzionari a veniturilor și a cheltuielilor pe o perioada de 18 luni) – 0-42 pct  

  

 

Fiecare membru al comisiei va acorda punctaje in mod transparent si obiectiv pentru planurile de 

afaceri, in conformitate cu grila de evaluare a metodologiei. 

Punctajul  final este format  din  insumarea  punctajelor  obținute  în  cele  două  etape  de  evaluare  

și  anume:  

   -faza A, în care comisia evaluează pe baza grilei de eligibilitate si selectie, fiecare plan de afaceri și 

acordă un punctaj cuprins între 0-100 de puncte, punctaj care constituie 2/3 din punctajul final; 

    -faza B care constă în sesiunea de interviuri. În cadrul acestei sesiuni evaluatorii vor evalua 

capacitatea persoanelor înscrise de a gestiona un start-up și vor acorda un punctaj cuprins între 0 și 

50 de puncte, folosind aceeași grilă de evaluare din faza A. De  asemenea, punctajul  obținut în  această  

fază  reprezintă 1/3 din punctajul final.  

Punctajul final  va  fi  obținut  prin însumarea punctajului obținut în faza A, alături de cel din faza B. 

Susținerea planului de afaceri va fi realizată la sediul solicitantului. Afișarea rezultatelor în urma 
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interviurilor va fi realizată pe site-ul proiectului, termenul alocat pentru contestații fiind de 24 de ore 

de la data publicării.  

Metoda  de  lucru  va  fi  următoarea: Fiecare membru al comisiei va completa grila cu punctajul 

acordat conform grilei. Președintele va verifica punctajele și  întocmește grila  centralizată cu 

calcularea  mediei punctajelor. Președintele va elabora raportul intermediar aferent evaluării în care 

vor fi consemnate punctajele și deciziile intermediare aferente evaluării. Raportul va include lista 

provizorie cu punctajele obținute. Doar cei care au trecut de faza A si au obținut mimim 60 de puncte 

vor putea trece în faza B de evaluare a planului de afaceri. Rezultatele obținute în urma evaluării 

planurilor vor fi publicate pe site-ul proiectului. Lista planurilor de afaceri respinse se va publica pe 

site-ul proiectului, termenul  alocat  pentru  contestații  fiind  de  24  de  ore  de  la  data  publicării. 

Planurile de afaceri castigatoare vor fi selectate, cu respectarea egalitatii de sanse si nediscriminarii, 

in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut cu respectarea urmatoarelor conditii: 

- minim 2 planuri de afaceri/județ să fie selectate 
- minim 4 planuri de afaceri vor include masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin 
dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării 
durabile 
- minim 4 planuri de afaceri vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor 
- minim 4 planuri de afaceri vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială2 așa cum va 
fi definită în metodologie 

                                                           
2 Inovarea sociala presupune dezvoltarea de idei, servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile 
sociale cu participarea actorilor publici si private, inclusive a societatii civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor sociale 

 metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiuni sprijinite, inclusive pentru 
depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutume din societate/entice 

 metode inovatoare de combatere a discriminarii 

 valorificarea oportunitatilor in identificarea solutiilor propuse 

 activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse, nediscriminarea, etc 

 crearea si consolidarea de parteneriate, retele si platforme de colaborare intre cetrele de sprijin a afacerilor 
si incubatoarele/clusterele/hub-urile existente la nivel national/regional/local pentru sustinerea grupului 
tinta POCU si a oricaror persoane interesate, cu resurse privind infiintarea si dezvoltarea afacerilor 

 aplicarea de mecanisme de preluare de catre agentii economici a unor servicii publice, prin intermediul unor 
activitati comerciale vizand servicii sociale, culturale, de mediu, etc (de ex., alpinism utilitar, peisagistica, 
ingrijire batrani, livrarea la domiciliu de alimente si alte consumabile, etc); dezvoltarea de cooperative 
pentru livrarea unor servicii necesare in comunitate. 
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- minim 10 planuri de afaceri vor propune masuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea TIC 
prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestari de servicii 
și/sau execuție de lucrări 
- minim 4 planuri de afaceri vor propune măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a 
dezvoltarii tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specific. 
 
 
Planurile de afaceri care include acțiuni dăunătoare mediului și implicit a biodiversității vor fi 
respinse/depunctate în cadrului concursului. Se vor aloca 10 puncte afacerilor care urmăresc 
eficientizarea utilizării resurselor naturale în condițiile protejării mediului. În cadrul concursului de 
planuri de afaceri, va fi punctată suplimentar modalitatea în care produsele / serviciile / lucrările 
propuse spre finanțare contribuie la dezvoltarea durabilă prin aceasta întelegându-se inclusiv 
adaptarea la schimbări climatice. În acest sens, se vor aloca maxim 10 puncte afacerilor care urmăresc 
eficientizarea utilizării resurselor naturale în condițiile protejării mediului. 
 
Dacă în primele 20 de poziții se îndeplinește condiția ca minim 2 planuri de afaceri să fie implementate 
în fiecare județ din aria de implementare a proiectului si sunt atinse valorile minime pentru temele 
orizontale și secundare, urmatoarele 17 de poziții câstigatoare vor fi ocupate exclusiv în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obținute. În caz contrar, vor fi completate pozițiile pentru atingerea 
numărului minim de afaceri implementate în fiecare județ din aria de implementare a proiectului și 
din fiecare temă orizontală și secundare. După atingerea acestei condiții, pozițiile câștigătoare vor fi 
ocupate exclusiv în funcție de punctajul obținut. Procesul de selectie va fi unul transparent, echidistant 
si obiectiv. 20 de planuri de afaceri vor intra pe lista de rezerve. În cazul în care, unul dintre beneficiarii 
selectați se retrage, locul său va fi luat de una dintre firmele de pe lista de rezerve formată din 20 de 
idei de afaceri. 

 
 

 
5. Calendar de selectie 

1. Depunerea planurilor de afaceri - august 2018 – noiembrie 2018 
2. Evaluarea planurilor de afaceri de catre Comisie (Faza A) – 3-7 decembrie 2018  
3. Publicarea rezultatelor evaluarii din Faza A – 7 decembrie 
4. Depunere si solutionare contestatii aferente Fazei A de evaluare – 7-11 decembrie 
5. Organizarea etapei de interviu pentru cei care au trecut de Faza A de evaluare si au un punctaj mai mare 
de 60 de puncte (Faza B)  – 11-19 decembrie 2018  
6. Publicarea rezultatelor Fazei B de evaluare – 19 decembrie 
6. Depunerea si solutionarea contestatiilor aferente Fazei B de evaluare – 20 decembrie 2018 
7. Publicarea rezultatelor finale - 21 decembrie 2018 
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6. Grila de evaluare a eligibilitatii si a criteriilor de selectie (Anexa 2) 
 
A. Grila de evaluare a eligibilitatii 
 

1 Domeniul de activitate pentru care se doreste finantare se incadreaza in lista domeniilor 

eligibile DA/NU 

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

aplicare DA/NU 

3 Planul de afaceri are o durata de implementare de minim 12 luni pe parcursul 

implementarii proiectului si de minim 6 luni in perioada de sustenabilitate DA/NU 

4 Planul de afaceri conduce la crearea si mentinerea a 2 locuri de muca pe parcursul a minim 

13 luni de functionare (incepand cu maxim luna 6 de proiect) DA/NU 

5 Intreprinderile nou infiintate vor avea sediul social sau punctul de lucru in zona urbana a 

judetelor Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea DA/NU 

6 Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari 

in structura altor intreprinderi, la data semnarii contractului de subventie DA/NU 

7  Cheltuielile din planul de afaceri sunt cele din lista cheltuielilor eligibile DA/NU 

 
B. Grila de evaluare criterii de selectie 
 

1 Scurtă descriere a întreprinderii (domeniul de activitate, locul de înființare și exploatare a 

afacerii, viziunea, misiunea, strategia, obiective pe termen mediu și lung, activități, 

rezultate, indicatori previzionați) -0-6pct 

  

2 Analiza SWOT a afacerii (prezentarea punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a 

amenințărilor) -0-6 pct 

  

3 Schema organizatorică și politică de resurse umane (prezentarea organigramei 

întreprinderii, identificarea resurselor umane necesare derulării activităților, prezentarea 

fiselor de post, prezentarea procesului de selecție și recrutare personal, angajarea de 

personae dezavantajate) -0-16 pct 
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4 Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii (caracteristici fizice, 

tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui, lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce 

fac obiectul investiției propuse; rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus spre 

achiziționare; nevoile ce vor acoperite prin intermediul produsului/serviciului/lucrării 

dezvoltate; modalitatea în care produsul/serviciul/lucrările contribuie la inovarea socială, 

combaterea discriminării, dezvoltarea durabilă, sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor, 

promovarea concretă a utilizării și calității TIC prin implementarea unor soluții TIC în 

procesul de producție/furnizare/prestare, promovarea consolidării cercetării, a dezvoltării 

tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activitați specifice) – 0-18 pct 

  

5 Analiza pieței de desfacere și a concurenței (prezentarea pieței de desfacere a 

produsului/serviciului/lucrărilor, identificarea principalilor competitori și a 

produselor/serviciilor/lucrărilor oferite de acestia, inclusiv puncte tari și puncte slabe; 

prezintă avantajul competitiv al produsului/serviciului/lucrărilor) – 0-6 pct 

  

6 Strategia de marketing (descrierea strategiei de produs cu menționarea caracteristicilor și 

avantajelor pe care le oferă clienților; descrierea strategiei sau politicii de preț prin analiza 

elementelor ce determină prețul, descrierea strategiei de vânzari și distribuție prin analiza 

metodelor de vânzare și canalelor de distribuție și descrierea strategiei de promovare și 

relații publice ce va urmări efectul dorit în promovare, costurile pe care le implică 

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

rezultatelor promovării) – 0-6 pct 

  

7 Proiecții financiare privind afacerea (bugetul planului de afaceri, sursele de finanțare, 

realizarea unei previzionari a veniturilor și a cheltuielilor pe o perioada de 18 luni) – 0-42 

pct  

  

 

7. Explicarea etapelor de selectie 
Procesul de selectie a planurilor de afaceri va fi pregatit si desfasurat, astfel incat sa asigure o procedura 

decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva. In cadrul concursului de selectie a planurilor de afaceri 

participa 300 de persoane care au urmat cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul 

proiectului. 

Dosarul de candidature pentru cei care au urmat cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul 

proiectului va contine: 

- Solicitare inscriere concurs (Anexa 3) 

- Planul de afaceri (conform Anexa 1) 
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La concursul planurilor de afaceri pot lua parte si persoane care nu au participat la cursurile de formare 

antreprenoriala din cadrul proiectului si care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile, astfel: 

- Au varsta minima de 18 ani 

- Au domiciliul/resedinta in Regiunea de Sud-Est, in mediul urban sau rural 

- Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in zona urbana a Regiunii Sud-Est 

- Sunt studenti, masteranzi, doctoranzi, someri, angajati sau întreprinzatori 

- nu fac parte din categoria tinerilor NEETs - cu vârsta între 16 si 24 ani care nu urmează nicio formă de 
învățământ și nici nu au un loc de muncă 

- detin un Certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala recunoscut de ANC 

Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare 
antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane 
beneficiare de ajutor de minimis 

Perioada de selectie a celor 37 de planuri de afaceri care vor primi finantare se va desfasura conform 
calendarului. 

Persoanele care nu au urmat cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului vor 
depune urmatoarele documente: 

1. Copie după Cartea de Identitate care atesta domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Est 
2. CV în format Europass 
3. Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă însoțită de documente justificative care 

atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă eligibil  (șomeri, persoane inactive, persoane care 
au un loc de muncă, studenți, masteranzi, doctoranzi) și nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs 
(care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 
ani, însoțită de documente justificative (Anexa 9) 

4. Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 15) 
5. Declaraţia (pe proprie răspundere) de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor 

cu caracter personal (Anexa 11) 
6. Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 12) 
7. Declarație de incompatibilitate (Anexa 16) 
8. Scrisoare de motivaţie/intenție (Anexa 13) 
9. Formularul de grup țintă (Anexa 14) 
10. Copii după diplomele de studiu sau adeverință (dacă este cazul) 
11. Copii după dovezi ce atestă participarea la cursuri și/sau specializări efectuate (dacă este cazul) 
12. Copii care să ateste experienţa în muncă (dacă este cazul) 
13. Certificat de absolvire curs competente antreprenoriale 
14. Cerere de inscriere in concursul planurilor de afaceri 
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15. Plan de afaceri 

Procedura de înscriere în concursul de planuri de afaceri 
1. Descărcați și tipăriți documentele de înscriere de mai sus. 
2. Completați lizibil cu informațiile solicitate. 
3. Semnați olograf documentele de înscriere completate, în cazul în care nu ați participat la cursul de 
competențe antreprenoriale desfășurat în cadrul proiectului. 
4. Realizați fotocopii după celelalte documente solicitate, menționarea „conform cu originalul” și 
semnarea documentului.  
5. Depuneți, personal sau prin poștă/ curier documentele de înscriere în concurs semnate în original și 
planul de afaceri la sediul ADRA România din Bd. Pache Protopopescu, nr 85, sector 2, București, în 
perioada 29.11.2018 – 07.12.2018. 
 

Rezultatele obținute în urma evaluării planurilor vor fi publicate pe site-ul proiectului. Se va realiza o lista 

de beneficiari selectati pe fiecare judet si o lista de rezerva. Termenul  alocat  pentru contestații  este  de  

24  de  ore  de  la  data  publicării. 

8. Semnarea contractelor de subventie 

Conform Schemei de minimis România Start-Up Plus, contractul de subvenție se încheie între 
administratorul schemei de antreprenoriat și fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis, iar schema 
de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei 
afaceri. Contractul de subvenţie semnat va fi valabil de la data semnării și până la terminarea perioadei de 
sustenabilitate a proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia. În situația în care este necesar, 
contractual de subvenţie se poate prelungi prin act adițional semnat de ambele părți. 
Documente necesare semnării contractului de subvenție: 
- Certificat de înregistrare a întreprinderii în Registrul Comerțului; (copie) 
- Certificat constatator emis în temeiul art. 17 ind.1 din Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul competent; 
(copie) 
- Declarația de angajament (Anexa 6); (original) 
- Declarația pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis (Anexa 7 la prezenta 
metodologie); (original) 
- Formularul de identificare financiară aferent unui cont bancar special deschis pentru derularea 
operațiunilor din cadrul proiectului; (original) 
- Adeverința care să ateste efectuarea stagiului de practică în cadrul unei întreprinderi 
existente, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului 
de afaceri (original) și certificatul constatator al firmei în care a fost efectuat stagiul de practică, 
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pentru verificarea codului CAEN (copie). Cele minimum 42 de persoane selectate în vederea 
acordării ajutorului de minimis vor dobândi abilități practice în întreprinderi existente, funcționale, 
care desfășoară activități economice din aceeași clasa CAEN cu cea a planului de afaceri propriu, 
prin participarea la stagii de practică. 
- Document eliberat de ONRC care atestă faptul că, câștigătorul nu are calitatea de asociat 
majoritar în structura altor întreprinderi. 
 
Toate documentele solicitate care se vor prezenta în copie conform cerințelor de mai sus, vor avea 
mențiunea „conform cu originalul” și semnătura reprezentatului legal. 
 
Dacă, în urma verificării documentelor necesare semnării contractului de subvenție, o întreprindere 
nu îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de 
ajutor de minimis, i se va comunica în scris acest lucru. În acest caz, precum și în situația în care o 
întreprindere nu se va prezenta la semnarea contractului de subventie sau își va anunța retragerea din 
cadrul concursului, întreprinderea va fi înlocuită cu o alta din lista de rezervă (cu punctajul cel mai mare), 
cu condiția respectării algoritmului de ierarhizare. 
Firma selectată din lista de rezervă va fi informată în scris pentru a prezenta documentele aferente 
semnării contractului de subvenție. 
Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis: 
a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată, 
conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului și prin contractul de subvenție; 
b) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor administratorului schemei de 
minimis, și prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de virarea primei tranșe din subvenție; 
c) informarea în scris a administratorului schemei de minimis, cu privire la orice modificări care pot afecta 
bugetul ajutorului de minimis și/sau activitatea desfășurată conform planului de afaceri aprobat, în termen 
de maximum 3 de zile lucrătoare de la constatarea modificării; 
d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților 
administratorului schemei de minimis și a persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de ajutor de 
minimis sau de Consiliul Concurenței să efectueze controale privind modul de utilizare a subvenției, 
precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate; 
e) depunerea la administratorul schemei de minimis a raportului privind desfășurarea activității economice 
pentru care a fost alocată subvenția și a documentelor justificative corespunzătoare – în termenul solicitat; 
f) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de către administratorul schemei 
de minimis, furnizorul schemei de minimis sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite de aceștia; 
g) păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în baza prezentului 
contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei tranșe; această evidență 
va include informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația 
comunitară în domeniul ajutorului de minimis; 
h) raportarea către administratorul schemei de minimis a tuturor datelor și informațiilor necesare pentru 
monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către acesta; 
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i) depunerea la organele competente a documentelor privind evidențierea ajutorului de minimis, potrivit 
legislației aplicabile în vigoare; 
j) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de 
la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID POCU/82/3/7/105479. 
k) arhivarea si păstrarea documentelor conform legislației in vigoare; 
l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația 
nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului. 
Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție 
de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta: 
1) angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite; 
2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de 
minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 
POCU/82/3/7/105479, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului – Condiții specifice „România 
Start Up Plus”; 
3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea 
funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 
4) păstrarea echipamentelor pe o perioada de minim 3 ani de la ultima alocare financiară în proiect; 
5) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului. 

 

 

Important: 
Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, întreprinderile înființate de către câștigătorii desemnați 
în urma concursului de planuri de afaceri vor trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
 
a) să fie înregistrate (sediu și punct de lucru, dacă e cazul) în zona urbană din județele: Buzău, Brăila, 
Vrancea, Tulcea, Galați și Constanța, cu respectarea legislației în vigoare 
b) să își desfășoare activitatea în unul din județele: Buzău, Brăila, Vrancea, Tulcea, Galați și Constanța  
c) codul CAEN pentru care se solicită ajutorul de minimis să facă parte din Lista codurilor CAEN eligibile 
(Anexă la prezenta Metodologie) 
d) reprezentantul legal al întreprinderii să nu fi fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 
e) reprezentantul legal al întreprinderii să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitive 
și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 
f) reprezentantul legal al întreprinderii să nu furnizeze informaţii false; 
g) să fie direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi să nu acţioneze ca 
intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 



                                                                                                     
 
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi. 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

Titlu proiect: Up to start 
Cod contract: POCU/82/3/7/105479 
Beneficiar: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România 

 

20 
 

h) să nu fi fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei 
Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta 
a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 
i) domeniul de activitate al firmei să nu fie printre cele enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis 
asociată acestui program de finantare, respectiv: 
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 
achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; 
- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari. 

4) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, 
respective ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării 
unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

5) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 
6) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

j) să respecte condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start-Up Plus”, 
respectiv: 
- angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis; 
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 
luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; 
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea 
funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului; 
- în calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitanții, nici partenerii acestora 
din proiect nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu 
beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect; 
- persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura 
altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție; 
- persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul 
a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program; 
- în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan 
de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar. 
 
În cazul în care întreprinderea urmează a fi înființată în asociere de doi sau mai mulți asociați, persoana al 
cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar 
(minimum 51%). 
 
Ajutorul de minimis acordat fiecărei întrepinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat 
reprezintă maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
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9.  Definitii 

În cadrul prezentei metodologii, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri: 
a) administrator al schemei de minimis – administratorul schemei de antreprenoriat ca persoană 
juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în 
numele furnizorului. În cadrul proiectului “UP TO START”, 
administratorul schemei de minimis este ADRA România. 
b) comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 
vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu 
excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a 
oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată 
de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în 
care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 
c) contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și administratorul 
schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative 
ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU; 
d) contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și 
beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale 
părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis; 
e) întreprindere – orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor 
în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de 
venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane 
fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, 
autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și 
asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice; 
f) întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 
următoare: 
i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei 
alte întreprinderi; 
ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 
iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 
iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 
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Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 
literele a-d sunt considerate ”întreprinderi unice”. 
g) furnizor al schemei de minimis – orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale 
statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează 
resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura 
ajutorului de stat sau de minimis; în cazul „UP TO START”, furnizorul schemei de minimis este Ministerul 
Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU. 
h) My SMIS – sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii 
europeni pentru perioada de programare 2014-2020; 
i) prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are 
drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în 
exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală 
pentru prima vânzare; 
j) produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din 
pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
k) 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 de web a 
Comisiei Europene. 
l) beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care doresc să 
iniţieze o activitate independentă, cu vârsta mai mare de 18 ani, pe baza unui plan de afaceri 
selectat în condițiile stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, selectat în condițiile 
stabilite conform Ghidului Solicitantului Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 
„România Start-up Plus” 
m) angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu angajatii 
şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii; 
n) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau 
unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în 
cadrul desfăşurării activităţii; 
o) IMM - întreprindere cu mai puţin de 250 de persoane angajate şi care are o cifra de afaceri anuală 
netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţine active totale de până la 43 de milioane de 
euro. 
 

 

10. Dispozitii finale 

Nerespectarea Metodologiei de concurs va rezulta in descalificarea participantului. 
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11. Formulare/Anexe 

Anexa 1. Plan de afaceri – model standard 
Anexa 2. Grila de evaluare 
Anexa 3. Solicitare înscriere la concurs planuri de afaceri 
Anexa 4. Contestație 
Anexa 5. Contract de subvenție - draft 
Anexa 6. Declarație de angajament 
Anexa 7. Declarație pe proprie răspundere privind ajutorul de minimis 
Anexa 8. Chestionar de preselecție* 
Anexa 9. Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă* 
Anexa 10. Declararție privind calitatea de asociat în alte întreprinderi* 
Anexa 11. Declarație de consimtământul cu privire la utilizare și prelucrarea datelor cu caracter personal* 
Anexa 12. Angajament de disponibilitate față de activititățile proiectului* 
Anexa 13. Scrisoare de motivație / intenție* 
Anexa 14. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 
2014-2020 
Anexa 15. Declarația de evitare a dublei finanțări* 
Anexa 16. Declarația de incompatibilitate* 
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Anexa 1 

PLAN  DE  AFACERI 

 
TEMA:.......................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANT (A) 

................................................................................................ 
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1 Denumirea firmei si tipul de organizare juridica 

 

Scopul afacerii mele va fi: 

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

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

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

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

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

 

Fata de scopul pe care mi l-am propus “Titlul” cel mai potrivit, in ceea ce mă privește, este: 

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

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

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

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

 

Forma de organizație care răspunde intențiilor mele va fi: 

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

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

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

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

 (scris in extenso, nu ca abreviere) 

 

 

 

Adresa sediului social va fi: 

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

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

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

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

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

 

Telefon.......................................... 

E-mail.......................................... 
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2 Descrierea ideii de afacere și a stategiei de implementare a planurilor de afaceri 

(activități, rezultate, indicatori)  

Explicați premisele afacerii; Ideea mea de afaceri a apărut din: 

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

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

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

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

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

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

 (experiența mea, observațiile mele si/sau ale familiei, un hobby, o sugestie de la ....., altele 

asemenea) 

(IN ACEST CAPITOL SE VA MENTIONA EXPLICIT CE DOMENIU DE ACTIVITATE ARE FIRMA – NON 

AGRICOL –SI CARE VA FI MEDIUL IN CARE SE ISI VA DERULA ACTIVITATEA – RURAL/ URBAN) 

 

 

Organizatia la care m-am gandit va realiza urmatoarele produse (servicii): 

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

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

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

 

Pornind de la scopul prezentat anterior si tipul de produse si servicii pe care le dorim realizate, clienții 

întreprinderii noastre vor fi: 

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

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

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

 (in raport cu locatia, in raport cu varsta, preocuparile, nivel de trai, pasiuni, obiceiuri, altele asemenea) 

 

Activități 

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

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

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

 

Rezultate  

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

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

 

Indicatori 

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

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

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

ANALIZA SWOT A AFACERII  

(Menționați minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe, oportunități și 

amenințări).  

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Oportunități: Amenințări: 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

3 Echipa si managementul companiei 

In organizarea intreprinderii si pentru obtinerea produselor (serviciilor), vor fi implicate urmatoarele 

structuri: 

- fondatorii 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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Numarul persoane care vor fi angajate si tipul posturilor: 

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

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

 (IN ACEST CAPITOL SE VA MENTIONA EXPLICIT CATE PERSOANE DIN GRUPUL TINTA INREGISTRAT, 

PERSOANE CE AU URMAT UN CURS DE FORMARE PROFESIONALA IN CADRUL PROIECTULUI, VOR FI 

ANGAJATE IN ACEASTA STRUCTURA SI IN CE FUNCTII, DUPĂ CAZ) 

 

M-am gandit ca intreprinderea pe care o voi crea sa aiba urmatoarea structura de organizare 

(enumerarea lor si ce calificari si competente trebuie sa aiba): 

- Functii de conducere  (ex. Administrator, Director economic, Director financiar, Director de vanzari etc.) 

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

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

 

- Funcții de execuție (contabil, agent de vânzări, muncitor (ne)calificat, ingineri, operatori utilaje, șofer, 

etc.): 

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

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

*STRUCTURA ORGANIZATORICA POATE FI PREZENTATA SI IN FORMA GRAFICA, DUPA CAZ 

 

Raporturile juridice cu persoanele angajate vor fi următoarele: 

- contract de munca individuale pentru următoarele tipuri de angajați 

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

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

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

- contract de colaborare (prestări servicii) pentru următoarele tipuri de angajați 

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

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

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

 

Având in vedere angajații cu nevoi deosebite, vom asigura următoarele facilitați: 

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

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

(echipamente de lucru, program redus, bonuri de masa, servicii de masa, servicii medicale, medicamente, 

organizarea de evenimente, locații pentru recuperare medicala, formare profesionala, altele asemenea). 
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4 Prezentarea produselor si serviciilor  

(Descrierea produselor / serviciilor/lucrărilor care fac obiectul  afacerii)  

După cum am menționat si in capitolele anterioare produsele/serviciile pe care le vom realiza sunt: 

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

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

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

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

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

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

 

Produsele/serviciile de mai sus se vor realiza cu ajutorul  (mașini, utilaje, proces tehnologic, altele 

asemenea): 

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

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

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

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

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

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

 

Din observarea pieței a rezultat ca potențialii clienți sunt interesați de produse cu următoarele 

caracteristici: 

(dimensiune, culoare, ambalaj, consistenta, perisabilitate, garanție etc.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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5 Analiza pietei  

Din observațiile si analizele care le-am făcut singur/singura (sau cu ajutorul familiei/prietenilor.......) am 

putut constata următoarele firme concurente pe piața: 

Firme cu brand cunoscut, cum ar fi: 

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

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

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

Punctele tari ale acestor firme sunt: 

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

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

Punctele lor slabe sunt: 

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

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

 

Firme mici (SRL/Intreprinderi individuale/Intreprinderi familiale), cum ar fi: 

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

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

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

Punctele tari ale acestor firme sunt: 

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

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

Punctele lor slabe sunt: 

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

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

 

Organizatii neguvernamentale (fundatii, asociatii) , cum ar fi: 

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

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

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

Punctele tari ale acestor firme sunt: 

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

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

Punctele lor slabe sunt: 

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

.................................................................................................................................................................. 
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Tot din analizele de piata a rezultat si ideea de afaceri pe care doresc sa o pun in practica datorita 

următoarelor oportunități pe care mi le oferă piața: 

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

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

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

Totodată, pe lângă oportunități, am identificat si constrângeri si riscuri pe care le pot întâmpina in piața. 

Acestea sunt: 

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

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

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

Tot din analiza pietei am mai identificat si alte aspecte de interes pentru mine, cum ar fi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (importanta poziției comerciale-vadul, accentul care se pune pe calitate, accentul care se pune pe 

raportul calitate-pret, accentul care se pune pe fidelizarea clienților, altele asemenea) 

6 Obiective 

Întreprinderea pe care doresc sa o înființez va avea următoarele obiective (SMART – Specifice, 

Măsurabile, Accesibile, Relevante, Încadrate in Timp):  

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

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

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

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

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

(pe termen scurt, pe termen mediu si lung, in raport cu comunitatea, in raport cu posibilitățile de 

extindere, de diversificare a producției, de asigurare a calității etc.) 
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7 Strategia firmei/afacerii si implementare 

In raport cu situația pe care am observat-o in piața, voi aplica următoarele strategii pentru succesul 

întreprinderii mele; Strategia de lansare a întreprinderii va cuprinde (locație, preturi, promovare, (de 

produs(e)/ serviciu(cii), de distribuție, de promovare, de fidelizarea a clienților, etc): 

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

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

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

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

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

 

 
(IN ACEST CAPITOL SE VOR MENTIONA SI ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILA – 

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR -, EGALITATEA DE SANSE SI NONDISCRIMINAREA – DUPĂ 

CAZ) 

 

 

 

8 Informatii financiare 
Fondurile necesare pentru începerea si dezvoltarea afacerii le voi obține astfel: 

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

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

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

(de la familie, de la prieteni, de la parteneri, de la asociați, de la bănci, din economiile proprii, din alte 

surse….) 

 

Capitalul de pornire pentru începerea afacerii/activității va fi de: 

.......................................................lei/ mii lei/ euro si el va fi utilizat pentru următoarele cheltuieli: 

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

Profitul pe care doresc sa-l obțin in primul an de activitate este de ...........% din capitalul de pornire. 
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Bugetul primului an de activitate, pe trimestre, va fi următorul: 

 TR.I TR.II TR.III TR.IV TOTAL AN 

VENITURI      

- din vanzare sericii/produse 

 

15000 35000    

- din alte surse 

 

     

CHELTUIELI      

- cu manopera salarii 

 

*3     

- cu materiale 

 

*3     

- cu terti ( subcontractare) 

 

     

- cu echipamente 

 

 0 0 0 0 

- Cu regia firmei      

TOTAL 76000     

REZULTAT (profit sau pierdere) = 

VENITURI-CHELTUIELI 

-61000     
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9 Anexe si alte documente 
In susținerea planului meu de afaceri anexez următoarele: 

(fotografii, desene, fise de post, materiale de presa, schițe pentru procese tehnologice, CV-uri, diplome, 

oferte echipamente dorite etc) 

1. ..................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................................... 

5. ..................................................................................................................................................... 

6. ..................................................................................................................................................... 

7. ..................................................................................................................................................... 

8. ..................................................................................................................................................... 

9. ..................................................................................................................................................... 

10. .................................................................................................................................................... 

 
 
Model planificare activități: 
 

Nr 
crt 

Denumire 
activitate 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

1 Infiintare 
firma 

X                       

2 Angajare 
personal 

X                       

3 Angajare 
contabil / 
contract 
firma 
contabilitate 

X                       

4 Plata salarii X x x x x x x x x x x x 

5 Plata 
contributii 
stat 

X x x x x x x x x x x x 

6 Inregistrare 
operatiuni in 
contabilitate 

X x x x x x x x x x x x 
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Model buget:  
 

Buget L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L1
0 

L1
1 

L1
2 

Tot
al 

Cheltuieli                           

0. Taxe pentru înființarea 
de întreprinderi - această 
cheltuială poate fi 
bugetată și se va efectua 
numai după semnarea 
pre-acordului de 
finanțare.  

                        0 

                          0 

1. Cheltuieli cu salariile 
personalului nou-angajat  

                        0 

1.1 Cheltuieli salariale                          0 

1.2 Contribuţii sociale 
aferente cheltuielilor 
salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora 
(contribuţii angajaţi şi 
angajatori)  

                        0 

2. Cheltuieli cu 
deplasarea personalului 
întreprinderilor nou-
înfiinţate:  

                        0 

2.1 Cheltuieli pentru 
cazare  

                        0 

2.2 Cheltuieli cu diurna 
personalului propriu  

                        0 

2.3 Cheltuieli pentru 
transportul persoanelor 
(inclusiv transportul 
efectuat cu mijloacele de 
transport în comun sau 
taxi, gară, autogară sau 
port şi locul delegării ori 
locul de cazare, precum şi 

                        0 
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transportul efectuat pe 
distanța dintre locul de 
cazare şi locul delegării)  

2.4 Transport material și 
echipamente 

                          

3. Cheltuieli aferente 
diverselor achiziţii de 
servicii specializate, 
pentru care Beneficiarul 
ajutorului de minimis nu 
are expertiza necesară;  

                        0 

4. Cheltuieli cu achiziția și 
asigurarea activelor fixe 
corporale (altele decât 
terenuri și constucții) 
obiecte de inventar, 
materii prime și 
materiale, inclusiv 
materiale consumabile, 
alte cheltuieli pentru 
investiţii necesare 
funcţionării 
întreprinderilor; 

                        0 

5. Cheltuieli cu 
închirierea de sedii 
(inclusiv depozite), spații 
pentru desfășurarea 
diverselor activițăți ale 
întreprinderii, 
echipamente, vehicule, 
diverse bunuri;  

                        0 

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

                        0 
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pentru: echipamente, 
vehicule, diverse bunuri 
mobile și imobile);  

7. Utilităţi aferente 
funcţionării 
întreprinderilor  

                        0 

8. Servicii de 
administrare a clădirilor 
aferente funcţionării 
întreprinderilor  

                        0 

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

                        0 

10. Arhivare de 
documente aferente 
funcţionării 
întreprinderilor  

                        0 

11. Amortizare de active 
aferente funcţionării 
întreprinderilor  

                        0 

12. Cheltuieli financiare 
şi juridice (notariale) 
aferente funcţionării 
întreprinderilor  

                        0 

13. Conectare la reţele 
informatice aferente 
funcţionării 
întreprinderilor  

                        0 

14. Cheltuieli de 
informare şi publicitate 
aferente funcţionării 
întreprinderilor  

                        0 

15. Alte cheltuieli 
aferente funcţionării 
întreprinderilor  

                        0 



                                                                                                     
 
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi. 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

Titlu proiect: Up to start 
Cod contract: POCU/82/3/7/105479 
Beneficiar: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România 

 

39 
 

15.1Prelucrare de date                          0 

15.2 Întreţinere, 
actualizare şi dezvoltare 
de aplicaţii informatice  

                        0 

15.3 Achiziţionare de 
publicaţii, cărţi, reviste 
de specialitate relevante 
pentru operaţiune, în 
format tipărit şi/sau 
electronic  

                        0 

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

                        0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexa 2 
 

Grila de evaluare a eligibilitatii 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI ……………………………………………………………………………………………… 

Nr. 
crt 

Criterii DA NU 

1 Domeniul de activitate pentru care se doreste finantare se incadreaza in lista 
domeniilor eligibile 

  

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

  

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

  

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

  

5 Intreprinderile nou infiintate vor avea sediul social sau punctul de lucru in zona 
urbana a judetelor Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea 

  

6 Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati 
majoritari in structura altor intreprinderi, la data semnarii contractului de subventie 

  

7 Cheltuielile din planul de afaceri sunt cele din lista cheltuielilor eligibile   

 

Se considera ,,Eligibil’’ planul de afaceri care este notat la toate criteriile cu ,,DA’’. Planurile care au cel 

putin un criteriu notat cu ,,NU’’ vor fi declarate ,,Respinse’’. 

 

Grila de evaluare criterii de selectie 

Cod CAEN …………………………………. 

Nr. 
crt 

Criterii Punctaj 
acordat 

Punctaj 
obtinut 

1 Scurtă descriere a întreprinderii (domeniul de activitate, locul de înființare și 
exploatare a afacerii, viziunea, misiunea, strategia, obiective pe termen mediu și 
lung, activități, rezultate, indicatori previzionați) 

0-6 pct  

2 Analiza SWOT a afacerii (prezentarea punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților 
și a amenințărilor) 

0-6 pct  

3 Schema organizatorică și politică de resurse umane (prezentarea organigramei 
întreprinderii, identificarea resurselor umane necesare derulării activităților, 

0-16 pct 
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prezentarea fiselor de post, prezentarea procesului de selecție și recrutare 
personal, angajarea de persone dezavantajate) 

4 Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii (caracteristici 
fizice, tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui, lista lucrărilor/ bunurilor/ 
serviciilor ce fac obiectul investiției propuse; rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, 
echipament propus spre achiziționare; nevoile ce vor acoperite prin intermediul 
produsului/serviciului/lucrării dezvoltate; modalitatea în care 
produsul/serviciul/lucrările contribuie la inovarea socială, combaterea discriminării, 
dezvoltarea durabilă, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor, 
promovarea concretă a utilizării și calității TIC prin implementarea unor soluții TIC în 
procesul de producție/furnizare/prestare, promovarea consolidării cercetării, a 
dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activitați specifice) 

0-18 pct  

5 Analiza pieței de desfacere și a concurenței (prezentarea pieței de desfacere a 
produsului/serviciului/lucrărilor, identificarea principalilor competitori și a 
produselor/serviciilor/lucrărilor oferite de acestia, inclusiv puncte tari și puncte 
slabe; prezintă avantajul competitiv al produsului/serviciului/lucrărilor) 

0-6 pct 
 

 

6 Strategia de marketing (descrierea strategiei de produs cu menționarea 
caracteristicilor și avantajelor pe care le oferă clienților; descrierea strategiei sau 
politicii de preț prin analiza elementelor ce determină prețul, descrierea strategiei 
de vânzari și distribuție prin analiza metodelor de vânzare și canalelor de distribuție 
și descrierea strategiei de promovare și relații publice ce va urmări efectul dorit în 
promovare, costurile pe care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul 
dorit, mass-media ce vor fi utilizate și analiza rezultatelor promovării) 

0-6 pct  

7 Proiecții financiare privind afacerea (bugetul planului de afaceri, sursele de 
finanțare, realizarea unei previzionari a veniturilor și a cheltuielilor pe o perioada de 
18 luni) 

0-42 pct  

 

 

Nume si prenume evaluator/semnatura 

…………………………………………..................            …………………………………… 

 

Data: ………………………………………………… 
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Anexa 3 

 

 

Solicitare înscriere in Concursul planurilor de afaceri  

din cadrul proiectului ,,Up to start’’, cod SMIS 105479 

 

Subsemnatul/a .............................................................................................., domiciliat/ă în  localitatea 

...................................................................................., județul................................, posesor/posesoare al/a 

CI seria …………..... nr. ……....................., eliberată de ……........................................., în calitate de beneficiar 

al proiectului „Up to start” ID 105479, solicit înscrierea in Concursul planurilor de afaceri organizat în cadrul 

proiectului menționat anterior, cu planul de afaceri purtand titlul: 

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

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

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

 

 

 

 

Nume și prenume  

 

 

Data: ..............................  

Semnătura .............................. 
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Anexa 4  

 
 
 

Contestație privind evaluarea planului de afaceri cu titlul 
………………………………………………………………………………………………, inscris in Concursul planurilor de 

afaceri din cadrul  
proiectului ,,Up to start’’, ID 105479 

 
 
În atenția Comisiei de evaluare,  
 
 

Subsemnatul/a ……......……..…………......................................................................., CNP 
…..……………………….., posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de 
..............................., de către .............................................., în calitate de participant/ă la concursul de 
planuri de afaceri în cadrul proiectului „Up to start”, doresc să contest rezultatele evaluării care au 
fost publicate în urma evaluării planului de afacere.  
Am fost informat și am luat la cunoștință de prevederile Schemei de minimis „România Start Up Plus”, 
a Ghidului solicitantului – Condiții specifice ”România Start Up Plus” , precum și a prevederilor 
Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri și sunt de acord cu acestea.  
 
Prin prezenta, solicit: ........................................................................................................... 
 
 
 
Participant concurs planuri de afaceri.........................................................................................  
(Nume si prenume)  

Semnătura: ................................................................................................................................ 
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Anexa 2 la Ordinul nr.2103/2016 
ANEXA 5 

 

CONTRACT DE SUBVENȚIE3 

NR. ………./…………….. 

 

1. Părţile contractului …………………………………………………………………………………., cu sediul în 

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

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

legal…………………, funcția…………., în calitate de administrator al schemei de antreprenoriat, pe de o 

parte, 

și  

………………………………………………………………………………,cu sediul în …………………….., cod fiscal……….., 

telefon …………….., fax……………., e-mail……………… cont bancar ………………., deschis la ……………….., prin 

reprezentant legal…………………, funcția……………, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, pe de altă 

parte,  

prin liberul lor acord de voinţă, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă, încheie 

prezentul contract de subvenţie. 

2. Termeni, definiţii, prescurtări 

Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezentul acord au următorul înţeles: 

a) administrator4 al schemei de minimis – orice persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze 

proceduri în domeniul de minimis în numele furnizorului; 

b) administrator ai schemelor de antreprenoriat5 – persoanele juridice de drept public sau de drept 

                                                           
3 Prezentul contract de subvenție include clauzele minime obligatorii. administratorul schemei de antreprenoriat 
poate include și alte clauze contractuale, cu condiția ca acestea din urmă să nu contravină clauzelor minime 
obligatorii. 
4 Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare 
5 Cf. Programului Operațional Capital Uman, Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start Up Plus” 
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privat care implementează, singure sau în parteneriat, proiecte cofinanțate prin Programul 

Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, proiecte în 

cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi, cu respectarea 

condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”; 

c) comercializarea produselor agricole6 – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 

vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția 

primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte 

activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un 

producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se 

desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

d) contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și administratorul 

schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative 

ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU; 

e) contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și 

beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților 

în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis; 

f) întreprindere7 – orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în 

vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, 

în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice 

autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, 

autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și 

asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice; 

g) întreprinderea unică8 – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 

următoare: 

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

unei alte întreprinderi; 

                                                           
6 Cf. art. 1, alin. 3, lit. c din 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 economic general 

7 Cf. art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cu modificările și completările ulterioare 
8 Cf. art. 2, alin. 2 din Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 
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ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 

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

din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 

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

drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

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

literele a-d sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

h) furnizor9 al schemei de minimis – orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale 

statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează 

resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura 

ajutorului de stat sau de minimis; 

i) My SMIS10 – sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii europeni 

pentru perioada de programare 2014-2020;  

j) prelucrarea produselor agricole11 – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are 

drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în 

exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală 

pentru prima vânzare; 

k) produse agricole12 – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din 

pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

l) proiect – proiectul finanțat prin POCU în cadrul apelului de proiecte „România Start Up Plus” și 

implementat de  administratorul schemei de antreprenoriat 

m) 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 de web a Comisiei 

                                                           
9 Cf. art. 2, alin. 1, lit. m din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare 
10 Cf. Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis  
11 Cf. art. 1, alin. 3, lit. b din 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 economic general 

12 Cf. art. 1, alin. 3, lit. a din 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 economic general 

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
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Europene. 

 

3. Legislaţie aplicabilă 

 La încheierea şi pentru aplicarea prezentului contract sunt avute în vedere, în special, dar nu 

limitat la acestea, următoarele prevederi legale: 

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

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

- Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus; 

- Contractul de finanţare cu ID: ……………………. încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil şi 

…………………………….., Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, ce 

constituie anexă şi parte integrantă a prezentului contract; 

- Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”; 

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

2020; 

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

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 

4. Durata contractului de subvenţie 

(1) Prezentul contract de subvenţie este valabil de la data semnării și până la terminarea perioadei de 

sustenabilitate a proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia. 

(2) Prezentul contract de subvenţie se poate prelungi prin act adițional semnat de ambele părți.  

 

5. Obiectul contractului şi scopul acordării subvenţiei 

5.1. Obiectul contractului: acordarea de ajutor de minimis beneficiarului definit la art. 1, al cărui plan de 

afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului pentru un buget de maximum ……………….. lei. 

5.2. Scopul acordării subvenției 

În cadrul prezentului contract, ajutorul de minimis se acordă pentru: 
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1. Creșterea gradului de ocupare cu un număr de locuri de muncă de minimum .......... poziții; 

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

proiectului. 

5.3. Acordarea subvenției 

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

(2) Ajutorul de minimis se va acorda către beneficiar în două tranșe, după cum urmează: 

a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat 

în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat. 

b. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce 

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat  venituri reprezentând minimum 30% 

din valoarea tranșei inițiale primite.  

 

(3) În situația în care beneficiarul ajutorului de minimis nu poate face dovada realizării  de venituri în 

valoarea specificată la alin. 2, pct. b în cadrul termenului de funcționare 12 luni din etapa a II-a specificată 

în Ghidului solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”, tranșa finală nu va mai fi acordată. 

6. Drepturile si obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis 

A. Drepturile beneficiarului ajutorului de minimis 

a) primirea subvenției în cuantumul prevăzut la art. 5.3, cu respectarea specificațiilor menționate la art. 

5.1 din prezentul contract, pe bază de documente justificative transmise administratorului schemei de 

antreprenoriat, până la acoperirea integrală a cuantumului prevăzut la art. 5.3 din prezentul contract, în 

vederea acoperirii cheltuielilor angajate sau, după caz, efectuate pentru implementarea măsurilor de 

ocupare. 

b) utilizarea, după caz, de mecanisme financiare permise de legislația în vigoare, pentru respectarea 

condițiilor necesare primirii fondurilor menționate la pct. a) de mai sus.  

B. Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis 

a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată, 

conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului ID………… și prezentului contract de subvenție; 

b) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor administratorului schemei de 

antreprenoriat, și prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de virarea primei tranșe din 

subvenție; 
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c) informarea în scris a administratorului schemei de antreprenoriat, cu privire la orice modificări care 

pot afecta bugetul ajutorului de minimis și/ sau activitatea desfășurată conform planului de afaceri 

aprobat, în termen de maximum 3 de zile lucrătoare de la constatarea modificării; 

d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților 

administratorului schemei de antreprenoriat și a persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de 

ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței să efectueze controale privind modul de utilizare a 

subvenției, precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate;  

e) depunerea la administratorul schemei de antreprenoriat a raportului privind desfășurarea activității 

economice pentru care a fost alocată subvenția și a documentelor justificative corespunzătoare, până 

la data de ............; 

f) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de către administratorul schemei 

de antreprenoriat, furnizorul schemei de minimis sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite de 

aceștia; 

g) păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în baza prezentului 

contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei tranșe; această evidență 

va include informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația 

comunitară în domeniul ajutorului de minimis; 

h) raportarea către administratorul schemei de antreprenoriat a tuturor datelor și informațiilor necesare 

pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către acesta;  

i) depunerea la organele competente a documentelor privind evidențierea ajutorului de minimis, potrivit 

legislației aplicabile în vigoare; 

j) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de 

la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID .............. 

k) arhivarea si păstrarea documentelor conform legislației in vigoare; 

l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația 

nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului. 

C. Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de 

tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta 

 1) angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite; 

2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o 

perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de 

finanțare cu ID ............, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului – Condiții specifice 

„România Start Up Plus”; 
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3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure 

continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 

4) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului. 

 

  7. Obligațiile si drepturile administratorului schemei de antreprenoriat 

A. Obligațiile administratorului schemei de antreprenoriat 

  

a. urmărirea respectării planului de afaceri aprobată, pe tot parcursul prezentului contract, inclusiv din 

punct de vedere al continuării respectării condițiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite 

în Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus” și în schema de ajutor de minimis 

asociată; 

b. monitorizarea permanentă a ajutorului de minimis acordat, inclusiv a sustenabilității afacerii vizate, și 

comunicarea eventualelor măsuri care se impun în cazul încălcării condițiilor prevăzute de schema de 

minimis, respectiv de legislația aplicabilă; 

c. transferarea, conform procedurilor aplicabile, fondurilor aferente tranșelor către beneficiarul 

ajutorului de minimis până la acoperirea cuantumului subvenției, conform bugetului proiectului 

aprobat și a regulilor aplicabile;  

d. informarea beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare aferentă implementării 

proiectului, care poate avea consecințe directe asupra activității beneficiarului ajutorului de minimis și 

realizării în bune condiții a obligațiilor asumate prin planul de afaceri și prin prezentul contract. 

 

B. Drepturile administratorului schemei de antreprenoriat 

 

a. de a solicita și a primi din partea beneficiarului rapoarte, documente, informații cu privire la modul de 

utilizare a subvenției, respectiv la activitatea desfășurată;  

b. de a avea acces la sediul beneficiarului ajutorului de minimis, de a efectua controale privind modul de 

utilizare a subvenției, inclusiv modul de desfășurare a achizițiilor, și de a i se pune la dispoziție de către 

beneficiarul ajutorului de minimis documentele solicitate; 

c. de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea sumelor primite cu titlu de subvenție şi 

rămase necheltuite sau pentru care nu există justificare; 
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d. de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea parțială sau totală a subvenției acordate, 

dacă beneficiarul ajutorului de minimis nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 6, lit. B din 

prezentul contract. 

 

8. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis: plăţi şi reguli privind transferul de sume aferente 

ajutorului de minimis 

(1) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere 

pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013, 

momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenție. 

(2) Ajutorul de minimis primit în cadrul prezentei scheme nu se va cumula cu alte ajutoare de stat în sensul 

art. 107 (1) din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene acordate pentru aceleași costuri eligibile, 

dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea 

maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o 

decizie adoptată de Comisia Europeană. 

 

9. Măsuri de informare şi publicitate 

 

(1) Beneficiarul ajutorului de minimis va permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor 

Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, la adresa 

http://www.fonduri-ue.ro, a informațiilor privind activitățile finanțate din ajutorul de minimis acordat. 

 

10. Modificarea, completarea şi încetarea contractului 

 

(1) Prezentul contract poate fi modificat doar cu consimţământul ambelor părţi, prin încheierea unui act 

adiţional. 

 

(2) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării sale de către ultima parte. 

 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, administratorul schemei de minimis poate modifica unilateral 

contractul în cazul în care modificările vizate sunt generate de modificări intervenite în legislaţia naţională 

şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului contract, situaţii în care modificarea 

respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător. 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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(4) Orice modificări în structura beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum şi în privinţa statutului 

juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea obligaţiilor din prezentul acord vor fi aduse la 

cunoştinţa administratorului schemei de minimis în maximum 24 de ore de la producerea acestora. 

 

11. Forța majoră și cazul fortuit  

 

(1) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet, 

producerea forței majore, şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea diminuării efectelor 

acesteia.  

 

(2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.  

 

(3) În perioada în care, din cauza unor situații de forță majoră sau de caz fortuit, părțile nu își pot îndeplini 

obligațiile asumate prin prezentul contract, subvenția nu se acordă.  

(4) În situația în care administratorul schemei de minimis se află în imposibilitate de plată datorită unor 

cauze de forță majoră sau a unui caz fortuit (de ex., întârzieri în primirea sumelor cuvenite în baza 

contractului de finanțare, din motive neimputabile acestuia), iar în această perioadă beneficiarul ajutorului 

de minimis și-a îndeplinit obligațiile, subvenția se poate acorda și retroactiv. 

 

(5) În cazul încetării forței majore sau a cazului fortuit care a condus la imposibilitatea de plată, 

administratorul schemei de minimis va notifica imediat beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la 

această situație. 

 

12. Încetarea contractului de subvenţie 

Prezentul contract încetează:   

a) prin executarea obligațiilor ambelor părți; 

b) prin acordul de voință al părților; 

c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost prelungit prin 

act adițional.  

 

13. Conflictul de interese, incompatibilităţi, nereguli 
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(1) Beneficiarul ajutorului de minimis se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea neregulilor, a 

conflictelor de interese şi/sau a incompatibilităţilor, conform prevederilor legale (în special O.U.G. nr. 

66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind combaterea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale 

aferente acestora). 

(2) Părţile execută prezentul contract cu bună credinţă, în mod obiectiv şi imparţial, fără a urmări alte 

interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legături de familie sau emoţionale, ori alte legături sau 

interese care ar putea contraveni sau diminua buna implementare a contractului. 

(3) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să 

se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a oricărei situaţii de 

natură a da naştere unui astfel de conflict. 

 

14.Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor 

(1) Prezentul contract se supune legii române. 

(2) În caz de conflict, părţile vor încerca rezolvarea pe cale amiabilă. 

(3) Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţei judecătoreşti 

competente de la sediul administratorului schemei de antreprenoriat. 

 

15. Confidenţialitatea 

(1) Informaţii confidenţiale vor fi considerate datele şi informaţiile cărora părţile le-au acordat acest 

caracter prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele transmise, cu excepţia celor care, conform 

prezentului acord, fac obiectul publicităţii, consemnării, înregistrării în registre sau evidenţe publice. 

 

(2) Părţile se obligă să nu transmită terţilor date sau informaţii confidențiale în legătură cu executarea 

prezentului contract, cu excepţia organismelor guvernamentale cu atribuţii în administrarea, 

gestionarea, controlul fondurilor şi/sau ajutoarelor nerambursabile. 

(3) Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate obligă partea responsabilă la repararea prejudiciului 

cauzat. 
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(4) Nu sunt confidenţiale documentele, materialele, informaţiile folosite în scopuri publicitare în 

vederea promovării şi informării, aşa cum acestea au fost definite anterior. 

(5) Părţile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale dacă s-a 

obţinut acordul scris al celeilalte părţi, sau dacă partea în cauză a dat curs unor dispoziţii legale de 

dezvăluire a informaţiilor. 

 

16. Clauze finale  

 

(1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi consemnată în scris, 

prin documente înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.  

(2) Prezentul contract se completează cu prevederile normelor legale in vigoare.  

(3) Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară.  

 

Administratorul schemei de antreprenoriat  

Nume, prenume reprezentant legal 

Beneficiarul ajutorului de minimis 

Nume, prenume reprezentant legal 

      

      

Avizat, 

Nume prenume – Manager proiect 
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Anexa 6 

 
 

Declarație de angajament 

 

Subsemnatul/a ....................................................................................... cu domiciliul și/sau reședința în 

...........................................................……........................................................................................................

.............................................................................................................. legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. 

…...........… CNP ........................................…..., telefon mobil: .................................. e-mail: 

.....................................…...., mă angajez, ca în cazul în care planul de afaceri pe care l-am depus a fost 

selectat pentru a fi finanțat cu subvenție de minimis, să respect etapele de desfășurare ale Proiectului ,,Up 

to start’’, ID 105479, în conformitate cu termenii și perioadele din prezenta metodologie, respectiv:  

1. să confirm în scris acceptarea condițiilor de finanțare, în termen de maxim 2 zile de la publicarea 

deciziei privind lista finală a planurilor de afaceri câștigătoare care vor fi finanțate în cadrul 

schemei de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”, printr-un email trimis către adresa 

info@adra.ro. 

2. să mă prezint personal în termen de maxim 10 zile de la publicarea deciziei privind lista finală a 

planurilor de afaceri câștigătoare care vor fi finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis 

„Romania Start Up Plus”, la sediul ADRA România (Bd Pache Protopopescu, nr 85, sector 2, 

București, în interiorul programului de lucru de luni până vineri între orele: 8:30-17:00, în vederea 

încheierii angajamentului de asumare a condițiilor finanțării, prezentând obligatoriu următoarele 

documente:  

- certificat de atestare fiscală (ANAF și bugete locale);  

- certificat de cazier fiscal;  

- certificat de cazier judiciar. 

3. să efectuez stagiul de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei 

activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri, 

4. să particip activ la etapa de consiliere/consultanță/mentorat,  

5. să depun la ONRC cererea de deschidere a firmei,  

6. să semnez contractul de subvenție de minimis. La prezentarea la semnarea contractului de 

subvenție, voi depune următoarele documente:  

6.1. dovada înființării întreprinderii – dovada va fi făcută cu actul care atestă forma de organizare, 

statutul juridic, certificatul de înregistrare ONRC, certificatul constatator, codul de înregistrare fiscală, 
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actele privind dovada sediului, etc și va certifica respectarea obligației prevăzute în Ghidul Solicitantului – 

Condiții Specifice privind înființarea întreprinderilor;  

6.2. extras de la Registrul Comerțului (ONRC) din care să reiasă că în calitate de administrator al 

noii intreprinderi nu sunt asociat majoritar în structura altor societăți comerciale înfiintate în baza Legii 

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6.3. declarație pe proprie răspundere prin care declar că de la data înființării noii intreprinderi și 

până la data semnării contractului de subvenție:  

 nu am operat, depus, înregistrat niciun fel de modificări ale datelor întreprinderii la ONRC;  

 nu voi opera niciun fel de modificări la ONRC, pe perioada derulării contractului de subvenție, 

fără înștiințarea ADRA România. 

6.4. certificat de atestare fiscală (ANAF și bugete locale);  

6.5. certificat de cazier fiscal;  

6.6. certificat de cazier judiciar.  

7. să implementez planul de afaceri finanțat și să respect obligațiile ce îmi revin prin contractul de 

subvenție în perioada de monitorizare a afacerii.  

Data:        Semnătura: 
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Anexa 7 
Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis 

 
 
Subscrisa ..........................................., cu sediul în ................................, înregistrată în ……………………….. 
......................................, sub nr. ............................, având C.U.I. ......................, reprezentată legal prin 
.............................................................., născut la data de ......................, în ........................., cu domiciliul 
în ..............................., identificat cu C.I., seria ......., nr. ...................., emisă de ............................... la data 
......................, CNP ..........................................., și reședința în .........................................................., 
 
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 
Având în vedere prevederile art. III, alin. 1 din Schema de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”, 
respectiv: 
„Întreprinderea reprezintă orice orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit 
legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de 
venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, 
întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, 
cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice” 
Având în vedere că în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013: 
Art. 2, alin. 2<<"întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre 
relaţiile următoare: 
a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte 
întreprinderi; 
b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organanelor 
de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 
c) 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; 
d) 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 alineatul 
(1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.>> 

Art. 3 alin. (8) „În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de 
minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se 
iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care 
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.” 
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Art. 3 alin. (9) „În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe 
întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii 
care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost 
utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, 
ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor 
întreprinderi la data la care separarea produce efecte.” 
 
declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal al României, cu privire la 
falsul în declarații, că 
 
o în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs, 
□ am beneficiat de ajutoare de stat/minimis pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care am 
solicitat finanţarea, respectiv (se vor menționa cel puțin următoarele: instituția finanțatoare, 
Programul prin care s-a beneficiat de finanţare, anul acordării ajutorului, cuantumul ajutorului 
acordat în Euro): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
□ Nu am beneficiat de ajutoare de stat/minimis pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care am 
solicitat finanţarea. 
o între solicitant şi alte întreprinderi: 
□ există una din relaţiile specificate la art. 2., alin. 2, lit. (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 
1407/2013, respectiv (se va indica litera alineatului 2, articolului 2 al Regulamentului (UE) nr. 
1407/2013 care descrie relațiile existente și se va descrie relația existentă): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
□ nu există una din relaţiile specificate la art. 2., alin. 2, lit. (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 
1407/2013. 
o în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs, întreprinderea unică, aşa cum a fost definită 
anterior, 
□ a beneficiat de ajutoare de minimis (fie din surse ale statului/ale autoritatii locale, fie din surse 
comunitare) (se vor menționa cel puțin următoarele: instituția finanțatoare, Programul prin care 
s-a beneficiat de finanţare, întreprinderea beneficiară, anul acordării ajutorului, cuantumul 
ajutorului acordat în Euro, iar în cazul în care s-a beneficiat de mai multe ajutoare de minimis se 
va menționa și totalul ajutorului de minimis primit): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
□ nu a beneficiat de ajutoare de minimis (fie din surse ale statului/ale autorității locale, fie din 
surse comunitare). 
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Data ............................. ......................................................, 
Prin reprezentant legal 
Nume Prenume: ............................................... 
__________________________ (semnatura) 
  



                                                                                                     
 
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi. 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

Titlu proiect: Up to start 
Cod contract: POCU/82/3/7/105479 
Beneficiar: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România 

 

60 
 

Anexa 8 
Chestionar de preselecţie 

A. SECȚIUNE CANDIDAT 

I. Informaţii personale: 

I.1. Nume candidat (nume – inițiala tatălui – şi prenume) 

__________________________________________________________________________ 

I.2.CNP____________________________________________________________________ 

I.3. Adresă de domiciliu permanent (Localitate, Județ, Stradă, Număr, Bloc, Scară, Etaj, Apartament, Cod 

poștal): 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

I.4.Telefon:____________________________________________________________________________ 

I.5.Email:______________________________________________________________________________ 

I.6. Angajat DA/NU ________________ 

I.7.Domeniul de activitate:________________________________________ 

II. Intrebări: 

Q.II.1. Ați mai participat la selecție de grupuri țintă în cadrul altor proiecte cu finanțare nerambursabilă? 

a) DA, nominalizați în cadrul cărui proiect________________ b) NU. 

Q.II.2. Sunteți dispus să vă implicați în activitățile prezentului proiect: 

a) oricând; 

b) doar în timpul liber; 

c) doar după terminarea programului de lucru; 

 

Data:         Semnatură candidat: 
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Anexa 9 

 

DECLARAŢIE privind apartenența în categoria de grup țintă 

 

 

  Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în 

localitatea …………….……………..…, judeţul ….…………………, strada……………………………., posesor al CI seria 

…..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………..., la data de ………………….., 

CNP………………….......…......…..., declar pe propria răspundere că fac parte din următoarea categorie de 

persoane:* 

A) șomer 

 

B)  persoană inactivă; 

 

C) angajat; 

 

D) student/masterand; 

 Și nu fac din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de 

muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani 

 

*(se bifează o singură categorie) 

 

Data:                Semnătura: 

 

 

Anexa 10 



                                                                                                     
 
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi. 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

Titlu proiect: Up to start 
Cod contract: POCU/82/3/7/105479 
Beneficiar: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România 

 

62 
 

 

DECLARAŢIE privind calitatea de asociat în alte întreprinderi 

 

 

  Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în 

localitatea …………….……………..…, judeţul ….…………………, strada……………………………., posesor al CI seria 

…..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………..., la data de ………………….., 

CNP………………….......…......…..., declar pe propria răspundere că: 

 

Sunt asociat într-o întreprindere 

Nu sunt asociat într-o întreprindere.  

 

 

 

 

Data:         Semnătura: 
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Anexa 11 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/Subsemnata,______________________________________________________,CNP:_____

________________________________________, membru al grupului ţintă în cadrul Proiectului " “Up to 

start” număr de identificare contract POCU/82/3/7/105479, declar pe propria răspundere că îmi dau 

acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal pe care le-am introdus în 

Formularul individual de înregistrare a grupului țintă, iar aceste date corespund realității.  

Prin prezenta declar că sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta Declaratei şi în Formularul de 

înregistrare la proiect să fie utilizate în conformitate cu legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu prevederile 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private in sectorul 

comunicaţiilor electronice transpusa in legislaţia naţionala prin legea 506/2004. 

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje 

patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false 

în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, 

garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea 

modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea 

cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de 

proiect şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Conform obligaţiilor asumate prin prevederile 

Contractului de finanţare POCU/82/3/7/105479). 

 

Data:                                       Semnătura: 
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Anexa 12 

ANGAJAMENT de disponibilitate faţă de activităţile proiectului 

 

Subsemnatul (a) - (numele, inițiala tatălui şi 

prenume___________________________________,CNP______________________________, 

domiciliat(ă) în localitatea_____________________,Județul___________________,Str. 

________________, Nr. ________, Bl. ___________, Ap._____,Tel. Fix __________________________, 

tel. mobil __________________,e-mail ______________________________, posesor(oare) al(a) Cărții de 

identitate Seria ___________, Nr. ________, beneficiar(ă) al(a) proiectului cu titlul  “Up to start” finanţat 

prin Programul Operațional Capital Uman Contract  POCU/82/3/7/105479, declar pe propria răspundere 

că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului şi mă angajez să respect cerinţele 

programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de 

echipa de management a proiectului. 

 

 

Data:            Semnătura: 
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Anexa 13 

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE/INTENȚIE 

Stimată doamnă/ Stimate domn, 

  

Ca răspuns la anunțul dumneavoastră cu privire la posibilitatea participării la proiectul „Up to start”, 

proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman - Axa Prioritara 3, Operațiunea 3.7, contract 

POCU/82/3/7/105479, îmi manifest intenția de a face parte din grupul țintă al proiectului. 

În susținerea intenției mele aduc ca argumente următoarele:  

 

Succintă prezentare a ideii de afaceri – fezabilitatea ideii de afaceri și claritatea expunerii (max. 10 

rânduri): 
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Oportunitatea inițierii afacerii - identificarea necesității deschiderii afacerii (max. 5 rânduri): 

  

  

  

  

  

Prezentarea disponibilității și dorinței de deschidere a afacerii (max. 5 rânduri): 

  

  

  

  

  

 

Principalele motive care m-au determinat să-mi depun candidatura, în vederea inițierii unei potențiale 

afaceri, sunt următoarele: 
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1.       

 

2.       

 

3.      

  

 

 

În speranța că solicitarea mea de a participa la activitățile proiectului „Up to start” va fi admisă, îmi 

manifest disponibilitatea de a fi contactat pentru informații suplimentare la: 

Adresa de e-mail: …………………………………………………..  

Telefon ……………....………........................................... 

Vă mulțumesc! 

……………………………….…………………….…........................ 

 

 

(numele, prenumele și semnătura candidatului) 
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Anexa 14 

Formularul de înregistrare individuală a participanților 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 105479 

Axă prioritară: 3 -  Locuri de muncă pentru toţi 
 
Titlu proiect: Up to start 

OIR/OI responsabil: POSDRU Regiunea Sud-Est  

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

- Date de contact: (Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon,     e-mail): 

Nume, prenume: .................................................................................... 

Adresa domiciliu: ................................................................................... 

Locul de reședință: ................................................................................ 

Telefon: .............................................................................................. 

E-mail: ................................................................................................ 

 

- Data intrării în operațiune: 

- CNP: 

- Zonă:  

 Urban  

 Rural 

 

- Localizare geografică:  

Regiune: ............................................................................ 

 Județ: ............................................................................. 

 Unitate teritorial administrativă: ............................................ 
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- Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

- Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

- Categoria de Grup Țintă din care face parte                 

 

- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

Șomer de lungă durată 

 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, studenti etc.) 

 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

- Nivel de educație:  

 

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 
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Studii primare (ISCED 1)                                                 

 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

 

Studii liceale (ISCED 3) 

 

Studii postliceale (ISCED 4) 

 

Studii superioare (ISCED 5)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

fără ISCED 

 

- Persoană dezavantajată:   

Da 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupat 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere 

Migranți 
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Participanți de origine străină 

 

Minorități 

 

Etnie romă 

 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

 

Comunități marginalizate  

 

Participanți cu dizabilități 

 

Alte categorii defavorizate 

 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

 

Data                                                                  

Semnătura participant                                                Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

 

 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și 

prelucrarea datelor personal 
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Anexa 15 

DECLARAȚIE de evitare a dublei finanțări 

  

  

  

Subsemnatul (a) ________________________________________________________________, CNP 

______________________________________________, declar pe propria răspundere că nu am mai 

participat la un alt proiect finanțat din fonduri nerambursabile, cu aceleași activități precum cele din 

proiectul cu titlul “Up to start”. 

  

De asemenea, mi s-au adus la cunoștință drepturile, obligațiile și beneficiile obținute prin 

participarea la acest proiect și subscriu pentru acestea. Nerespectarea obligațiilor va fi sancționată prin 

neacordarea ajutorului de minimis pentru activitățile din cadrul proiectului “Up to start”. 

  

Data:           Semnătura: 
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 Anexa 16 

DECLARAȚIE de incompatibilitate 
 
 
Subsemnatul (a) - (numele, inițiala tatălui şi prenume) 
_________________________________________________________________, 
CNP_______________________________________________, domiciliat(ă) în 
localitatea_____________________,Județul___________________,Str. ____________, Nr. ________, 
Bl. ___________, Ap._____,Tel. Fix __________________________, tel. mobil __________________, e-
mail ______________________________, posesor(oare) al(a) Cărții de identitate Seria ___________, Nr. 
________, membru în grupul țintă, declar pe propria răspundere că nu fac parte din echipa proiectului 
cu titlul “Up to start” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman Contract POCU/82/3/7/105479, 
nu sunt asociat sau angajat al beneficiarului sau partenerilor săi din proiect.  
 
 
 
 
Data:            Semnătura: 
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