PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor
microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

Metodologia de evaluare si selectie a
planurilor de afaceri in cadrul competitiei

ANTREPRENOR DE IMMPACT
IN REGIUNEA DE VEST
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I. Introducere

I. 1. Instructiuni generale
Materialul de fata este realizat in cadrul proiectului „Centrul de excelenta in promovarea
antreprenoriatului_IMMpact Vest” Contract POCU/82/317-104331, proiect cofinantat din Fondul Social
European prin Programul Operational Capital Uman 2014- 2021, Axa prioritara 3: Locuri de munca
pentru toti, Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol
din zona urbana.
Prezenta metodologie este dezvoltata pentru stabilirea cadrului de aplicare a schemei de ajutor de
minimis pentru intreprinderile infiintate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri
prin proiect, in cadrul apelului privind Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.
Metodologia este elaborata in conformitate cu cererea de finantare si toate prevederile si documentele
aferente Programului Operational Capital Uman 2014-2020 si urmareste sa asigure o procedura
decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva, care sa respecte prevederile Schemei de ajutor
minimis Romania Start Up Plus, ale Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Romania Start-Up Plus” si
ale legislatiei aplicabile.
În prezenta metodologie și în anexele aferente pot interveni modificări, fără schimbări majore,
determinate de modificari legislative, cerinte si clarificari noi de la Autoritatea de Management POCU,
elemente care pot aduce valoare adaugată proiectului.
Prezentul material va fi publicat pe site-ul www.immpact-vest.ro. Eventualele modificari sau actualizari
ale prezentei metodologii vor fi anuntate in timp util pe site-ul proiectului www.immpact-vest.ro.
Atentie: Prin participarea in cadrul competitiei planurilor de afaceri, prin depunerea dosarului de
candidatura, fiecare candidat/solicitant isi asuma termenii si conditiile prezentei Metodologii, din tot
cuprinsul acesteia, fara nicio exceptie.

I. 2. Legislatie aplicabila
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul
privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013;
 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;
 Schema de ajutor de minimis Romania Start-Up Plus;
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 Contractul de finantare cu ID: 104331 incheiat intre MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil si Asociatia
pentru Promovarea Femeii din Romania, Axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, Obiectivul
specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana,
ce constituie anexa si parte integranta a prezentului contract;
 Ghidul solicitantului – Conditii specifice „Romania Start Up Plus”;
 Orientari privind oportunitatile de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 20142020;
 Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007 pentru punerea in aplicare a
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

I. 3. Termeni, definitii, prescurtari
proiect

beneficiar
finantarii
nerambursabile

proiectul „Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”
Contract POCU/82/317-104331, finantat prin POCU in cadrul apelului de
proiecte „Romania Start Up Plus” si implementat de administratorul schemei de
minimis/antreprenoriat Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania

al entitate selectata ca beneficiar in cadrul cererilor de propuneri de proiect, in
conditiile stabilite conform Ghidului solicitantului Conditii specifice pentru
cererea de propuneri de proiecte „Romania Start-up Plus"

furnizor al schemei orice entitate detinuta de stat sau care administreaza resurse ale statului sau,
de minimis
dupa caz, detinuta de catre o unitate administrativ-teritoriala sau care
administreaza resurse ale unei unitati administrativ-teritoriale, care acorda
intreprinderilor facilitati de natura ajutorului de stat sau de minimis, respectiv
Ministerul Fondurilor Europene.

administrator
schemei
minimis/
administrator
schemelor
antreprenoriat

al orice persoana juridica delegata de catre furnizor sa deruleze proceduri in
de domeniul de minimis in numele furnizorului ;
persoanele juridice de drept public sau de drept privat care implementeaza,
al
singure sau in parteneriat, proiecte cofinantate prin Programul Operational
de
Capital Uman, Axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, Obiectivul specific
3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbana, proiecte in cadrul carora se atribuie ajutoare de minimis pentru
infiintarea de intreprinderi, cu respectarea conditiilor din Ghidul solicitantului –
Conditii specifice „Romania Start Up Plus”, respectiv Asociatia pentru
Promovarea Femeii din Romania, APFR Timisoara.
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beneficiar
schemei
minimis

al Intreprinderi create de persoane care doresc sa initieze o activitate
de independenta, selectate in conditiile stabilite in prezenta metodologie

contract
finantare

de actul juridic semnat intre AM/OI POCU, pe de o parte, si administratorul schemei
de antreprenoriat, pe de alta parte, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile
corelative ale partilor in vederea implementarii operatiunilor in cadrul POCU;

contractul
subventie

de actul juridic semnat intre administratorul schemei de minimis si beneficiarul
ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale
partilor in vederea implementarii masurilor finantate prin prezenta schema de
ajutor de minimis;

intreprindere

orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in
vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul
obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate
de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari
ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit
dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice, precum si
asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care desfasoara
activitati economice;

IMM

intreprindere mica si mijlocie, cu mai putin de 250 de persoane angajate si care
are o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de euro si/ sau
detine active totale de pana la 43 de milioane de euro;

CAEN

Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala
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II. Contextul organizarii competitiei
Competitia Antreprenor de IMMpact in Regiunea de Vest este organizata in scopul cresterii durabile a
gradului de ocupare a persoanelor din Regiunea Vest prin sustinerea infiintarii de noi intreprinderi cu
profil nonagricol in mediul urban. Prin toate activitatile sale, proiectul isi propune consolidarea si
dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul Regiunii de Vest si cresterea numarului de persoane care
privesc antreprenoriatul ca o alegere oportuna de crestere a bunastarii personale si a bunastarii
comunitatii in care activeaza intreprinderea.
Vor fi selectate planurile de afaceri care au cel mai mare potential, inovativitate, competitivitate si impact
la nivelul pietei nationale/europene si sunt sustenabile.
Cele mai competitive 40 de planuri de afaceri vor primi suport financiar in directia infiintarii noilor
intreprinderi si dezvoltarii acestora conform planului de afacere selectat spre finantare in cadrul
competitiei, constand in 40 de subventii in valoare totala de 1.600.000 euro, fiecare dintre acestea fiind
in valoare de 40.000 de euro. Subventiile vor fi acordate in lei la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii
august 2016 de 4,4585 lei/euro.
Competitia Antreprenor de IMMpact in Regiunea de Vest se adreseaza in principal absolventilor
Programului de formare antreprenoriala si de dezvoltare personala oferit in cadrul proiectului “Centrul de
excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest” si este o oportunitate de recunoastere a
competentelor antreprenoriale ale acestora. Doar maximum 10% din planurile de afaceri selectate vor
putea sa apartina persoanelor care nu au participat la programul de formare in cadrul proiectului si detin
deja un certificat de Competente antreprenoriale.
Organizatorul competitiei este Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, APFR
Timisoara, in calitate de administrator al schemei de minimis in cadrul proiectului “Centrul de
excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”.
Toate afacerile subventionate prin proiect vor fi promovate pe website-ul proiectului precum si in alte
materiale de informare/evenimente derulate de catre Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania
care isi rezerva dreptul de a utiliza in cadrul materialelor de promovare ale competitiei, fara a ne limita la,
urmatoarele: numele si prenumele participantilor, imaginea acestora, informatii cu privire la planul de
afaceri sau alte materiale legate de acesta.
Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt aflate sub incidenta legii dreptului de autor.
Participantii in competitie isi vor da acordul expres asupra publicarea/utilizarii, de catre administratorul
schemei de minimis, a oricaror informatii/elemente protejate printr-un drept de autor.
Toate aceste informatii se regasesc in Declaratia pe proprie raspundere care constituie Anexa cu nr.7 la
Metodologia competitiei planurilor de afaceri.
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III. Depunerea candidaturilor

III. 1. Profilul grupului tinta
Persoanele care pot beneficia de oportunitatile dezvoltate prin proiectul finantat, conform prevederilor din
Ghidul solicitantului - Conditii specifice “Romania Start-up Plus”si a valorilor propuse prin proiect spre a
fi atinse si stabilite in conformitate cu indicatorii de realizare si rezultat corespund urmatorului profil:
GRUP TINTA
ELIGIBIL

Persoane fizice, indiferent de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta,
dizabilitate, varsta, orientare sexuala sau cu dificultati de acces de orice tip (ex
someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o
afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) si care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
- intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban
- isi au resedinta sau domiciliul in Regiunea de Vest, insemnand judetul Arad,
Caras-Severin, Hunedoara si Timis.

GRUP TINTA
NEELIGIBIL

Tineri cu varsta intre 16-24 ani care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici
nu au un loc de munca (NEETs).
Observatie: Tinerii NEETs pot beneficia de masuri pentru infiintarea de afaceri,
inclusiv sprijin sub forma de consiliere, formare, mentorat, in cadrul masurilor
sprijinite in cadrul axelor prioritare 1 si 2
ale POCU.

DETALIERE CATEGORII GRUP TINTA ELIGIBIL
SOMERI

Persoana aflata in cautarea unui loc de munca = care face demersuri pentru a-si
gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrarea la agentia pentru
ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz,
resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii
Somer = persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (1) este in
cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea
conditiilor de pensionare; (2) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac
apta pentru prestarea unei munci; (3) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri
sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul
de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare; (4) este disponibila sa
inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
Somer inregistrat = persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la
categoria somer si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a
carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de
servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea
obtinerii unui loc de munca.
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PERSOANA
INACTIVA

Toate persoanele peste 16 ani care declara ca nu desfasoara o activitate
economico-sociala.
Persoanele casnice = persoanele care in momentul inregistrarii in grupul tinta
desfasoara numai activitati casnice (prepararea hranei, mentinerea curateniei,
ingrijirea si educarea copiilor) in gospodaria proprie sau a unei rude (de exemplu:
sotiile casnice sau parintii care nu sunt pensionari si fac menajul in gospodaria
copiilor sau ingrijesc nepotii), neavand o sursa proprie de venit.
Intretinuti de alte persoane = persoanele care in momentul inregistrarii in grupul
tinta nu aveau o ocupatie aducatoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de alta
sursa de existenta, fiind in intretinerea unor persoane fizice (a parintilor, rudelor sau
altor persoane fizice), nu urmau o institutie de invatamant si nu se incadrau in
randul persoanelor casnice. In aceasta categorie sunt inclusi in cazul programului
de perfectionare: persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati si invalizii aflati in
intretinerea unor persoane fizice.
Intretinuti de stat sau de alte organizatii = persoanele aflate in intretinerea unor
institutii publice (camine de batrani, camine – spital, etc.) sau a unor organizatii
private (O.N.G.-uri), precum si persoanele a caror singura sursa de existenta este
ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabilitati intretinute de rude sau de alte
persoane si pentru care statul plateste o alocatie sau un salariu celor care le
intretin). Nu sunt inclusi: persoanele din camine care beneficiaza de o pensie sau o
alta sursa de venit
Alte tipuri de persoane = persoanele care in momentul inregistrarii in grupul tinta nu
exercita o activitate economica sau sociala si care declara ca unica sursa de
existenta veniturile provenite din inchirieri, dobanzi, rente, dividende, arenda.
Atentie! În înțelesul Ghidului Solicitantului Conditii Specifice “Romania Start-up
Plus”, persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani
care nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj (de ex.
studenți, persoane casnice).

PERSOANE
ANGAJATE

Persoanele care isi exercita activitatea intr-o unitate economica sau sociala
(indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de munca, in schimbul
unei remuneratii sub forma de salariu platit in bani sau in natura, sub forma de
comision etc.
Persoane care sunt incadrate permanent intr-o unitate economica sau sociala, pe
baza unui contract (angajament) de munca
Persoane care lucreaza in mod independent, chiar daca la momentul inregistrarii in
grupul tinta lipsesc temporar de la lucru, sunt incadrate in munca pe baza unei
conventii civile, elevii, studentii, persoanele casnice, precum si pensionarii care in
momentul inregistrarii in grupul tinta desfasoara o activitate economico-sociala in
mod regulat.
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Conform Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice “Romania Start-up Plus” – Corrigendum-ul nr. 1:
„Pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați într-una
din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.” Pensionarii care nu desfasoara in paralel o
activitate economico-sociala se incadreaza in categoria de persoane inactive, cu respectarea limitei de
varsta – pana in 64 de ani.

III. 2. Eligibilitatea candidaturilor
Candidatii vor putea participa in competitie, individual sau in asociere, doar cu un plan de afaceri. Pentru
inscrierea in competitie, acestia trebuie sa fie persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:

Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, intr-unul din judetele: Timis,
Huneadoara, Arad, Caras-Severin
ATENTIE! Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/
punctele de lucru in mediul urban, in Regiunea de dezvoltare Vest.

Au domiciliul sau resedinta in mediul rural sau in cel urban, intr-unul din judetele: Timis,
Huneadoara, Arad, Caras-Severin

Se incadreaza in categoria de grup tinta eligibil, cu indeplinirea tuturor specificatiilor detaliate in
sectiunea III.1 Profilul grupului tinta.

Detin un certificat privind Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, obtinut prin participarea la
programul de formare antreprenoriala, fie obtinut in afara proiectului
ATENTIE! 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 acordate in cadrul proiectului.

Intocmesc si depun in cadrul competitiei un Plan de afaceri care nu a mai fost finantat din alte
surse provenite din Fondul Social European (pentru evitarea dublei finantari);
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In cazul finantarii planului de afaceri, isi asuma ca vor fi reprezentantul legal al intreprinderii legal
constituite in Romania, fiind direct responsabili de pregatirea si implementarea planului de
afaceri si neactionand ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat.

ATENTIE! Intreprinderile constitutite trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in art. 2, alin. 1
si 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

Prin întreprindere se înţelege 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. Prevederile legii sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi
societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.

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.

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.

Nu au fost supusi in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-profesionale
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Nu au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda,
coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor
financiare ale Comunitatii Europene

Nu furnizeaza informatii false

Nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei
Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de
recuperare aferenta.

Respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Romania Start-Up
Plus”, respectiv:
a) angajarea a minimum 2 persoane in cadrul afacerii finantate prin schema de minimis;
b) asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de
minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare;
c) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa asigure
continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca;
d) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.

ATENTIE! Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de
la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane. Persoanele angajate in
cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in
Regiunea de dezvoltare Vest, in mediul urban sau rural.

In ceea ce priveste tipul contractelor, durata efectiva a acestora sau durata muncii, mentionam ca
Ghidul Solicitantului nu stabileste conditii cu privire la caracteristicile contractelor de munca
intocmite, in speta fiind aplicabila legislatia muncii in vigoare.
Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice
sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata,
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planului de management si marketing si bugetul detaliat.

ATENTIE! In cazul in care se identifica doua sau mai multe planuri de afaceri identice pe cele trei
aspecte detaliate mai sus, formulare ideilor fiind de tipul “copy – paste”/plagiat, atunci planurile
de afaceri care se afla in aceasta situatie vor fi eliminate.
Bugetul solicitat aferent ajutorului de minimis pentru implementarea planului de afaceri depus in
cadrul competitiei este in suma de 40.000 euro (178.340 lei, la cursul de schimb Inforeuro aferent
lunii august 2016 de 4,4585 lei/euro) si prevede ca:
- toata valoarea aferenta ajutorului de minimis sa fie cheltuita/justificata în cadrul primelor 12 luni
de funcționare;
- venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale (transa 1 = 75% din total ajutor
de minimis) sa fie realizate din activitatea curentă în cadrul celor 12 luni aferente etapei de
functionare a afacerii nou infiintate.

ATENTIE! In cadrul cererii de finantare si in bugetul proiectului a fost prevazuta finantarea a 40
de planuri de afaceri in valoare a 40.000 de euro fiecare. Conform prevederilor Ghidului
Solicitantului Conditii Specifice, administratorul schemei de minimis nu va putea finanta planurile
de afaceri care depasesc cei 40.000 de euro aferenti ajutorului de minimis. De asemenea, pentru a
respecta continutul cererii de finantare si a bugetului proiectului, administratorul schemei de
minimis nu va putea finanta planurile de afaceri care solicita o valoare a ajutorului de minimis sub
cei 40.000 de euro alocati prin proiect.

Planurile de afaceri participante in cadrul Competitiei planurilor de afaceri vor trebui sa
dovedeasca ca afacerea nou infiintata va fi functionala prin utilizarea ajutorului de minimis de
40.000 de euro.

Candidaturi neeligibile
Nu vor fi eligibile planurile de afaceri ce se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din
schema de ajutor de minimis asociata Programului de finantare:
a). ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999
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privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
b). ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare
de produse agricole;
c). ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si
comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
• atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in
cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
• atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii
primari;
d). ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv
ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei
retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e). ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate;
f). ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.
ATENTIE! Orice plan de afaceri care are ca obiect principal una sau mai multe activitati din lista
prezentata mai sus va fi respins.

III. 3. Eligibilitatea cheltuielilor
Planurile de afaceri vor solicita spre finantare doar tipurile de cheltuieli eligibile detaliate in Corrigendum
1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice „Romania Start Up Plus” - Cheltuieli directe care intra sub
incidenta ajutorului de minimis, si anume:
Cheltuieli
cu
taxe/ Taxe pentru infiintarea de start-up-uri
abonamente/
cotizatii/
acorduri/ autorizatii necesare
pentru
implementarea
proiectului
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
Subventii pentru infiintarea 1.1. Cheltuieli salariale
1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati
unei afaceri (antreprenoriat)
1.3. Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor
asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderilor nou-infiintate:
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 in comun sau taxi, gara, autogara
sau port si locul delegarii ori locul de cazare, precum si transportul
efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii)
2.4 Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente
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deplasarii
3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru
care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesara
4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri
si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv
materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare
functionarii intreprinderilor
5. Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite), spatii pentru
desfasurarea diverselor activitati ale intreprinderii, echipamente,
vehicule, diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) aferente
functionarii intreprinderilor (rate de leasing operational platite de
intreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile si
imobile)
7. Utilitati aferente functionarii intreprinderilor
8. Servicii de administrare a cladirilor aferente functionarii
intreprinderilor
9. Servicii de intretinere si reparare de echipamente si mijloace de
transport aferente functionarii intreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente functionarii intreprinderilor
11. Amortizare de active aferente functionarii intreprinderilor
12. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente functionarii
intreprinderilor
13. Conectare la retele informatice aferente functionarii intreprinderilor
14. Cheltuieli de informare si publicitate aferente functionarii
intreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente functionarii intreprinderilor
15.1. Prelucrare de date
15.2. Intretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice
15.3. Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante
pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic
15.4. Concesiuni, brevete,licente, marci comerciale, drepturi si active
similar
Un plan de afaceri nu trebuie sa contina in mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile
mentionate mai sus. Cheltuielile sunt eligibile in masura in care sunt necesare implementarii
planului de afaceri selectat spre finantare si se regasesc in lista de cheltuieli de mai sus.
Comisia de evaluare va verifica eligibilitatea tuturor cheltuielilor incluse in planul de afaceri, conform
Corrigendum 1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice „Romania Start Up Plus”, valoarea solicitata
urmand a fi diminuata cu cuantumul cheltuielilor neeligibile.
ATENTIE! Capitalul social/patrimoniul inițial, necesar la constituirea întreprinderii, reprezintă sursa
proprie permanentă a întreprinderii, constituită la înființarea acesteia prin aporturi în bani sau bunuri,
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respectiv nu reprezintă o taxă de înființare. Acesta va fi constituit din aporturile personale ale asociatilor
întrepinderilor nou înființate, nefiind cheltuială eligibilă.

III. 3. Drepturile si obligatiile candidatilor inscrisi in competitie
DREPTURI

OBLIGATII



De a participa la competitie, in conditiile
descrise in prezenta Metodologie si cu
respectarea Ghidului solicitantului, Schemei
de ajutor de minimis, legislatiei aplicabile,
fara perceperea unei taxe de participare sau
oricarui alt fel de taxa;



De a solicita informatii suplimentare cu
privire la regulamentul competitiei;



De a beneficia de servicii de suport pentru
elaborarea planului de afaceri, precum si
pregatirea dosarului de candidatura, inclusiv
dupa finalizarea programului de formare si
obtinerea certificatului de Competente
antreprenoriale;



De a fi promovat, ca urmare a obtinerii
subventiei (candidatii care obtin cele 40 de
subventii oferite prin proiect) sau altor
facilitati oferite in cadrul proiectului,
neprejudiciind in nici un fel imaginea
proiectului si/sau a Beneficiarului proiectului
– Asociatia pentru Promovarea Femeii din
Romania;



De a primi informatii, la cerere, privind
detalierea punctajul acordat Planului de
afaceri depus in competitie;



De a depune contestatie in
reevaluarii planului de afaceri.

 De a respecta intru totul metodologia competitiei, in
integralitatea ei, fara nicio exceptie, cu toate anexele
acesteia;
 De a respecta intru totul prevederile Ghidului
solicitantului, Schemei de ajutor de minimis si ale
legislatiei in vigoare in domeniile aplicabile;
 De a indeplini toate obligatiile asumate prin
contractul de subventie si Planul de afaceri selectat
spre finantare;
 De a depune clarificari si/sau documente
suplimentare, daca este cazul, la solicitarea
administratorului schemei de minimis-Asociatia
pentru promovarea Femei din Romania, care sa
clarifice/completeze datele din dosarul depus;
 De a colabora cu Asociatia pentru Promovarea
Femeii din Romania si a da acceptul de utilizare a
imaginii proprii in vederea realizarii de materiale de
promovare in cadrul competitiei/proiectului;
 De a nu angaja numele proiectului si al
Beneficiarului proiectului (APFR Timisoara) in
contexte care pot aduce prejudicii imaginii
proiectului sau a organizatiei care raspunde de
implementarea acestuia;
 De a efectua in mod obligatoriu un stagiu de practica
de 40 de ore in cazul in care planul de afaceri este
selectat pentru finantare in cadrul Competitiei.

vederea
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III. 4. Conflict de interese
Pe toată perioada derularii competitiei, dar si ulterior, dupa contractare, in perioada de functionare a
afacerii si in perioada de sustenabilitate, atat administratorul schemei de minimis, cat si candidatii
participanti in cadrul competitiei, dar si cei 40 de beneficiari ai ajutorului de minimis (dupa etapa de
contractare) se vor asigura de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la conflictul de
interese şi regimul incompatibilităţilor:
- articolul 57 din Regulamentul (UE, EUROATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și
de abrogare a Regulamentului (CE, Euroatom) nr. 1605/2002 al Consiliului
- capitolul II, secțiunea 2 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor euroopene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- titlul IV, capitolul II din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii care fac parte din
categoria subiecților de drept public;
- art.66-70 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și
completările ulterioare, pentru beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă.
În cazul apariţiei unei astfel de situatii, atat administratorul schemei de minimis, cat si candidatii
participanti in cadrul competitiei, dar si cei 40 de beneficiari ai ajutorului de minimis (dupa etapa de
contractare) vor lua măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea acesteia şi vor informa, în
scris, a AMPOCU / OIPOCU delegat în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea
naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la apariția unei astfel de situații.
Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică solicitantul/partenerii de a avea o atitudine
profesionistă, obiectivă şi imparţială, sau care îi împiedică să execute activităţile prevăzute în cererea de
finanţare sau în reglementările specifice într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive
referitoare la familie (speta 3), viaţă personală, afinităţi politice sau naţionale, interese economice (speta
1 si 2) sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în
cauză, soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv (parinti-copii, grad 1; bunici-nepoti,
grad 2; frati-surori, grad 2). Solicitanţii de finanţare nerambursabilă se obligă să întreprindă toate
diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existenţa oricărei incompatibilităţi şi să
informeze cu celeritate, în scris, AM POCU în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil
să dea naştere unui astfel de conflict. Dispoziţiile menţionate se aplică personalului solicitantului de
finanţare nerambursabilă/partenerilor/ subcontractanţilor, după caz.
Prevederile legale privind evitarea unui conflict de interese/incompatibilitate se aplică Beneficiarului,
subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AMPOCU/OI POCU
delegat implicați în execitarea funcțiilor aferente proceselor menționate.
Candidatii trebuie sa nu se afle in situatia vreunui conflict de interese sau incompatibilitati astfel cum
sunt acestea reglementate de prevederile legale in vigoare.
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Membrii Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri vor depune o declaratie pe propria raspundere din
care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 10 si 11.
În calitatea sa de administrator al schemelor de antreprenoriat, Asociatia pentru Promovarea Femeii din
Romania nu va încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu
beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul prezentului proiect, in perioada celor minimum 12 luni de
functionare a intreprinderii nou create in cadrul Contractului de subventie, inclusiv in perioada de
sustenabilitate.
Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului sau
partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor
înființate prin proiect, in cadrul prezentului proiect, in perioada celor minimum 12 luni de functionare a
intreprinderii nou create in cadrul Contractului de subventie, inclusiv in perioada de sustenabilitate.

III. 5. Procedura de inscriere
Dosarul de inscriere va include urmatoarele documente:
OPIS

OPIS (centralizarea tuturor documentelor dosarului de candidatura)
Anexa 1 – Declaratie privind calitatea de asociat a solicitantului, intr-o alta
întreprindere existenta si acordul cu prevederile si regulile stabilite prin
metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, datata si semnata
Copie dupa actul de identitate al solicitantului, semnata olograf de catre solicitant
pentru conformitatea cu originalul;

DOCUMENTE DE
ELIGIBILITATE

Anexa 2 - Declaratie privind evitarea dublei finantari (declaratie pe propria
raspundere privind nefinantarea planului de afaceri din alte surse provenite din
Fondul Social European), datata si semnata
Cazier judiciar valabil la data depunerii candidaturii, din care sa reiasa
urmatoarele: (a) nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printro hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau
etic-profesionale; (b) nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale
sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii
Europene;
Anexa 3 – Formular 1 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care
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sa reiasa urmatoarele:

- este direct responsabil de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu
actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
- nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de
minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a
facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost
integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
- va respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice
”Romania Start-Up Plus”,
Anexa 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.10, art. 11,
art.12, art.13, art.14 si art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
Anexa 5 – Declaratie pe propria raspundere privind datele cu caracter personal si
dreptul de autor
PLAN DE
AFACERI

Anexa 6 – Plan de afaceri (semnat pe fiecare pagina de catre solicitant), cu
anexele aferente acestuia (Document din care reiese statutul pe piata muncii,
buget, organigrama, studiu de piata, oferte de pret etc.)

Dosarul de inscriere va contine:
- OPIS-ul documentelor;
- 1 exemplar tiparit al tuturor documentelor solicitate (Documente de eligibilitate si Plan de afaceri);
- 1 CD cu toate documentele incluse in dosarul de inscriere, in forma scanata (PDF).

Dosarul complet se va depune in plic inchis, care va contine toate documentele solicitate, precum si CDul in format electronic. Plicul va avea inscriptionate urmatoarele:

Numele si prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
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Textul: ,,Dosar inscriere Concurs de evaluare a planurilor de afaceri
– Competitia Antreprenor de IMMpact in Regiunea de Vest ‘’

Plicul inchis ce contine Dosarului de inscriere se va depune (personal sau prin servicii postale/curierat),
pana la termenul limita anuntat, la sediul administratorului schemei de minimis: str. 1 Decembrie, nr. 69,
Timisoara, jud. Timis.

III. 6. Calendarul competitiei
Concursul se desfasoara cu depunere continua a candidaturilor (dosarelor de inscriere), de la data
lansarii acestuia pana la termenul limita de 31.10.2018, ora 12.00. Dosarele de candidatura primite
dupa data si ora mentionate nu vom mai putea intra in competitive, fiind respinse automat.

Sesiuni de informare si promovare competitive

12.01.2018 - 31.10.2018

Perioada de depunere a candidaturilor

12.02.2018 - 31.10.2018,

Perioada de derulare
candidaturilor

a

procesului

de

evaluare

a 01.11.2018 - 26.11.2018

Evaluarea planurilor de afaceri

01.11. 2018 – 19.11.2018

Anuntarea castigatorilor

19.11. 2018

Depunere contestatii

21.11. 2018

Anuntarea listei finale a castigatorilor

26.11. 2018

Perioada efectuare stagii de practica

26.11.2018 – 11.01.2019
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Alocarea candidatilor in companii cu domenii de activitate similare

26.11.2018 – 31.12.2018

Alocarea mentorilor de practica

12.11.2018 – 03.12.2018

Efectuarea stagiilor de practica

03.12.2018 – 31.12.2018

Raportarea activitatii aferente stagiilor de practica

01.01.2019 – 11.01.2019

IV. Evaluarea candidaturilor
IV. 1. Procedura de evaluare a eligibilitatii dosarelor
Evaluarea candidaturilor/ dosarelor de inscriere se va realiza de catre o Comisie de evaluare a planurilor
de afaceri (juriu) care va avea sarcina de a verifica si aproba planurile de afaceri inscrise in competitie.
Comisia va fi compusa din 5 reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de
implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate si confidentialitate, precum si
cu evitarea oricaror situatii privind conflictul de interese, astfel cum sunt acestea reglementate prin
legislatia in vigoare.
Fiecare membru al comisiei va acorda punctaje in mod transparent si obiectiv pentru planurile de afaceri,
in conformitate cu grila de evaluare detaliata in prezenta metodologie. Punctajul total obtinut dupa
aplicarea grilei de evaluare este reprezentat de media aritmetica a notelor acordate de toti membrii
comisiei.
Procedura de evaluare a candidaturilor/dosarelor de inscriere va presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
ETAPA I
DE EVALUARE

Comisia de evaluare a planurilor de afaceri va verifica eligibilitatea candidaturii
– Documentele de eligibilitate in baza Grilei de verificare a eligibilitatii si
conformitatii Planului de afaceri (Anexa 7). In cazul in care se constata lipsa
unui document, acesta va fi prezentat in termen de maximum 3 zile lucratoare
de la solicitare. De asemenea, Comisia de evaluare poate solicita clarificari,
dupa caz, in situatia in care informatiile din documentele de eligibilitate depuse
necesita acest lucru.
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In Etapa I, in urma evaluarii, un plan de afaceri poate fi declarat:
 ACCEPTAT PENTRU ETAPA II (ca urmare a indeplinirii tuturor
criteriilor de eligibilitate a canditaturii);
 RESPINS (ca urmare a neindeplinirii unuia sau a mai multor criterii de
eligibilitate a candidaturii).
Lista participanților admisi/respinși în această etapă se va publica pe site-ul
proiectului www.immpact-vest.ro, Sectiunea Competitie.

ETAPA II
DE EVALUARE

Vor intra in etapa II de evaluare doar candidaturile declarate admise dupa
finalizarea Etapei I de evaluare. Planurile de afaceri intrate in Etapa II de
evaluare vor fi evaluate in baza criteriilor de evaluare si punctare stabilite prin
prezenta Metodologie.
Membrii Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri isi rezerva dreptul de a
solicita orice informatii/clarificari sau documente pe care le considera necesare
pentru a se asigura de claritatea si validitatea informatiilor oferite in planul de
afaceri. Informatiile/clarificarile/documentele solicitate vor fi prezentate de catre
Candidat in termen de maximum 3 zile lucratoare de la solicitare.

In Etapa II, in urma evaluarii, un plan de afaceri poate fi declarat:
 SELECTAT SPRE FINANTARE (primele 40 de planuri de afaceri,
listate in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute)
 PE LISTA DE REZERVA (15 planuri de afaceri care au un punctaj mai
mic fata de cele 40 de planuri de afaceri selectate spre finantare,dar
care este de minimum 60 puncte, listate in ordinea descrescatoare a
punctajelor obtinute)
 RESPINS (planurile de afaceri care nu indeplinesc criteriile de selectie
si/sau obtin un punctaj sub 60 puncte)

ATENTIE! Comisia de evaluare poate lua masura excluderii unui dosar din competitie, in conditiile
sesizarii unor neconcordante majore care contravin regulilor si valorilor de implementare ale finantarilor
POCU in Romania.
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IV.2. Criterii de evaluare si punctare
Planurile de afaceri vor intra in evaluare in ordinea inregistrarii lor in Registrul de evidenta a
planurilor de afaceri inscrise in cadrul Competitiei planurilor de afaceri.
Un dosar de candidatura va putea obtine un punctaj de maximum 100 de puncte. Cele 40 de subventii
vor fi acordate in ordinea punctajului total obtinut, cu conditia indeplinirii tuturor conditiilor de eligibilitate
si a unui punctaj minim de 60 de puncte, din totalul de 100 de puncte.
In aplicarea metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri membrii Comisiei de evaluare a
planurilor de afaceri vor avea in vedere urmatoarele principii:
• Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau
cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului
de management si marketing si bugetul detaliat.
• Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi
fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de
implementare a proiectului, in acest sens, persoanele din grupul tinta vor prezenta inclusiv o analiza a
nevoilor pietei.
In cazul in care vor fi identificate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste (1) descrierea segmentului de piata,
(2) planului de management si marketing si (3) bugetul detaliat, comisia va proceda in felul urmator:
a. In cazul in care se identifica doua sau mai multe planuri de afaceri cu un grad foarte mare de
asemanare pe cele trei aspecte detaliate mai sus, dar care au o formulare diferita a ideilor, comisia va
selecta pentru finantare doar un singur plan de afaceri - care intruneste punctajul cel mai mare. In
cazul in care exista punctaje egale, se vor aplica criteriile de departajare mentionate la sectiunea IV.4.
Criterii de departajare
b. In cazul in care se identifica doua sau mai multe planuri de afaceri identice pe cele trei aspecte
detaliate mai sus, formulare ideilor fiind de tipul “copy – paste”/plagiat, atunci comisia va elimina toate
planurile de afaceri care se afla in aceasta situatie.
Pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza.

IV.3. Elemente evaluate
Evaluarea se va realiza in baza unei Grile de evaluare a planurilor de afaceri (Anexa 8) care include un
algoritm de calcul bazat pe 14 elemente specifice si 3 nivele/element va sta la baza evaluarii si selectiei
planurilor de afaceri.
Elemente specifice evaluate in etapa de evaluare a planurilor de afaceri de catre Punctaj
comisia de evaluare:
maxim
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1. Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective,
activitati, rezultate, indicatori);
2.Analiza SWOT a afacerii

9 puncte

3.Schema organizatorica si politica de resurse umane

5 puncte

4.Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii

7 puncte

5.Originalitatea afacerii/inovatie (grad mare de diferentiere pe piata)/ afacerea ofera o
abordare noua /imbunatatita
6.Analiza pietei de desfacere si a concurentei

9 puncte

7.Strategia de marketing

7 puncte

8. Strategia de comercializare

7 puncte

9.Obiective financiare pentru urmatorii 3 ani si reflectarea corecta a acestora in
bugetul previzionat pe urmatorii 3 ani

9 puncte

10.Costurile si veniturile sunt estimate corect

7 puncte

11. Costurile sunt corelate cu necesitatile firmei

9 puncte

12.Potential de sustinere si crestere a pietei

3 puncte

13. Contributia la Temele secundare vizate de POCU 2014-2020 (Sprijinirea tranzitiei
catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de
vedere al utilizarii resurselor; Inovare sociala; Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si
a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.)
14.Contributia la Politicile orizontale (Dezvoltare durabila; Egalitatea de sanse si nondiscriminarea; Promovarea egalitatii intre femei si barbati)
TOTAL PUNCTAJ

7 puncte

5 puncte

9 puncte

7 puncte
100 puncte

IV.4. Calculare punctaj
Punctajul final obtinut va fi compus din insumarea punctajelor obtinute la fiecare criteriu evaluat de catre
membrii comisiei de evaluare in baza Grilei de evaluare a planurilor de afaceri. !!! Notarea cu 0 puncte
a unui criteriu NU conduce la respingerea planului de afaceri, procesul de evaluare şi selecţie
continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut.

IV.5. Selectia planului de afaceri
Se va avea in vedere ca primele 40 de idei de afaceri sa indeplineasca toti indicatorii proiectului,
asumati de catre APFR Timisoara prin Contractul de finantare, conform instructiunilor din Ghidul
Solicitantului - Conditii Specifice “Romania Start-up Plus”.
Astfel, in cadrul Competitiei planurilor de afaceri Comisia de evaluare a planurilor de afaceri va avea in
vedere ca din totalul celor 40 de planuri de afaceri selectate spre finantate:
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•

•
•

•
•

un numar de cel putin 4 planuri de afaceri (10% din totalul de 40 finantate) vor fi afaceri care
propun una din masurile de la subcriteriile: dezvoltare durabila, tranzitia catre o economie de
emisii scazute de dioxid de carbon, inovare sociala, consolidarea cercetarii, a dezvoltarii
tehnologie;
cel putin 10 planuri de afaceri (25% din totalul de 40 finantate) vor fi afaceri care implementeaza
solutii TIC.
un numar de maximum 4 planuri de afaceri (10% din totalul de 40 finantate) vor fi afaceri
dezvoltate de catre persoane care nu au participat in cadrul proiectului la programul de formare
antreprenoriala dar care indeplinesc cumulativ conditiile grupului tinta mentionate in prezenta
metodologie.
cel putin 2 noi afaceri vor fi infiintare in fiecare judet din Regiunea de Vest
numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza in CAEN,
Sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu
exceptia Grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor, nu va putea depasi 20% din
numarul total al planurilor de afaceri finantate prin intermediul aceluiasi proiect.

! Planurile de afaceri castigatoare vor fi selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, din
fiecare judet al Regiunii Vest in parte, in scopul indeplinirii indicatorului “Minimum 2 afaceri/ judet
(Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Arad) din totalul de 40 planuri de afaceri selectate spre finantare”.
Astfel, vor fi selectate pentru finantare primele doua planuri de afaceri cu punctajul cel mai mare din
fiecare judetul al Regiunii Vest (Caras-Severin, Hunedoara, Arad, Timis), urmand ca, in continuare,
incepand cu pozitia 9, sa fie selectate planurile de afaceri exclusiv in ordinea descrescatoare a
punctajului obtinut, indiferent de judetul in care va avea sediul intreprinderea nou creata.

! De asemenea, dintre intreprinderile nou create cu codurile CAEN din Sectiunea G – Comert cu
ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 –
Intretinerea si repararea autovehiculelor, vor fi finantate, in ordinea descrescatoare a punctajului
obtinut, maximum 8 planuri de afaceri din totalul celor 40 selectate spre finantare.
Ca urmare a incheierii procesului de evaluare, se va realiza ierarhizarea Planurilor de afaceri, prin
completarea borderoului continand informatiile necesare selectiei planurilor de afaceri conform
indicatorilor propusi a se realiza in cadrul proiectului
„Centrul de excelenta in promovarea
antreprenoriatului_IMMpact Vest”.
Nr.
Crt.

Nr.
acordat in
Registrul
de
evidenta a
planurilor
de afaceri

CAEN
Sectiunea
G
exclusiv
grupa 452

Domiciliul/
resedinta
aplicantului
(Judetul)

Candidatul
face parte
din grupul
tinta
(da/nu)

Max.20%
din
total
numar
planuri

Min 2 afaceri/
judet
(Timis,
Hunedoara,
Caras-Severin,

100%
din
totalul
planurilor
de afaceri
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Candidatul
a parcurs
programul de
formare
antreprenoriala
in cadrul
proiectului
(da/nu)
Min
90%
din
totalul
de
40
planuri de afaceri
selectate
spre

Planul de
afaceri propus
implementeaza
solutii TIC

Punctaj
acordat

Min 10% din
totalul de 40
planuri
de
afaceri selectate

Minim
60 de
puncte
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afaceri
finantate
(8 planuri
de afaceri)

Arad)
din
totalul de 40
planuri
de
afaceri
selectate spre
finantare

(40 planuri
de afaceri)

finantare
(minim 36 planuri
de afaceri)

spre finantare
(minim 4 planuri
de afaceri)

Atenție! Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finantarii vor efectua,
obligatoriu, câte un stagiu 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 selectat.
Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore și se va desfășura la sediul social sau, după caz, la
punctul de lucru al întreprinderii selectate.
Aceasta metodologie reprezinta cadrul general in care se va desfasura procesul de selectie a planurilor
de afaceri pentru acordarea ajutorului de minimis. Pentru comisia de evaluare a planurilor de afaceri
(juriu) vor putea fi elaborate proceduri, care se vor constitui ca anexe la aceasta metodologie si care vor
detalia aspectele prevazute aici. Procedurile vor fi publice.

IV.5. Criterii de departajare
In situatia in care doua sau mai multe candidaturi/planuri de afaceri intrunesc punctaje egale,
ierarhizarea acestora in lista finala cu planurile de afaceri se va face prin aplicarea criteriilor de
departajare detaliate mai jos.
In situatia in care doua sau mai multe planuri de afaceri au punctaje egale ierarhizarea acestor planuri
se va face in functie de numarul de locuri de munca create si mentinute pe minimum 18 luni (criteriul:
Schema organizatorica si politica de resurse umane), pe prima pozitie fiind afacerea care isi propune sa
creeze cele mai multe locuri de munca, celelalte planuri fiind listate descrescator in functie de acest
criteriu (ex. pe prima pozitie planul de afaceri care cumuleaza 4 criterii de departajare dar are 4 locuri de
munca nou create, pe pozitia urmatoare/a doua planul de afaceri care cumuleaza 4 criterii de
departajare dar are 3 locuri de munca nou create, s.a.m.d.).
In situatia in care nu se poate face departajarea prin aplicarea primului criteriu de departajare,
ierarhizarea planurilor cu punctaje egale se va face in functie de numarul de masuri prevazute la criteriul
Contributia la Temele secundare vizate de POCU 2014-2020 si la criteriul Contributia la Politicile
orizontal. Pe prima pozitie se va situa planul de afaceri care cumuleaza cele mai multe masuri aferente
celor doua criterii iar pe urmatoarele pozitii se vor trece in ordine descrescatoare planurile de afaceri in
functie de numarul masurilor cumulate. In cazul in care ierarhizarea nu este posibila nici prin aplicarea
acestui criteriu de departajare, departajarea se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la
criteriul Originalitatea afacerii/inovatie.
Criterii de departajare a candidaturilor/ planurilor de afaceri care au obtinut punctaje egale:
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a) punctajul mai mare obtinut la criteriul: Schema organizatorica si politica de resurse umane - numarul
de locuri de munca create;
b) punctajul mai mare obtinut la criteriul Contributia la Temele secundare vizate de POCU 2014-2020
(Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul
de vedere al utilizarii resurselor; Inovare sociala; Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii
tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.)
c) punctajul mai mare obtinut la criteriul Contributia la Politicile orizontale (Dezvoltare durabila;
Egalitatea de sanse si non-discriminarea; Promovarea egalitatii intre femei si barbati)
d) punctajul mai mare obtinut la criteriul Originalitatea afacerii/inovatie .

IV.6. Contestatii
Orice candidat care se considera nedreptatit in urma procesului de evaluare/selectie poate formula o
contestatie legata de evaluarea propriului Plan de afaceri, o singura data, in termenul stabilit pentru
contestare. Candidatul va completa in acest sens formularul Contestatie rezultat Competitie planuri de
afaceri (Anexa 9) pe care il va putea depune fie direct, fie prin posta/servicii curierat rapid, la sediul de
implementare al proiectului, unde va fi inregistrat.
Contestatiile se vor depune la sediul Asociatiei pentru Promovarea Femeii din Romania, str. 1
Decembrie nr.69, Timisoara, CP 300578, Jud Timis.Termen de depunere: maximum 48 de ore de la
data afisarii rezultatelor oficiale pe website-ul proiectului (www.immpact-vest.ro).
Contestatiile depuse vor primi numar de inregistrare si vor fi solutionate de catre o Comisie constituita in
acest sens. Comisia de solutionare a contestatiilor va fi alcatuita din 3 membri care nu au facut parte din
Comisia de evaluare a planurilor de afaceri. Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor vor fi numiti
din cadrul echipei de proiect, prin decizia managerului de proiect.
Re-evaluarea planurilor de afaceri care au depus contestatie se va face conform procedurii aplicate la
evaluarea initiala. In cazul in care in urma re-evaluarii se va obtine un punctaj diferit, care schimba
ierarhia candidatilor, acest fapt va fi comunicat public, pe website-ul proiectului (www.immact-vest.ro).
Rezultatele re-evaluarii in urma contestatiilor vor fi anuntate in maximum 5 zile de la data inregistrarii
acestora.
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V. Semnarea contractului de subventie
V. 1. Procedura de contractare
Vor fi incheiate contracte de subventie doar cu cei 40 de solicitanti care ale caror planuri de afaceri au
fost selectate pentru finantare.
Cei 40 de solicitanti care ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare se obliga sa
incheie contractul de finantare, in termenul stipulat de catre administratorul schemei de minimis, cu
respectarea si indeplinirea tuturor conditiilor solicitate de administratorul schemei de minimis, in acord cu
Ghidul solicitantului, Schema de ajutor de minimis, prevederilor Autoritatii de management si legislatia
aplicabila.
Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obtinerii tuturor documentelor
care atesta infiintarea si inceperea functionarii intreprinderilor, in conditiile legislatiei aplicabile
domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri in cauza.
Beneficiarii subventiei (ajutorului de minimis) isi vor asuma, prin semnarea contractului de finantare,
toate conditiile de eligibilitate a planului de afaceri.Astfel, participantii in competitie ale caror planuri de
afaceri au fost selectate pentru finantare isi vor asuma realizarea urmatoarelor obiective/ indicatori:
e) angajarea a minimum 2 persoane in cadrul afacerii finantate prin schema de minimis si pastrarea
acestor locuri de munca pe o perioada de functionare de functionare de minimum 12 luni, la care se
adauga o perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni;
f) asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de minimum 12
luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare;
g) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa asigure continuarea
functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca;
h) respectarea obiectivelor/indicatorilor asumate/i prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului,
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Sectiunea G.
Contractele de subventie vor fi incheiate cu fiecare persoana in functie de valoarea finantarii solicitate in
planul de afaceri selectat, fiind prevazuta ca certa alocarea primei transe de maxim 75%, iar transa
finala va fi acordata daca este respectata regula din Ghidul POCU 3.7 - “beneficiarul ajutorului de
minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a,
venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este
respectat, tranșa finală nu se mai acordă.”
ATENȚIE! Pentru acei solicitanti care pe parcursul acestei etape nu colaborează cu expertii Asociatiei
pentru Promovarea Femeii din Romania pentru obtinerea tuturor documentelor care atesta infiintarea si
inceperea functionarii intreprinderilor, Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania își rezervă
dreptul de a îi elimina din competiție. Într-o astfel de situație, vor fi invitați pentru continuarea procedurii
următorii clasați pe lista de rezervă.

VI. Anexe
În vederea asigurarii unui proces de evaluare si selectie transparent si obiectiv, au fost elaborate
următoarele formulare și modele, care se regăsesc ca anexe la prezenta metodologie:

OPIS (centralizarea tuturor documentelor dosarului de candidatura)
Anexa 1 – Declaratie privind calitatea de asociat a solicitantului, intr-o alta întreprindere existenta
Anexa 2 - Declaratie privind evitarea dublei finantari
Anexa 3 – Formular 1 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului
Anexa 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.10, art. 11, art.12, art.13, art.14 si
art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
Anexa 5 – Declaratie pe propria raspundere privind datele cu caracter personal si dreptul de autor
Anexa 6 – Plan de afaceri, templata standard
Anexa 7 - Grila de verificare a eligibilitatii si conformitatii Planului de afaceri
Anexa 8 - Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Anexa 9 - Contestatie rezultat Competitie planuri de afaceri
Anexa 10. Draft Contract de subventie
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest

OPIS
Nr.
Crt

Denumire document
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor
microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 1

DECLARATIE

privind calitatea de asociat a solicitantului, intr-o alta întreprindere existenta
Subsemnatul/a………………………………………………………………………………,CNP…………………………………………………,
domiciliat/ă în ……………………………………………, str…………………..………………………………… nr. ………… , bl.
…………, sc. …………, ap. ………, telefon fix ………….………..…….……… telefon mobil ……….………………… e-mail
………………………………..……………………,
Cu privire la Competitia planurilor de afaceri organizata în cadrul proiectului Centrul de excelenta in
promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest, finantat în baza Contractului de finantare POCU/82/317104331 prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca
pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, implementat de către Asociatia pentru Promovarea
Femeii din Romania,

Prin prezenta, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că:
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DA NU

nu sunt asociat majoritar în structura altei întreprinderi existente

DA NU

sunt asociat în structura altei întreprinderi, cu un procent de …….…%

Se va bifa cu un x varianta corecta; Se va completa procentul, dupa caz.

Am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri
aplicabilă în cadrul proiectului „StartUP Hub Centru”, cod SMIS 105152, şi sunt de acord cu acestea.
Data
..............................................

Semnătura
.............................................

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 2

Declarație privind evitarea dublei finantari

Subsemnatul(a), ……........................…........., domiciliat/domiciliată în .............................,
localitatea ................, judetul/sectorul ................, posesor/posesoare al/a C.I. seria …… nr. …… eliberată
de …............. la data de ........….., valabilă până la …….....…, CNP …..........................…, in calitate de
aplicant in cadrul Competitiei planurilor de afaceri derulata în cadrul proiectului intitulat Centrul de
excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest, finantat în baza Contractului de finantare
POCU/82/317-104331, declar pe proprie răspundere sub sanctiunea platii de daune interese,
următoarele:
□ Planul de afaceri intocmit si depus in cadrul competitiei NU a mai fost finantat din alte surse
provenite din Fondul Social European;
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□ Planul de afaceri intocmit si depus in cadrul competitiei NU a mai fost depus spre finantatre intro alta competitie similara organizata in cadrul altor proiecte finantate prin Programul
Operational Capital Uman 2014-2020;
In aceste conditii, imi manifest intentia de a participa la Competitia planurilor de afaceri organizata de
Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, in cadrul proiectului Centrul de excelenta in
promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest, cod MySmis 104331, proiect co-finantat prin Programul
Operational Capital Uman 2014-2020.

Data,

Semnatura,

……………….

………………….

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 3

Declaratie pe propria raspundere
Subsemnatul(a), ……........................…........., domiciliat/domiciliată în ............................., localitatea
................, judetul/sectorul ................, posesor/posesoare al/a C.I. seria …… nr. …… eliberată de
…............. la data de ........….., valabilă până la …….....…, CNP …..........................…, in calitate de aplicant in
cadrul Competitiei planurilor de afaceri organizata în cadrul proiectului intitulat Centrul de excelenta in
promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest,
finantat în baza Contractului de finantare
POCU/82/317-104331,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis precum si prevederile art. III,
alin. 1 din Schema de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal al României, cu privire la falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere, sub sanctiunea platii de daune interese, următoarele:
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DA
NU
DA
NU
DA
NU

DA
NU

In calitate de reprezentant legal al întreprinderii ce urmeaza a fi infiintata sunt direct
responsabil de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionez ca intermediar
pentru proiectul propus a fi finanţat;
In calitate de reprezentant legal al întreprinderii ce urmeaza a fi infiintata NU am fost
subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei
Europene/ al unui alt furnizor de ajutor.
In calitate de reprezentant legal al întreprinderii ce urmeaza a fi infiintata, am fost subiectul
unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al
unui alt furnizor de ajutor, dar aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral
recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
In calitate de reprezentant legal al întreprinderii ce urmeaza a fi infiintata NU furnizez
informaţii false.

Se va bifa cu un x varianta corecta;

In calitate de reprezentant legal al întreprinderii ce urmeaza a fi infiintata imi iau angajamentul ferm de
a respecta 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.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania care
implementează proiectul Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest,
(având calitatea de administrator al schemei de ajutor de minimis) cu privire la orice modificare
survenită în circumstanţele sus-menţionate pe parcursul implementării planului de afaceri.

Data,

Semnatura,

……………….

………………….
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 4

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.10, art. 11, art.12, art.13, art.14 si art.15 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare
Subsemnatul(a), ……........................…........., domiciliat/domiciliată în .............................,
localitatea ................, judetul/sectorul ................, posesor/posesoare al/a C.I. seria …… nr. …… eliberată
de …............. la data de ........….., valabilă până la …….....…, CNP …..........................…, in calitate de
aplicant in cadrul Competitiei planurilor de afaceri organizata în cadrul proiectului intitulat Centrul de
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excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest, finantat în baza Contractului de finantare
POCU/82/317-104331
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea platii de daune interese precum si a falsului in
declaratii, asa cum este acesta prevazut la Art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu
modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art.10, art. 11, art.12,
art.13, art.14 si art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.142/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele cu functie de decizie/angajati ai Asociatiei pentru Promovarea Femeii din Romania, in cadrul
proiectului Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest, cod MySmis 104331:
Vasile MOLDOVAN - Director executiv, Manager proiect
Florin KOVACS - Director executiv, Expert formare antreprenorială
Florentina Delia CIURSA- Membru Consiliu director, Coordonator program formare
Paula Catalina TERNAUCIUC- Membru Consiliu director, Coordonator mentorat
Gratiela Valerica LOS- Director economic
Lavinia-Monica MOLDOVAN- Expert comunicare si informare
Carmen-Maria TOT - Expert consiliere antreprenoriala
Rodica Speranta PANTELIE - Expert vocațional
Ionut ARDELEAN – Expert TIC
Mihăieș Ilona - Expert formare antreprenorială
Vanoga Agatha Marcela - Expert formare antreprenorială
Mariana NAGY – Expert grup tinta
Snejana Ielena RAICSICS – Expert grup tinta
Otilia ILEA – Contabil
Subsemnatul/a______________________declar ca voi informa imediat ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA, cu sediul in Timisoara, Str. 1 Decembrie nr.69, Jud.Timis, daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizarte sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA, cu sediul in Timisoara, Str. 1 Decembrie nr.69,
Jud.Timis, are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si conformarii declaratiei, orice informatii
suplimentare.
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Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data,

Semnatura,

……………….

………………….

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 5

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a), ……........................…........., domiciliat/domiciliată în ............................., localitatea
................, judetul/sectorul ................, posesor/posesoare al/a C.I. seria …… nr. …… eliberată de
…............. la data de ........….., valabilă până la …….....…, CNP …..........................…, in calitate de aplicant in
cadrul Competitiei planurilor de afaceri derulata în proiectul Centrul de excelenta in promovarea
antreprenoriatului_IMMpact Vest, finantat în baza Contractului de finantare POCU/82/317-104331,
declar pe proprie răspundere sub sanctiunea platii de daune interese, următoarele:
A. Imi dau acordul in mod expres ca Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania sa promoveze pe
website-ul proiectului, in materiale de informare, precum si in cadrul evenimentelor derulate de
aceasta, afacerea dezvoltata de catre subsemnatul/a, chiar daca aceasta contine elemente protejate
prin patente, copyright sau drepturi de autor, cu conditia mentionarii sursei de provenienta si cu
respectarea prevederior Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe actualizata.
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B. Imi dau acordul in mod expres ca Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania sa utilizeze toate
materialele / informatiile din cadrul Planului de afaceri, incluzand fara a se limita la acestea, atat
fotografii cat si inregistrari video, in scopul promovarii afacerii mele, prin afisare pe site ori in cadrul
spoturilor publicitare si a campaniilor de promovare, ori de cate ori aceasta va considera necesar;
C. De asemenea, declar că sunt de acord cu înregistrarea filmată a imaginii mele (inclusiv înregistrarea
vocii) și/ sau cu fotografierea persoanei mele, precum și cu expunerea/difuzarea acestor imagini/filme în
cadrul evenimentelor de informare și promovare ale proiectului și/sau în cadrul altor
materiale/evenimente viitoare de promovare a organizației mai sus menționate, în acțiunile de
vizibilitate ale proiectului/proiectelor derulate de către A.P.F.R. Timișoara, în materiale promoționale și
de informare realizate de A.P.F.R Timișoara precum și în social media.
D. Declar că nu am și nu voi avea nici o pretenție materială sau de oricare altă natură, prezenta sau
viitoare, față de înregistrarea/fotografierea și utilizarea imaginii mele de către A.P.F.R. Timișoara,
exprimându-mi prin semnarea prezentului document acordul deplin pentru utilizarea de către A.P.F.R.
Timișoara a imaginii și vocii mele, în cadrul proiectului la care particip, sau alte materiale/acțiuni
prezente sau viitoare ale organizației.
E. Declar că am fost informat/a cu privire la dreptul la imagine și respectarea vieții private.
F. De asemenea, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la dezvaluirea, utilizarea,
prelucrarea, transmiterea, si stocarea datelor mele personale pe care le-am furnizat in cadrul
documentelor transmise in etapa ,,planurilor de afaceri’’ si nu numai şi că aceste date corespund
realităţii.
G. Declar ca am luat la cunoştinţă că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Directivei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi liberă circulaţie a acestor date, precum şi prevederile Directivei privind prelucrarea datelor
cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Totodată am luat la
cunoştinţă faptul că aceste date vor fi utilizate şi prelucrate în cadrul proiectului “ Centrul de excelenta
in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”, Contract nr.: POCU/82/317/104331, proiect
cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Capital Uman 2014-2020.
H. Declar că am fost informat/ă în ceea ce priveşte identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia
(Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, APFR Timişoara, reprezentată legal de Vasile
Moldovan) şi că acest operator este înregistrat ca şi operator de date cu caracter personal (număr de
înregistrare 19441).
I. Declar, de asemenea, că datele le furnizez voluntar, neexistând o obligaţie legală în acest sens şi că am
fost informat/ă asupra drepturilor mele prevăzute de legea privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special asupra dreptului de
acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate. Declar
că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus şi ca urmare le semnez.
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Subsemnatul(a) declar în mod expres pe proprie raspundere, sub sanctiunea platii de daune interese, că
sunt de acord ca, garanțiile prezentate în prezenta declarație să ramână în vigoare până la finalizarea
proiectului Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest, conform
contractului de finanțare POCU/82/317-104331, inclusiv în perioada de sustenabilitate, conform
contractului menționat.
Subsemnatul(a) declar în mod expres că prezenta declarație este irevocabilă.

Data,

Semnatura,

……………….
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor
microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
ANEXA 6

Nr. Inregistrare Registrul de evidenta a planurilor de afaceri
_______________________________

PLAN DE AFACERI

Titlu proiect
_________________________________________________
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___________________________
(nume şi prenume candidat)
___________________________
(semnătură)

FIŞĂ DE DATE privind identificarea afacerii
1. Numele intreprinderii (inclusiv acronimul, dacă este cazul):
2. Sediul intreprinderii
3. Forma juridică de constituire:
4. Activitatea principală şi codul CAEN al activităţii principale:
5. Activităţi secundare si codurile CAEN aferente activitatilor secundare:
6. Natura capitalului social:
Natura capitalului %
Român
Străin

Public

Privat

7. Valoarea capitalului social:
8. Locul de implementare a afacerii (localitate, judeţ, regiune, ţară):
9. Nume asociat unic/asociat majoritar/ acţionar principal si procentul de participare:
10.Nume alti asociati/actionari, daca este cazul si procentul de participare al acestora:
11.Nume, prenume reprezentant legal:
12.Adresa repezentant legal:
13. Date de identificare reprezentant legal (CI/BI, Seria, numarul, data eliberarii, emitent, CNP):
14. Date de contact (telefon, fax, e-mail, adresă web):
15. Statut pe piata muncii:
1
 Persoanăinactivă
2

Șomer
 Angajat3

 Lucrator pe cont propriu4
 Alta (specificati) ______________________

___________________________________

1 În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate o activitate
economico-socială:
• Elevi si studenti - care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o
unitate de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi
felul unităţii de învăţământ (se va anexa o adeverință de la unitatea de învățământ). Nu se includ în această categorie, fiind
considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi
timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit. Nu se includ in aceasta categorie tinerii aflați în
afara sistemelor de educație, ocupare sau formare (NEETs).
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• Persoane inactive - În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară
numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude
(de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o
sursă proprie de venit. (se va anexa o declaratie pe propria raspundere).
2 În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările
şi completările ulterioare, art. 5: -şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de
muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; starea de sănătate şi capacităţile fizice şi
psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate
potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; este disponibilă să înceapă
lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă (se va anexa copie a carnetului de somer sau adeverinta de la
AJOFM, daca aceste documente sunt disponibile sau o declaratie pe propria raspundere).
3 Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de
proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă
de comision etc. (se va anexa adeverinta de la angajator).
4 În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod independent ca meseriaşi, liber
profesionişti, comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude,
care nu sunt, însă, remunerate (se va anexa autorizatie sau certificat de inregistrare)

VIZIUNEA, MISIUNEA SI OBIECTIVELE STRATEGICE
Cum s-a ajuns la această idee de afaceri?
(detaliati in minim 10 randuri)

Misiunea: Care este misiunea firmei? Descrieti ratiunea pentru care va exista aceasta firma.
(detaliati in minim 10 randuri)

Viziunea: Care este viziunea afacerii? Va rugam, descrieti proiectia dezvoltarii firmei pe termen lung
(detaliati in minim 30 cuvinte)

Care este scopul (care sunt obiectivele strategice) ale afacerii?

Specificaţi obiectivele operationale ( elaborate anual ) SMART ale afacerii
Obiectivul strategic
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Obiectivul 1
Obiectivul 2
Obiectivul 3

Activitati relevante conform obiectivelor operationale
Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a proiectului cuprinsă
între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul incetarii finantarii (12 luni) precum si
pentru perioada de sustenabilitate in care beneficiarul finantarii nerambursabile va asigura continuarea functionarii
afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca (6 luni precizate in Ghidul Solicitantului Conditii
Specifice), la care se adauga perioada suplimentara aferenta sustenabilitatii pana la concurenta perioadei bugetate
de 36 luni.
ex.: asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere; obtinere avize, autorizatii pentru
functionarea intreprinderii, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje,
echipamente, mobilier si punere in functiune; recrutare/selecţie/angajare personal necesar; instruire personal;
aprovizionarea cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, consumabile etc necesare realizarii
produsului/prestarii serviciului/executiei lucrarii; activitatea de productie (realizarea produsului), activitatea de
marketing si promovare a produselor/serviciilor; activitatea de ofertare si comercializare a produselor/prestare a
serviciilor/executare a lucrarii;
Graficul fizic de realizare a investiţiei:
Activitatea si
Subactivitatea

Durata de implementare
Anul 1
functionare afacere
L
1

L
2

L
3

L
4

L
5

L
6

L
7

L
8

L
9

Anul 2
sustenabilitate
L
1
0

L
1
1

L
1
2

L
1
3

L
1
4

L
1
5

L
1
6

L
1
7

L
1
8

L
1
9

L
2
0

Anul 3
sustenabilitate
L
2
1

L
2
2

L
2
3

L
2
4

L
2
5

L
2
6

L
2
7

L
2
8

L
2
9

L
3
0

L
3
1

L
3
2

L
3
3

L
3
4

L
3
5

L
3
6

ACTIVITATEA 1
Subactivitatea 1.1
Subactivitatea 1.2
Subactivitatea ...
ACTIVITATEA 2
Subactivitatea 2.1
Subactivitatea 2.2
........

*Solicitantul va include in Graficul de realizare a investitiei si va detalia inclusiv subactivitatea Obtinere Autorizatiei de
functionare si a tuturor avizelor/acordurilor necesare pentru a asigura legalitatea functionarii intreprinderii nou infiintate.

Rezultate
Se vor identifica si descrie toate rezultatele asteptate care vor conduce la atingerea indicatorilor
Rezultate asociate

Denumire indicator
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Min.2 locuri de munca nou create si Ex:
-Numar de pers/specialisti din domeniul vizat identificati, selectati si
pastrate 18 luni

12 luni perioada de functionare a
afacerii
(perioada
implementarii
proiectului aferent contractului de
finantare)

6 luni perioada de sustenabilitate in
care
beneficiarul
va
asigura
continuarea
functionarii
afacerii,
inclusiv cu obligatia mentinerii
locurilor de munca

intervievati, in scopul angajarii personalului: ....
-Numar de instrumente (ex: fisa post; profil candidat; anunt recritare, contract
munca etc) folosite in recrutare, selectie si angajare: ....
-etc
( toate rezultatele generate/atinse ca urmare a implementarii fiecarei activitati
in perioada de functionare: Luna 1-Luna 12): ....
Ex:
-numar echipamente achizitionate si puse in functiune:...
-numar avize /autorizatii obtinute:...
-numar de produse/servicii realizate si lansate pe piata: ...
-numar si valoare comenzi primite
- valoarea contractelor incheiate:...
-numar masuri de publicitate realizate:..
-etc
(toate rezultatele generate/atinse ca urmare a implementarii fiecarei activitati
in perioada de sustenabilitate-L13-L18):
Ex:
-numar echipamente noi, achizitionate si puse in functiune in perioada de
sustenabilitate:...
-numar de produse/servicii realizate si lansate pe piata in perioada de
sustenabilitate: ...
-numar de comenzi primite/contracte incheiate in perioada de sustenabilitate:...
-numar masuri de publicitate realizate in perioada de sustenabilitate:..
-etc
Toate rezultatele atinse in scopul realizarii indicatorului financiar:...Ex.:

Venituri totale de min 30% din Transa
1 a ajutorului de minimis, realizate in
-numar si valoare contracte incheiate:...
primele 12 luni de activitate

-numar si valoare comenzi livrate/ prestate:..
-numar masuri de publicitate realizate:..
-etc

Indicatori asumati prin planul de afaceri:
Cantitate minima,
impusa prin
Schema ajutor de
minimis
Locuri de munca nou create
2
Perioada de functionare
a afacerii (perioada implementarii 12
proiectului aferent contractului de finantare)
Perioada de sustenabilitate in care beneficiarul sa asigure 6
continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii
locurilor de munca
Venituri realizate in interiorul perioadei celor 12 luni de functionare 30% din Transa 1*
(nu mai tarziu de luna 8)
subventie
Denumire indicator
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*avans subventie=75% din total valoare ajutor de minimis/subventie

Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare

Valoare

%

Ajutor de minimis

ANALIZA SWOT A AFACERII si PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR
Realizati analiza SWOT a afacerii
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

-

-

-

Amenintari (Riscuri)

Riscuri asociate afacerii si gestionarea acestora
Riscuri identificate

Strategii/masuri de minimalizare

-

-

PRODUSE/ SERVICII/LUCRARI CARE FAC OBIECTUL AFACERII
Identificarea si descrierea produselor/serviciilor
Produsul/Serviciul

Descrierea produsului/serviciului (caracteristici)*
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Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
…
Serviciul 1
Serviciul 2
Serviciul 3
…
* Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi, căror
nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc
serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu
amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);
Care sunt echipamentele şi materialele/materia prima de care aveți nevoie în vederea furnizării produsului/prestarii
serviciului/executarii lucrarii?
Produsul/Serviciul

Echipamente/utilaje inclusiv
software necesare, (aflate in
proprietate sau contract de
comodat sau alta forma de
detinere)
Denumire

Caracteristici

Echipamente/utilaje inclusiv
software necesare,
(achizitionate din ajutorul de
minimis)

Denumire

Materiale consumabile si
alte cheltuieli
(achizitionate din ajutorul
de minimis pentru
functionarea
echipamentelor/utilajelor)

Caracteristici

Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
…
Serviciul 1
Serviciul 2
Serviciul 3
…
Care sunt principalii furnizori de materii prime şi materiale?
Denumire materie

Furnizori identificati
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prima/material/consumabil necesar
rearizarii produsului/presatarii
serviciului/executarii lucrarii ce face
obiectul de activitate a firmei
Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
…
Serviciul 1
Serviciul 2
Serviciul 3
…
Care sunt serviciile/lucrarile ce necesita a fi subcontracte pentru realizarea produsului/prestarea
serviciului/executarea lucrarii ce face obiectul de activitate a firmei
Denumire serviciu
Furnizori identificati
Cost anual estimat pentru
Justificarea necesitatii
subcontractat
acestea
Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
…
Serviciul 1
Serviciul 2
Serviciul 3
…

Informatii cu privire la spatiul/spatiile unde se va desfasura activitatea intreprinderii, pentru realizarea
produsului/serviciului/lucrarii:

Localizare
Sediu/Punct de
lucru

Destinaţie

Nr. cai de acces/
locuri de parcare

Suprafata
destinata
realizarii
prodului/servic
iului/lucrarii

Regim de proprietate:

Imobil/spatiu
aflat in
proprietate
(contract de
comodat, sau
alta forma de
detinere)

Imobil/spatiu
inchiriat

Valoare
chirie
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lunara
RON

inchi
riere

…

ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI
Segmentul de piaţă
Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaţă, căror
nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc.).

Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională, internaţională
etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali, mărime d.p.v.d. fizic şi
valoric).

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în ultimii ani
şi cea previzibilă)

Principalii consumatori*
Definiti consumatorii tinta! Mentionati caracteristicile principale ale consumatorilor finali in functie de
criterii precum: demografice, geografice, socio-economice, stilul de viata, comportament, consum etc.
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*Procesul de realizare a analizei nevoii/a pietei va include si chestionarea directa a membrilor comunitatii analizate.
La Planul de afaceri vor fi atasate ca anexa documente doveditoare privind feedback-ul membrilor comunitatii
analizate (ex.: chestionare concepute , raspunsuri centralizate, raport final aferent studiului de piata, dupa caz).
Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora:
Grupă produse/servicii
Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea
Care sunt principalele avantaje ale noilor
oferite pieţei
produse/servicii oferite, fata de cele ale
concurentei(existente pe piata)?
Produs/serviciu 1

Produs/serviciu 2

Produs/serviciu 3

STRATEGIA DE MARKETING
Strategia de promovare a noului produs/serviciu pe piata
Descrieţi strategia de promovare pentru lansarea noilor produse/servicii pe piata
(detaliati in minim 10 randuri)

Modalitati de promovare

Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:
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Bugetul de marketing
(Cheltuielile detaliate mai jos fac parte din strategia de promovare pentru lansarea noilor produse/servicii)
Cheltuieli estimate legate de promovarea
produselor/serviciilor (min 3)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

STRATEGIA DE COMERCIALIZARE/VANZARE
•
•

Cine va conduce forța de vânzare?
Ce pregătire și experiență au aceste persoane?

•

Care sunt potenţialii clienţi?
Vânzări
preconizate pe
Produs 1
clienţi - lei
1
2
3
1
2
3

Clienti
interni
Clienţi
externi

1
2
3
4
5

Produse/Servicii
Produs 2

Serviciu 1

Total - lei
Serviciu 2

•

Care sunt canalele de distributie-vanzari directe, cu ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda etc

•

Ce metode de vânzare vor fi utilizate şi care este targetul pentru fiecare metodă utilizată?
Produs/Serviciu
Produs 1
Produs 2
…
Serviciu 1
Serviciu 2

Metodă de vânzare
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6

…

• Care sunt activităţile de promovare a vânzărilor pe care le aveţi în vedere?
(tehnici promotionale utilizate)

Ce obiecții anticipați din partea clienților?

Cum vor fi tratate nemulțumirile clienților?

POTENTIAL DE SUSTINERE SI CRESTERE A PIETEI
Descrierea mediului în care va evolua afacerea
• Care sunt caracteristicile industriei? – tendințe de creștere, volum vânzări, număr de angajați
• Ce factori determină creșterea sau declinul industriei?
• Care au fost tendințele anului trecut?
• Ce tendințe se așteaptă pentru anul următor?
• Ce reglementări guvernamentale afectează industria și afacerea d-voastră?
• Argumentați succesul afacerii dumneavoastră în contextul evolutiei pieței pe care vă veți desfășura activitatea.
SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE RESURSE UMANE
Nume si prenume reprezentant legal

M/F

vârsta

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:
Total

Structura de personal - Funcţii de conducere
Nume şi prenume

Funcţia

Studii şi specializări
necesare

Principalele sarcini ce
urmaeaza a-i fi atribuite

Activitati

…
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Structura de personal - Funcţii de execuţie
Nume şi prenume

Funcţia

Studii şi specializări
necesare

Principalele sarcini ce
urmaeaza a-i fi atribuite

Activitati/
Subactivitati in
care va fi implicat

…
Alocarea resursei umane pe activitati
Activitatea

Număr de salariaţi
din care de conducere
din care de execuţie

...
...
....
•
•
•
•

Care va fi programul de lucru?
Cum anume vor fi încadrați angajații?
Ce grilă de salarizare a fost stabilită? (Mentionati salariul de incadrare, eventuale prime, alte modalitati de
motivare financiara)
Se au in vedere programe de pregătire și perfecționare al angajaților? Daca da, care sunt acestea?

ORIGINALITATEA AFACERII/INOVATIE, GRAD MARE
(AFACEREA OFERA O ABORDARE NOUA, IMBUNATATITA)

DE

DIFERENTIERE

PE

PIATA

Care sunt elementele inovative ale afacerii? Ce aduce nou pe piata reprezentativa?
Element de originalitate/inovatie

Detaliere

CONTRIBUTIA LA POLITICILE ORIZONTALE; DEZVOLTARE DURABILA; EGALITATE DE
SANSE SI NON-DISCRIMINARE; PROMOVAREA EGALITATII INTRE FEMEI SI BARBATI
Planul de afaceri propune instrumente concrete de resurse umane cu privire la asigurarea egalității între femei şi
bărbați? Care sunt instrumentele de resurse umane care vor fi dezvoltate si implementate in cadrul afacerii nou
infiintate si vor conduce la asigurarea egalității între femei şi bărbați. Care sunt principiile si masurile care vor fi
cuprinse in politica de resurse umane?
PROMOVAREA EGALITATII INTRE FEMEI SI BARBATI
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Enumerati masurile prevazute:
1. …
2. …
3. …
Exemplu: echipa mixta, criterii transparente de selectie; activitatile tin cont de nevoile populatiei feminine/concilierea
activitatii profesionale cu viata familiala; acces egal pe pozitii de conducere pentru femei; climat de colaborare/acceptare
intre membrii echipei,

EGALITATE DE SANSE SI NON-DISCRIMINARE
Enumerati masurile prevazute:
1. …
2. …
3. …
Exemplu: tratament egal/comunicare nediscriminatorie, crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor
pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse, inclusiv în cadrul contractelor de
achiziţii etc

CONTRIBUTIA LA TEMELE SECUNDARE VIZATE DE POCU 2014-2020
Detaliati daca Planul de afaceri prevede/propune masuri care promoveaza concret:
I.
inovarea sociala
II.
utilizarea si calitatea TIC in procesul de productie/furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie
de lucrari
III.
dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie laaplicarea
principiilor dezvoltarii durabile
IV.
sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere
al utilizarii resurselor
V.
consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologie si/sau a inovarii
Tema secundara vizata de
POCU 2014-2020
Dezvoltarea de
servicii/produse de inovare
sociala

Dezvoltare durabila

Tranzitia catre o economie de

Enumerati masurile prevazute
Exemplu: valorificarea oportunitatilor locale; dezvoltarea de servicii/produse necesare
in comunitate; dezvoltarea unor activitati comerciale vizand servicii sociale, culturale,
de mediu etc. preluate din sfera serviciilor publice; oferirea de
beneficii/reduceri/gratuitati pentru persoane din categorii vulnerabile; derularea de
actiuni de responsabilitate sociala, etc.
1. …
2. …
3. …
Exemplu: activarea intr-unul din sectoarele de activitate cu valoare adaugata,
masuri/programe privind formarea personalului propriu, incheierea de parteneriate
strategice pentru afacerea create etc.
1. …
2. …
3. …
Exemplu: risc scazut de poluare prin activitatile derulate, masuri suplimentare fata de
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emisii scazute de dioxid de
carbon,

Consolidarea cercetarii, a
dezvoltarii tehnologie

Solutii TIC

cele prevazute de legislatia in vigoare privind protejarea mediului (reciclare, colectare
deseuri, curatenie), masuri pro-environmentale (optarea pentru produse ecologice,
solutii de energie alternativa, investitii in cele mai bune tehnologii si „solutii verzi”
pentru reducerea riscului de poluare) etc.
1. …
2. …
Exemplu: implicarea in activitati de cercetare/ transfer tehnoloogic, finantarea
cercetarii/ dezvoltarii tehnologice etc.
1. …
2. …
3. …
Exemplu: promovarea afacerii prin mijloace moderne de comunicare, utilizarea si
integrarea tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de
producţie/ prestare servicii
1. …
2. …
3. …

OBIECTIVE FINANCIARE PENTRU URMATORII 3 ANI
Care sunt obiectivele financiare ale planului de afaceri?
Obiectiv (Indicatori
urmăriţi)
Cifră de afaceri

Unitatea de
măsură
Lei

Profit BRUT

Lei

Profit NET

Lei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

DIMENSIONARE CHELTUIELI ELIGIBILE AFERENTE AJUTORULUI DE MINIMIS
Nr.
Crt.

I
1
2
3
II
1
1.1

Număr
unitati

Cheltuieli eligibile

Cost/
unitate

Valoare totala
eligibila (cu TVA
inclus)

Luna/Lunile in
care se
efectueaza
(L1-L12

TAXE INFIINTARE START-UP
….
…..
….
SUBTOTAL TAXE INFIINTARE START-UP
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI NOU-ANGAJAT
Cheltuieli salariale
…
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1.2
2
2.1
2.2
3

3.1
3.2
3.3

III
1
2
3

4

IV
1

1.1
1.2
1.3
2

2.1
2.2
2.3
V
1

…
Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti
proprii/ cooptati
…
...
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati
si angajatori)
…
…
…
SUBTOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI NOUANGAJAT
CHELTUIELI CU DEPLASAREA PERSONALULUI INTREPRINDERILOR NOU-INFIINTATE
Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna personalului propriu
Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv
transportul efectuat cu mijloacele de transport in
comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul
delegarii ori locul de cazare, precum si transportul
efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul
delegarii)
Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale
aferente deplasarii
SUBTOTAL CHELTUIELI CU DEPLASAREA PERSONALULUI
CHELTUIELI CU ACHIZITIIÂ
Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii
specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de
minimis nu are expertiza necesara
….
…
…
Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale
(altele decat terenuri si imobile), obiecte de
inventar, materii prime si materiale, inclusiv
materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investitii necesare functionarii intreprinderilor
…
…
…
SUBTOTAL CHELTUIELI CU ACHIZITII
CHELTUIELI CU INCHIRIEREA
Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv
depozite), spatii pentru desfasurarea diverselor
activitati ale intreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri

1.1
1.2
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2

Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing
operational) aferente functionarii intreprinderilor
(rate de leasing operational platite de intreprindere
pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri
mobile si imobile)

2.1
2.2
SUBTOTAL CHELTUIELI CU INCHIRIEREA
UTILITATI AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
…
…
…
SUBTOTAL UTILITATI
VII SERVICII DE ADMINISTRARE A CLADIRILOR AFERENTE FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
1
…
2
…
SUBTOTAL SERVICII DE ADMINISTRARE A CLADIRILOR
VIII SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE DE ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE
TRANSPORT AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1
…
2
…
SUBTOTAL SERVICII DE ADMINISTRARE A CLADIRILOR
IX
ARHIVARE DE DOCUMENTE AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1
…
2
…
SUBTOTAL ARHIVARE DE DOCUMENTE
VI
1
2
3

X
1
2
XI
1

AMORTIZARE DE ACTIVE AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
…
…
SUBTOTAL AMORTIZARE
CHELTUIELI FINANCIARE SI JURIDICE (NOTARIALE) AFERENTE
INTREPRINDERILOR
…

FUNCTIONARII

SUBTOTAL CHELTUIELI FINANCIARE SI JURIDICE
CONECTARE LA RETELE INFORMATICE AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
…
SUBTOTAL CONECTARE LA RETELE
INFORMATICE
XIII CHELTUIELI DE INFORMARE SI PUBLICITATE AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1
…
SUBTOTAL CHELTUIELI DE INFORMARE SI PUBLICITATE
XIV ALTE CHELTUIELI AFERENTE FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR
1
Prelucrare de date
2
Intretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii
informatice
2.1
…
XII
1
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2.2
3

3.1
3.2
4
4.1
4.2

…
Achizitionare de publicatii, carti, reviste de
specialitate relevante pentru operatiune, in format
tiparit si/sau electronic
…
…
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,
drepturi si active similar
…
…
SUBTOTAL ALTE CHELTUIELI
TOTAL GENERAL

BUGETUL PREVIZIONAL AL PLANULUI DE AFACERI
Analiza și previziunea financiară a investiției necesare pentru infiintarea si functionarea intreprinderii nou
infiintate cuprinde următoarele seturi de date și analize:
1. Bugetul planului de afaceri
Bugetul de venituri si cheltuieli va fi corelat cu obiectivele financiare ale planului de afaceri. Orizontul de timp
pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 3 ani (anul implementarii si 2 ani de sustenabilitate).
Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, trimitere la o analiza, la
un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget (cel puțin o sursa verificabila),
atat pentru preturile de vanzare cat si pentru cele de achizitie. Anexați orice documente justificative care sunt de
natură să fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție.
Toate valorile se introduc în lei. Se va avea in vedere incadrarea in suma de 40.000 euro (respectiv 178.340 lei, la
cursul de schimb Inforeuro aferent lunii august 2016 de 4,4585 lei/euro). Datele previzionate se fundamentează în
valori reale (în prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației).
2. Analiza întreprinderii nou infiintate – proiecții financiare
Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Pe baza ipotezelor formulate (corelate cu obiectivele
financiare), se vor face proiecțiile financiare.
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In proiecția veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra cărora implementarea investiției
(ajutorul de minimis) produce efecte, respectiv rezultatele concrete privind veniturile legate nemijlocit de
activitatea firmei conform obiectului sau de activitate. Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile
financiare este de 3 ani (anul implementarii si 2 ani de sustenabilitate). Se vor anexa orice alte documente pe care le
considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere din planul dumneavoastră de afaceri.
O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în templatele standard în format foaie de lucru (worksheet
Excel) atașate la modelul planului de afaceri (Templata Buget venituri si cheltuieli, Templata cashflow).
• Detaliați veniturile din exploatare:
Completați toate tabelele de mai jos în scopul justificării proiecțiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie să
fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieței. In ceea ce privește modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor se
vor face considerații asupra ipotezelor conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a
utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață.
Denumire
produs/serviciu

UM

Preț unitar
(lei)

AN 1
Cantitate medie
vanzare estimata
(lunar)

Cantitate vanzare
estimata (AN 1)

Valoare estimată
din vanzare AN 1
(lei)

UM

Preț unitar
(lei)

AN 2
Cantitate medie
vanzare estimata
(lunar)

Cantitate vanzare
estimata (AN 2)

Valoare estimată din
vanzare AN 2
(lei)

UM

Preț unitar
(lei)

AN 3
Cantitate medie
vanzare estimata
(lunar)

Cantitate vanzare
estimata (AN 3)

Valoare estimată din
vanzare AN 3
(lei)

…
…
Denumire
produs/serviciu

…
…
Denumire
produs/serviciu

…
…
• Detaliați Cheltuielile directe cu obtinerea produsului/serviciului
Completați tabelul de mai jos în scopul justificării proiecțiilor cheltuielilor cu obtinerea produsului/serviciului.
Acestea trebuie să fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieței.
Denumire
produs/serviciu

AN 1
Costul pentru obtinerea unei unitati de produs/serviciu
(lei)
Detaliere costuri necesare /
unitate de produs/serviciu (lei)
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Produs/Serviciu 1

- Costul cu RU (corelat cu
durata necesara pentru obtinerea
unitatii de produs/serviciu):
…
- Costul cu materia prima
(detaliat tipul de materie prima
si cantitatea necesara):
Costul
cu
materialele
consumabile (detaliat tipul de
materiale
consumabile
si
cantitatea necesara):
- Costul cu alte servicii (corelat
cu durata necesara pentru
obtinerea
unitatii
de
produs/serviciu):

Produs/Serviciu 2

- Alte tipuri de costuri:
- Costul cu RU (corelat cu
durata necesara pentru obtinerea
unitatii de produs/serviciu):
…
- Costul cu materia prima
(detaliat tipul de materie prima
si cantitatea necesara):
Costul
cu
materialele
consumabile (detaliat tipul de
materiale
consumabile
si
cantitatea necesara):
- Costul cu alte servicii (corelat
cu durata necesara pentru
obtinerea
unitatii
de
produs/serviciu):
- Alte tipuri de costuri:

…
…

…
….
Denumire
produs/serviciu

AN 2
Costul pentru obtinerea unei unitati de produs/serviciu
(lei)
Detaliere costuri necesare /
unitate de produs/serviciu (lei)

Produs/Serviciu 1

Medie unitati de
produs/serviciu (lunar)

Total unitati de
produs/serviciu (AN2)

Costul /unitate de
produs/serviciu
(lei)

- Costul cu RU (corelat cu
durata necesara pentru obtinerea
unitatii de produs/serviciu):
…
- Costul cu materia prima
(detaliat tipul de materie prima
si cantitatea necesara):
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Costul
cu
materialele
consumabile (detaliat tipul de
materiale
consumabile
si
cantitatea necesara):
- Costul cu alte servicii (corelat
cu durata necesara pentru
obtinerea
unitatii
de
produs/serviciu):

Produs/Serviciu 2

- Alte tipuri de costuri:
- Costul cu RU (corelat cu
durata necesara pentru obtinerea
unitatii de produs/serviciu):
…
- Costul cu materia prima
(detaliat tipul de materie prima
si cantitatea necesara):
Costul
cu
materialele
consumabile (detaliat tipul de
materiale
consumabile
si
cantitatea necesara):
- Costul cu alte servicii (corelat
cu durata necesara pentru
obtinerea
unitatii
de
produs/serviciu):
- Alte tipuri de costuri:

…
…

…
….
Denumire
produs/serviciu

AN 3
Costul pentru obtinerea unei unitati de produs/serviciu
(lei)
Detaliere costuri necesare /
unitate de produs/serviciu (lei)

Produs/Serviciu 1

Medie unitati de
produs/serviciu (lunar)

Total unitati de
produs/serviciu (AN3)

Costul /unitate de
produs/serviciu
(lei)

- Costul cu RU (corelat cu
durata necesara pentru obtinerea
unitatii de produs/serviciu):
…
- Costul cu materia prima
(detaliat tipul de materie prima
si cantitatea necesara):
Costul
cu
materialele
consumabile (detaliat tipul de
materiale
consumabile
si
cantitatea necesara):
- Costul cu alte servicii (corelat
cu durata necesara pentru
obtinerea
unitatii
de
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produs/serviciu):

Produs/Serviciu 2

- Alte tipuri de costuri:
- Costul cu RU (corelat cu
durata necesara pentru obtinerea
unitatii de produs/serviciu):
…
- Costul cu materia prima
(detaliat tipul de materie prima
si cantitatea necesara):
Costul
cu
materialele
consumabile (detaliat tipul de
materiale
consumabile
si
cantitatea necesara):
- Costul cu alte servicii (corelat
cu durata necesara pentru
obtinerea
unitatii
de
produs/serviciu):
- Alte tipuri de costuri:

…
…

…
….

• Detaliați Costurile de personal
Completați tabelul de mai jos în scopul justificării proiecțiilor costurilor de personal. Acestea trebuie să fie corecte,
realiste, in acord cu legislatia muncii si cu realitatea de pe piata muncii.
Pozitie personal angajat
(conform fisa postului)

Numar
persoane

Norma de
lucru

Salariu NET
(lunar)

Salariu BRUT
(lunar)

AN

An 1
An 2
An 3

Anexe Plan de afaceri:
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Templata Buget venituri si cheltuieli
Buget de venituri și cheltuieli
pentru Anul 1 de activitate
UM=lei
Nr.
crt.

1
2

3

EXPLICAŢII
Venituri din
vanzare produs
1/prestare
serviciu 1
Venituri din
vanzare produs
2/prestare
serviciu 2

Luna 1
(cant/pu/val
totala)

Luna 2
(cant/pu/val
totala)

Luna 3
(cant/pu/val
totala)

Luna 4
(cant/pu/val
totala)

Luna 5
(cant/pu/val
totala)

Luna 6
(cant/pu/val
totala)

Luna 7
(cant/pu/val
totala)

Luna 8
(cant/pu/val
totala)

Luna 9
(cant/pu/val
totala)

Luna 10
(cant/pu/val
totala)

Luna 11
(cant/pu/val
totala)

Luna 12
(cant/pu/val
totala)

…

…
4
5

A

1.1

2.1

…

TOTAL
VENITURI
Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/serviciu
1
Costuri
salariale
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Total
an I

directe (care
sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
livrarea
serviciului 1

3.1

B1

1.2.

2.2.

3.2.

………………..

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/serviciu
1
Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/serviciu
1
Costuri
salariale
directe (care
sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
livrarea
serviciului 1

………………..
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B1

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/serviciu
2

1….

Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/serviciu
…

2….

Costuri
salariale
directe (care
sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
livrarea
serviciului …

3…

………………..

B1

B1

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/serviciu
….
TOTAL
CHELTUIELI
DIRECTE
OBTINERE
PRODUSE/SE
RVICII
Utilitati
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Cheltuieli cu
materiale
consumabile/o
biectele de
inventar
Cheltuieli cu
salariile
personalului
Cheltuieli cu
intretinerea si
reparatiile
Cheltuieli cu
redeventele,
locatiile de
gestiune si
chiriile
Cheltuieli cu
primele de
asigurare
Cheltuieli cu
studiile si
cercetarile
Cheltuieli cu
pregatirea
personalului
Cheltuieli cu
colaboratorii
Cheltuieli
privind
comisioanele si
onorariile
Cheltuieli de
protocol,
reclama si
publicitate
Cheltuieli cu
transportul de
bunuri si
personal
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4

5

6

7

8
9

10

Cheltuieli cu
deplasari,
detasari si
transferari
Cheltuieli
postale si taxe
de
telecomunicatii
Cheltuieli cu
serviciile
bancare si
asimilate
Cheltuieli cu
asigurarile
Cheltuieli cu
impozitele/taxe
Cheltuieli
financiare
Cheltuieli cu
amortizarea
Alte cheltuieli

11
…
12
13

…

B

TOTAL ALTE
CHELTUIELI
TOTAL
CHELTUIELI
(B1+B2)

C

PROFIT BRUT
(A-B)

B2
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D

IMPOZIT PE
PROFIT/VENIT

E

PROFIT NET
(C-D)

Buget de venituri și cheltuieli
pentru Anul 2 de activitate
UM=lei
Nr.
crt.

1

2

3

EXPLICAŢII
Venituri din
vanzare
produs
1/prestare
serviciu 1
Venituri din
vanzare
produs
2/prestare
serviciu 2

Luna 1
(cant/pu/val
totala)

Luna 2
(cant/pu/val
totala)

Luna 3
(cant/pu/val
totala)

Luna 4
(cant/pu/val
totala)

Luna 5
(cant/pu/val
totala)

Luna 6
(cant/pu/val
totala)

Luna 7
(cant/pu/val
totala)

Luna 8
(cant/pu/val
totala)

Luna 9
(cant/pu/val
totala)

Luna 10
(cant/pu/val
totala)

Luna 11
(cant/pu/val
totala)

Luna 12
(cant/pu/val
totala)

…

…
4
5

A

…

TOTAL
VENITURI
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Total
an I

1.1

2.1

3.1

B1

1.2.

2.2.

Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/servici
u1
Costuri
salariale
directe (care
sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
livrarea
serviciului 1

………………..

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/servici
u1
Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/servici
u1
Costuri
salariale
directe (care
sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
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livrarea
serviciului 1

3.2.

………………..

B1

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/servici
u2

1….

Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/servici
u…

2….

Costuri
salariale
directe (care
sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
livrarea
serviciului …

3…

………………..

B1

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/servici
u ….
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B1

TOTAL
CHELTUIELI
DIRECTE
OBTINERE
PRODUSE/SE
RVICII
Utilitati
Cheltuieli cu
materiale
consumabile/o
biectele de
inventar
Cheltuieli cu
salariile
personalului
Cheltuieli cu
intretinerea si
reparatiile
Cheltuieli cu
redeventele,
locatiile de
gestiune si
chiriile
Cheltuieli cu
primele de
asigurare
Cheltuieli cu
studiile si
cercetarile
Cheltuieli cu
pregatirea
personalului
Cheltuieli cu
colaboratorii
Cheltuieli
privind
comisioanele
si onorariile
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4

5

6

7

8
9

10

Cheltuieli de
protocol,
reclama si
publicitate
Cheltuieli cu
transportul de
bunuri si
personal
Cheltuieli cu
deplasari,
detasari si
transferari
Cheltuieli
postale si taxe
de
telecomunicatii
Cheltuieli cu
serviciile
bancare si
asimilate
Cheltuieli cu
asigurarile
Cheltuieli cu
impozitele/taxe
Cheltuieli
financiare
Cheltuieli cu
amortizarea
Alte cheltuieli

11
…
12
13

…

B2

TOTAL ALTE
CHELTUIELI
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B

TOTAL
CHELTUIELI
(B1+B2)

C

PROFIT
BRUT (A-B)

D

IMPOZIT PE
PROFIT/VENI
T

E

PROFIT NET
(C-D)

Buget de venituri și cheltuieli
pentru Anul 3 de activitate
UM=lei
Nr.
crt.

1

2

3

EXPLICAŢII
Venituri din
vanzare
produs
1/prestare
serviciu 1
Venituri din
vanzare
produs
2/prestare
serviciu 2

Luna 1
(cant/pu/val
totala)

Luna 2
(cant/pu/val
totala)

Luna 3
(cant/pu/val
totala)

Luna 4
(cant/pu/val
totala)

Luna 5
(cant/pu/val
totala)

Luna 6
(cant/pu/val
totala)

Luna 7
(cant/pu/val
totala)

Luna 8
(cant/pu/val
totala)

Luna 9
(cant/pu/val
totala)

Luna 10
(cant/pu/val
totala)

Luna 11
(cant/pu/val
totala)

Luna 12
(cant/pu/val
totala)

…

…
4
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Total
an I

5

A

1.1

2.1

3.1

B1

1.2.

2.2.

…

TOTAL
VENITURI
Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/servici
u1
Costuri
salariale
directe (care
sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
livrarea
serviciului 1

………………..

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/servici
u1
Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/servici
u1
Costuri
salariale
directe (care
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sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
livrarea
serviciului 1

3.2.

………………..

B1

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/servici
u2

1….

Cheltuieli cu
materialele
directe pentru
obtinere
produs/servici
u…

2….

Costuri
salariale
directe (care
sunt plătite la
oră sau
procentual) şi
sunt legate
direct de
obținerea
produsului sau
livrarea
serviciului …

3…

………………..
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B1

B1

Total cheltuieli
B1 obtinere
produs/servici
u ….
TOTAL
CHELTUIELI
DIRECTE
OBTINERE
PRODUSE/SE
RVICII
Utilitati
Cheltuieli cu
materiale
consumabile/o
biectele de
inventar
Cheltuieli cu
salariile
personalului
Cheltuieli cu
intretinerea si
reparatiile
Cheltuieli cu
redeventele,
locatiile de
gestiune si
chiriile
Cheltuieli cu
primele de
asigurare
Cheltuieli cu
studiile si
cercetarile
Cheltuieli cu
pregatirea
personalului
Cheltuieli cu
colaboratorii
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4

5

6

7

8
9

10

Cheltuieli
privind
comisioanele
si onorariile
Cheltuieli de
protocol,
reclama si
publicitate
Cheltuieli cu
transportul de
bunuri si
personal
Cheltuieli cu
deplasari,
detasari si
transferari
Cheltuieli
postale si taxe
de
telecomunicatii
Cheltuieli cu
serviciile
bancare si
asimilate
Cheltuieli cu
asigurarile
Cheltuieli cu
impozitele/taxe
Cheltuieli
financiare
Cheltuieli cu
amortizarea
Alte cheltuieli

11
…
12
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13

…

B

TOTAL ALTE
CHELTUIELI
TOTAL
CHELTUIELI
(B1+B2)

C

PROFIT
BRUT (A-B)

D

IMPOZIT PE
PROFIT/VENI
T

E

PROFIT NET
(C-D)

B2

Templata cashflow
Cash Flow (12 luni) - flux de trezoreri ANUL 1

luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

luna 9

luna 10

luna 11

luna 12

Numerar disponibil la
inceputul lunii

INTRARI DE NUMERAR
Venituri din vanzarea
marfurilor/produselor
Venituri din prestari servicii
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Finantari, subventii, ajutoare de
minimis etc
TOTAL INTRARI

IESIRI DE NUMERAR
TAXE INFIINTARE START-UP
….
…..
….
CHELTUIELI CU SALARIILE
PERSONALULUI NOUANGAJAT
Cheltuieli salariale
…
…
Onorarii/ venituri asimilate
salariilor pentru experti proprii/
cooptati
…
...
Contributii sociale aferente
cheltuielilor salariale si
cheltuielilor asimilate acestora
(contributii angajati si angajatori)
…
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…
…
CHELTUIELI CU
DEPLASAREA
PERSONALULUI
INTREPRINDERILOR NOUINFIINTATE
Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna personalului
propriu
Cheltuieli pentru transportul
persoanelor (inclusiv transportul
efectuat cu mijloacele de
transport in comun sau taxi,
gara, autogara sau port si locul
delegarii ori locul de cazare,
precum si transportul efectuat
pe distanta dintre locul de
cazare si locul delegarii)
Taxe si asigurari de calatorie si
asigurari medicale aferente
deplasarii
CHELTUIELI CU ACHIZITII
Cheltuieli aferente diverselor
achizitii de servicii specializate,
pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are
expertiza necesara
….
…
…

Beneficiar:

77

Cheltuieli cu achizitia de active
fixe corporale (altele decat
terenuri si imobile), obiecte de
inventar, materii prime si
materiale, inclusiv materiale
consumabile, alte cheltuieli
pentru investitii necesare
functionarii intreprinderilor
…
…
…
CHELTUIELI CU INCHIRIEREA
Cheltuieli cu inchirierea de sedii
(inclusiv depozite), spatii pentru
desfasurarea diverselor activitati
ale intreprinderii, echipamente,
vehicule, diverse bunuri

Cheltuieli de leasing fara
achizitie (leasing operational)
aferente functionarii
intreprinderilor (rate de leasing
operational platite de
intreprindere pentru:
echipamente, vehicule, diverse
bunuri mobile si imobile)
..
…
UTILITATI AFERENTE
FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
…
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…
…
SERVICII DE ADMINISTRARE
A CLADIRILOR AFERENTE
FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
…
…
SERVICII DE INTRETINERE SI
REPARARE DE
ECHIPAMENTE SI MIJLOACE
DE TRANSPORT AFERENTE
FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
…
…
ARHIVARE DE DOCUMENTE
AFERENTE FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
…
…

AMORTIZARE DE ACTIVE
AFERENTE FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
…
…
CHELTUIELI FINANCIARE SI
JURIDICE (NOTARIALE)
AFERENTE FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
…
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CONECTARE LA RETELE
INFORMATICE AFERENTE
FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
…
CHELTUIELI DE INFORMARE
SI PUBLICITATE AFERENTE
FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
…
ALTE CHELTUIELI AFERENTE
FUNCTIONARII
INTREPRINDERILOR
Prelucrare de date
Intretinere, actualizare si
dezvoltare de aplicatii
informatice
…
…
Achizitionare de publicatii, carti,
reviste de specialitate relevante
pentru operatiune, in format
tiparit si/sau electronic
…
…
Concesiuni, brevete, licente,
marci comerciale, drepturi si
active similar
…
TOTAL IESIRI
Numerar disponibil (la sfarsitul
lunii)
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Cash Flow (12 luni) - flux de trezorerie ANUL 2
luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

luna 9

luna 10

luna 11

luna 12

Numerar disponibil la
inceputul lunii

INTRARI DE NUMERAR
Venituri din vanzarea
marfurilor/produselor
Venituri din prestari servicii
Rambursari TVA (daca e cazul)
, alte

Finantari, subventii, ajutoare de
minimis etc

Alte intrari disponibil
…
….
TOTAL INTRARI

IESIRI DE NUMERAR
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Cheltuieli cu materia prima
Cheltuieli cu marfurile
Cheltuieli cu achizitia de active
fixe corporale
Cheltuieli cu achizitia de active
fixe necorporale
Utilitati
Cheltuieli cu materiale
consumabile/obiectele de
inventar
Cheltuieli cu salariile
personalului
Cheltuieli cu intretinerea si
reparatiile
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si chiriile
Cheltuieli cu primele de
asigurare
Cheltuieli cu studiile si
cercetarile
Cheltuieli cu pregatirea
personalului
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli privind comisioanele
si onorariile
Cheltuieli de protocol, reclama
si publicitate
Cheltuieli cu transportul de
bunuri si personal
Cheltuieli cu deplasari, detasari
si transferari
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Cheltuieli postale si taxe de
telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile bancare
si asimilate
Cheltuieli cu asigurarile
Cheltuieli cu impozitele/taxe
Cheltuieli financiare
Alte plati
…
…
TOTAL IESIRI
Numerar disponibil (la sfarsitul
lunii)

Cash Flow (12 luni) - flux de trezorerie ANUL 3
luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

luna 9

luna 10

luna 11

luna 12

Numerar disponibil la
inceputul lunii

INTRARI DE NUMERAR
Venituri din vanzarea
marfurilor/produselor
Venituri din prestari servicii
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Rambursari TVA (daca e cazul)
, alte

Finantari, subventii, ajutoare de
minimis etc

Alte intrari disponibil
…
….
TOTAL INTRARI

IESIRI DE NUMERAR
Cheltuieli cu materia prima
Cheltuieli cu marfurile
Cheltuieli cu achizitia de active
fixe corporale
Cheltuieli cu achizitia de active
fixe necorporale
Utilitati
Cheltuieli cu materiale
consumabile/obiectele de
inventar
Cheltuieli cu salariile
personalului
Cheltuieli cu intretinerea si
reparatiile
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Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si chiriile
Cheltuieli cu primele de
asigurare
Cheltuieli cu studiile si
cercetarile
Cheltuieli cu pregatirea
personalului
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli privind comisioanele
si onorariile
Cheltuieli de protocol, reclama
si publicitate
Cheltuieli cu transportul de
bunuri si personal
Cheltuieli cu deplasari, detasari
si transferari
Cheltuieli postale si taxe de
telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile bancare
si asimilate
Cheltuieli cu asigurarile
Cheltuieli cu impozitele/taxe
Cheltuieli financiare
Alte plati
…
…
TOTAL IESIRI
Numerar disponibil (la sfarsitul
lunii)
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 7

Grila de evaluare a eligibilitatii si conformitatii planului de afaceri
DA

Criteriu de selectie

NU

Locul de implementare a planului de afaceri este în mediul urban in Regiunea de
dezvoltare Vest.

Domiciliul sau resedinta candidatului este in mediul rural sau urban, intr-unul din judetele:
Timis, Huneadoara, Arad, Caras-Severin
Candidatul se incadreaza in categoria de grup tinta eligibil, cu indeplinirea tuturor
specificatiilor detaliate in metodologie, conform documentelor privind statutul pe piata
muncii atasate
Candidatul deține un certificat emis de ANC în domeniul competențelor antreprenoriale sau
o adeverință care să dovedească faptul că a absolvit un curs acreditat de competențe
antreprenoriale
Este depusa Anexa 2 - Declaratie privind evitarea dublei finantari prin care se declara ca
Planul de afaceri nu a mai fost finantat din alte surse provenite din Fondul Social European
Candidatul nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-profesionale si nu
a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda,
coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul
intereselor financiare ale Comunitatii Europene, conform Cazierului judiciar depus.

Este depusa Anexa 3 – Formular 1 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului prin
care candidatul isi asuma ca va fi reprezentantul legal al intreprinderii legal constituite in
Romania,
- este

direct responsabil de pregatirea si implementarea planului de afaceri si
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neactionand ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat
- nu furnizeaza informatii false
- nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a
Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a facut obiectul
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata,
inclusiv dobanda de recuperare aferenta.
- respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Romania StartUp Plus”
Au fost depuse si asumate Anexa 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art.10, art. 11, art.12, art.13, art.14 si art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea
si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare si Anexa 5 – Declaratie pe propria raspundere privind
datele cu caracter personal si dreptul de autor.
Planul de afaceri este asumat si respectă formatul solicitat și conține toate anexele
solicitate
Planul de afaceri prezentat se încadrează în domeniile de activitate eligibile

Durata de implementare a proiectului /planului de afaceri este de maximum 12 luni de la
data de începere a proiectului (perioada de functionare) si minimum 6 luni aferenta
perioadei de sustenabilitate.
Planul de afaceri prezentat nu este identic sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea
ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si
bugetul detaliat.
Contribuția financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Metodologia de selecție
(40.000 euro - 178.340 lei, la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii august 2016 de 4,4585
lei/euro) si dovedeste ca afacerea nou infiintata va fi functionala prin utilizarea ajutorului
de minimis.
Cheltuielile prevăzute respectă prevederile legale privind eligibilitatea

NOTA: In cazul in care se constata lipsa unui document, acesta va fi prezentat in termen de maximum 3
zile lucratoare de la solicitarea acestuia de catre Comisia de evaluare. In cazul în care, dupa primirea
documentelor/clarificarilor solicitate, oricare dintre criterii/subcriterii va fi bifat cu NU, planul de afaceri
va fi respins.
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 8

Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Punctajul se va acorda plin aplicarea algoritmului de calcul din tabelul de mai jos. Punctajul total se va calcula prin insumarea
punctajelor partiale.

1. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate,
indicatori) - Maximum 9 puncte
1.A
Descriere superficiala, strategie incoerenta, nu sunt identificate obiectivele sau nu prezinta 0<=3
relevanta in raport cu afacerea/nu sunt fezabile, activitati incoerente, nu sunt
identificate/sunt identificate incorect rezultatele, nu sunt identificati/sunt identificati incorect
indicatorii, rezultatele şi indicatorii sunt slab/deloc corelaţi cu activităţile.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 1A se
incadreaza in situatia descrisa (i. Obiective nerelevante/ nefezabile/ incorecte/ detaliate
superficial, ii. activitati nerelevante / nefezabile/ incorecte/ detaliate superficial, iii.
rezultate nerelevante/ supraestimate/ detaliate superficial, iv. Indicatori necorelati cu
celelalte sectiuni/supraestimati v. corelatie slaba/inexistenta intre rezultate şi indicatori in
raport cu activităţile planificate)
1.B
Descriere incompleta a afacerii si viziunii, strategia de implementare partial detaliata, >3<=6
obiective incomplete, activitatile sunt descrise, dar sunt incomplete, sunt identificate partial
rezultatele, sunt identificati partial indicatorii, rezultatele şi indicatorii sunt partial corelaţi cu
activităţile.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 1B se
incadreaza in situatia descrisa (i. Obiective relevante/fezabile/corecte/ detaliate incomplet
ii. activitati relevante/corecte/ detaliate incomplet, iii. rezultate corecte/ partial relevante/
detaliate incomplet, iv. indicatori corelati partial cu celelalte sectiuni/estimati corect, v.
corelatie partiala intre rezultate şi indicatori in raport cu activităţile planificate)
1.C
Descriere coerenta şi cu detalii, este descrisa strategia de implementare, sunt identificate >6<=9
obiectivele, sunt descrise coerent si detaliat activitatile, rezultatele asteptate si indicatorii sun
fezabile si corelate corect cu celelalte sectiuni.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 1C se
incadreaza in situatia descrisa (i. Obiective relevante/fezabile/ formulate corecte/ detaliate
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pe dezvoltarea RU/materiale ii. activitati relevante/corecte/ detaliate complet, iii. rezultate
relevante/fezabile/corecte/ detaliate complet, iv. indicatori corelati cu celelalte
sectiuni/estimati corect, v. corelatie intre rezultate şi indicatori in raport cu activităţile
planificate)
2. Analiza SWOT a afacerii - Maximum 5 puncte
Punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările nu sunt identificate, nu prezinta 0<=1
relevanta raportat la afacere, sunt incorecte/nefundamentate.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctual 2A se
incadreaza in situatia descrisa (i. punctele tari nu sunt identificate/nu prezinta relevanta
raportat la afacere/sunt incorecte/nefundamentate, ii. punctele slabe nu sunt
identificate/nu prezinta relevanta raportat la afacere, iii. oportunitatile nu sunt
identificate/nu prezinta relevanta raportat la afacere, iv. amenintarile nu sunt
identificate/nu prezinta relevanta raportat la afacere)
2.B
Sunt identificate partial si analizate punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și >1<=3
amenințările.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctual 2B se
incadreaza in situatia descrisa (i. punctele tari sunt identificate partial, ii. punctele slabe
sunt identificate partial, iii. oportunitatile sunt identificate partial, iv. amenintarile n sunt
identificate partial)
2.C
Sunt identificate corect, fundamentate si analizate in mod detaliat cele mai importante >3<=5
puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctual 2C se
incadreaza in situatia descrisa (i. punctele tari sunt identificate corect si complet, ii.
punctele slabe sunt identificate corect si complet, iii. oportunitatile sunt identificate corect
si complet, iv. amenintarile sunt identificate corect si complet)
3. Schema organizatorică și politica de resurse umane - Maximum 5 puncte
2.A

3.A

Schema organizatorica include minimum 2 angajati dar politica de resurse umane nu este 0<=1
detaliata/nu are relevanta raportat la afacere, posturile nou create nu corespund necesitatilor
afacerii, atributiile si competentele personalului nu sunt detaliate/nu sunt relevante.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 3A se
incadreaza in situatia descrisa (i. politica de resurse umane nu este detaliata/nu are
relevanta raportat la afacere, ii. posturile nou create nu corespund necesitatilor afacerii, iii.
atributiile si competentele personalului din schema organizatorica nu sunt detaliate/nu
sunt relevante.)

3. B

Schema organizatorica include minimum 2 angajati dar este prezentata partial, posturile nou >1<=3
create corespunzand partial necesitatilor afacerii, este descrisa partial politica de resurse
umane.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 3B se
incadreaza in situatia descrisa (i. politica de resurse umane este relevanta dar este detaliata
partial/ necorelata cu celelalte sectiuni, ii. posturile nou create corespund partial
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necesitatilor afacerii, iii. atributiile si competentele personalului din schema organizatorica
sunt relevante dar sunt detaliate partial)
3. C

Se prezinta detaliat schema organizatorica, posturile nou create corespund necesitatilor, este >3<=5
prevazut un numar >2 angajati, este descrisa coerent politica de resurse umane.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 3C se
incadreaza in situatia descrisa (i. politica de resurse umane este relevanta si detaliata
corespunzator, ii. posturile nou create corespund necesitatilor afacerii, iii. atributiile si
competentele personalului din schema organizatorica sunt relevante si detaliate
corespunzator, iv. Sunt create mai mult de 2 locuri de munca

4.Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii – Maxim 7 puncte
4.A

Produsele/serviciile nu sunt relevante raportat la obiectul afacerii si dimensiunea investitiei,
0<=3
nu sunt identificate corect/fezabil/ relevant echipamentele şi materialele/materia prima,
precum si servicile necesare în vederea furnizării produsului/prestarii serviciului/executarii
lucrarii, nu sunt identificati corect/relevant furnizorii necesari
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 4A se
incadreaza in situatia descrisa: (i. datele privind produsele/serviciile/lucrarile sunt
nerelevante/superficiale/incorecte, ii. echipamentele şi materialele/materia prima, precum
si servicile necesare în vederea furnizării produsului/prestarii serviciului/executarii lucrarii
nu sunt identificati corect/relevant, iii. furnizorii nu sunt identificati corect/relevant)

4.B

Produsele/serviciile sunt relevante raportat la obiectul afacerii si dimensiunea investitiei dar
>3<=5
descrise superficial, sunt identificate partial si descrise superficial/necorelate cu celelalte
sectiuni echipamentele şi materialele/materia prima, precum si servicile necesare în vederea
furnizării produsului/prestarii serviciului/executarii lucrarii; sunt identificati furnizorii necesari
dar nu sunt cei mai relevanti.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 4B se
incadreaza in situatia descrisa: (i. datele privind produsele/serviciile/lucrarile sunt
relevante, dar descrise superficial ii. echipamentele şi materialele/materia prima, precum si
servicile necesare în vederea furnizării produsului/prestarii serviciului/executarii lucrarii
sunt identificate partial si descrise superficial/necorelate cu celelalte sectiuni iii. furnizorii
sunt identificati dar nu sunt cei mai relevanti)

4.C

Produsele/serviciile sunt relevante raportat la obiectul afacerii si dimensiunea investitiei, sunt >5<=7
identificate corect/fezabil/ relevant echipamentele şi materialele/materia prima, precum si
servicile necesare în vederea furnizării produsului/prestarii serviciului/executarii lucrarii, sunt
identificati corect/relevant furnizorii necesari
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 4C se
incadreaza in situatia descrisa: (i. datele privind produsele/serviciile/lucrarile sunt
relevante/corecte/detaliate corespunzator, ii. echipamentele şi materialele/materia prima,
precum si servicile necesare în vederea furnizării produsului/prestarii serviciului/executarii
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lucrarii sunt identificati corect/relevant, iii. furnizorii sunt identificati corect/relevant)
5.Originalitatea afacerii/inovaţie (grad mare de diferenţiere pe piaţă)/ afacerea oferă o abordare nouă
/imbunătăţită – Maxim 9 puncte
Afacerea nu are nici o abordare nouă/inovativă, nu are elemente inovative relevante prin care 0<=3
5.A
sa se diferenţieze pe piaţa.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca afacerea nu prezinta elemente inovative/ de
diferentiere pe piata.
5.B
Afacerea are cel puţin un element inovativ relevant cu care să se diferenţieze pe piaţă.
>3<=6
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca afacerea are grad mediu de inovativitate,
respectiv prezinta cel putin 1 element inovativ relevant/ de diferentiere pe piata.
5.C

Afacerea se diferenţieze pe piaţă printr-o abordare inovativă / elemente de noutate.
>6<=9
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca afacerea are grad mare de inovativitate,
respectiv prezinta cel putin 2 elemente inovative relevante/ de diferentiere pe piata.

6.Analiza pieței de desfacere și a concurenței – Maxim 9 puncte
6.A

6.B

Definirea si localizarea pietei este nerelevanta/superficiala/incorecta/nefundamentata, 0<=3
Caracteristicile cererii nu sunt relevante, sunt detaliate superficial/incorect si
nefundamentate. Nu sunt identificati corect/realist/fezabil principalii consumatori. Nu este
realizata o analiza a nevoii/a pietei, cu chestionarea directa a membrilor comunitatii
analizate. Nu este identificata /identificata superficial/nerelevantconcurenta
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 6A se
incadreaza in situatia descrisa: i. definirea si localizarea pietei este
nerelevanta/superficiala/incorecta/nefundamentata, ii. caracteristicile cererii nu sunt
relevante, sunt detaliate superficial/incorect si nefundamentate, iii. nu sunt identificati
corect/realist/fezabil principalii consumatori, iv. nu este realizata o analiza a nevoii/a
pietei, cu chestionarea directa a membrilor comunitatii analizate, v. nu este identificata
/identificata superficial/nerelevantconcurenta/ lipsesc)
Definirea si localizarea pietei este partial detaliata si fundamentata, Caracteristicile cererii >3<=6
sunt relevante, sunt detaliate superficial si fundamentate partial. Sunt identificati partial
principalii consumatori. Este realizata o analiza superficiala/ partial fundamentata a nevoii/a
pietei, cu chestionarea directa a membrilor comunitatii analizate. Este identificata concurenta
corect si relevant, dar partial.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 6B se
incadreaza in situatia descrisa: i. definirea si localizarea pietei este partial detaliata si
fundamentata, ii. caracteristicile cererii sunt relevante, sunt detaliate superficial si
fundamentate partial, iii. sunt identificati partial principalii consumatori, iv. este realizata o
analiza superficiala/ partial fundamentata a nevoii/a pietei, cu chestionarea directa a
membrilor comunitatii analizate, v. este identificata concurenta corect si relevant, dar
partial)
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6.C

Definirea si localizarea pietei este relevanta/superficiala/corecta/fundamentata, >6<=9
Caracteristicile cererii sunt relevante, sunt detaliate corespunzator/corect si fundamentate.
Sunt identificati corect/realist/fezabil principalii consumatori. Este realizata o analiza corecta
si bine fundamentata a nevoii/a pietei, cu chestionarea directa a membrilor comunitatii
analizate. Este identificata corect si relevant concurenta.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 6C se
incadreaza in situatia descrisa: i. definirea si localizarea pietei este relevanta/ /corecta/
bine fundamentata, ii. caracteristicile cererii sunt relevante, sunt detaliate
corespunzator/corect si fundamentate, iii. sunt identificati corect/realist/fezabil principalii
consumatori, iv. este realizata o analiza corecta si bine fundamentata a nevoii/a pietei, cu
chestionarea directa a membrilor comunitatii analizate, v. este identificata corect si
relevant concurenta.)

7.Strategia de marketing – Maxim 7 puncte
7.A

7.B

7.C

Strategia de promovare a noului produs/serviciu pe piata este superficiala/nerelevanta/ 0<=3
nefundamentata corespunzator. Nu sunt prevazute modalitati de promovare/ modalitatile
prevazute sunt nerelevante/nefezabile. Este descris superficial, nefundamentat corespunzator
modul de prezentare a produsului/ serviciului. Bugetul de marketing este incorect
realizat/detaliat, nerelevant si nefundamentat corespunzator.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 7A se
incadreaza in situatia descrisa: i. Strategia de promovare a noului produs/serviciu pe piata
este superficiala/nerelevanta/ nefundamentata corespunzator, ii. nu sunt prevazute
modalitati de promovare/ modalitatile prevazute sunt nerelevante/nefezabile, iii. este
descris superficial, nefundamentat corespunzator modul de prezentare a produsului/
serviciului, iv. bugetul de marketing este incorect realizat/detaliat, nerelevant si
nefundamentat corespunzator)
Strategia de promovare a noului produs/serviciu pe piata este relevanta dar partial detaliata >3<=5
si fundamentata. Sunt prevazute modalitati de promovare partial relevante/fezabile. Este
identificat, detaliat si fundamentat partial modul de prezentare a produsului/ serviciului.
Bugetul de marketing este estimat corect dar partial fundamentat si partial corelat cu
strategia de promovare.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 7B se
incadreaza in situatia descrisa: i. strategia de promovare a noului produs/serviciu pe piata
este relevanta dar partial detaliata si fundamentata, ii. sunt prevazute modalitati de
promovare partial relevante/fezabile, iii. este identificat detaliat si fundamentat partial
modul de prezentare a produsului/ serviciului, iv. bugetul de marketing este estimat corect
dar partial fundamentat si partial corelat cu strategia de promovare)
Strategia de promovare a noului produs/serviciu pe piata este coerenta si relevanta, se >5<=7
identifica prezumtiile, produsele cheie, pietele strategice, zonele cheie pentru vanzari,
obiectivele de marketing. Sunt prevazute modalitati relevante de promovare. Este identificat
si detaliat corespunzator/fundamentat modul de prezentare a produsului/ serviciului. Bugetul
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de marketing este corect estimat/detaliat, fiind relevant si fundamentat corespunzator.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 7C se
incadreaza in situatia descrisa: i. Strategia de promovare a noului produs/serviciu pe piata
este coerenta /relevanta/ fundamentata corespunzator, ii. sunt prevazute modalitati
relevante/fezabile de promovare, iii. este identificat si detaliat corespunzator/fundamentat
modul de prezentare a produsului/ serviciului, iv. bugetul de marketing este corect
estimat/detaliat, fiind relevant si fundamentat corespunzator)
8. Strategia de comercializare - Maxim 7 puncte
8.A

Nu este identificati corespunzator/relevant cine va conduce forta de vanzare.Nu sunt 0<=3
identificati corespunzator/relevant/ realist/fezabil potentialii clienti. Nu sunt identificate
corespunzator/relevant/ realist/fezabil canalele de distributie-vanzari. Metodele de vânzare
utilizate si targetul stabilit pentru fiecare nu sunt relevante/ realiste/fezabile.Nu exista o
politica corespunzatoare/ strategii relevante de rezolvare a nemultumirilor din partea
clientilor.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 8A se
incadreaza in situatia descrisa: i. Nu este identificati corespunzator/relevant cine va
conduce forta de vanzare, ii. Nu sunt identificati corespunzator/relevant/ realist/fezabil
potentialii clienti, iii. Nu sunt identificate corespunzator/relevant/ realist/fezabil canalele
de distributie-vanzari., iv. Metodele de vânzare utilizate si targetul stabilit pentru fiecare nu
sunt relevante/ realiste/fezabile, v. Nu exista o politica corespunzatoare/ strategii
relevante de rezolvare a nemultumirilor din partea clientilor.

8.B

Personalul care va conduce forta de vanzare are o experienta partial relevanta. Sunt >3<=5
identificati partial relevant/ realist/fezabil potentialii clienti. Sunt identificate partial relevant/
realist/fezabil canalele de distributie-vanzari. Metodele de vânzare utilizate si targetul stabilit
pentru fiecare sunt partial relevante/ realiste/fezabile. Exista o politica/ strategii partial
relevante de rezolvare a nemultumirilor din partea clientilor.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 8A se
incadreaza in situatia descrisa: i. personalul care va conduce forta de vanzare are o
experienta partial relevanta, ii. sunt identificati partial relevant/ realist/fezabil potentialii
clienti, iii. sunt identificate partial relevant/ realist/fezabil canalele de distributie-vanzari.,
iv. metodele de vânzare utilizate si targetul stabilit pentru fiecare sunt partial relevante/
realiste/fezabile, v. exista o politica / strategii partial relevante de rezolvare a
nemultumirilor din partea clientilor.
Este identificat corespunzator/relevant cine va conduce forta de vanzare.Sunt identificati >5<=7
corespunzator/relevant/
realist/fezabil
potentialii
clienti.
Sunt
identificate
corespunzator/relevant/ realist/fezabil canalele de distributie-vanzari. Metodele de vânzare
utilizate si targetul stabilit pentru fiecare sunt relevante/ realiste/fezabile. Exista o politica
corespunzatoare/ strategii relevante de rezolvare a nemultumirilor din partea clientilor.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 8A se

8.C
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incadreaza in situatia descrisa: i. este identificati corespunzator/relevant cine va conduce
forta de vanzare, ii. sunt identificati corespunzator/relevant/ realist/fezabil potentialii
clienti, iii. sunt identificate corespunzator/relevant/ realist/fezabil canalele de distributievanzari., iv. metodele de vânzare utilizate si targetul stabilit pentru fiecare sunt relevante/
realiste/fezabile, v. exista o politica corespunzatoare/ strategii relevante de rezolvare a
nemultumirilor din partea clientilor.
9.Obiective financiare pentru următorii 3 ani şi reflectarea corectă a acestora în bugetul previzionat pe următorii
3 ani – Maxim 9 puncte
9.A
Obiectivele financiare / indicatorii urmariti pentru următorii 3 ani au fost identificate 0<=3
nerealist/nefezabil şi nu se reflectă în bugetul previzionat pe următorii 3 ani.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca obiectivele financiare pentru următorii 3 ani
au fost identificate nerealist/nefezabil şi nu se reflectă în bugetul previzionat pe următorii 3
ani.
Obiectivele financiare / indicatorii urmariti pentru următorii 3 ani au fost identificate partial >3<=6
realist si fezabil şi se reflectă partial în bugetul previzionat pe următorii 3 ani.
9.B
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca obiectivele financiare pentru următorii 3 ani
au fost identificate şi se reflectă partial în bugetul previzionat pe următorii 3 ani.
Obiectivele financiare / indicatorii urmariti pentru următorii 3 ani au fost identificate >6<=9
9.C
corespunzător, realist si fezabil, reflectându-se în totalitate în bugetul previzionat pe următorii
3 ani.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca obiectivele financiare pentru următorii 3 ani
au fost identificate corespunzător, realist si fezabil, reflectându-se în totalitate în bugetul
previzionat pe următorii 3 ani.
10.Costurile şi veniturile sunt estimate corect – Maxim 7 puncte

10.A

10.B
10.C

Veniturile estimate sunt supraevaluate iar costurile sunt subevaluate în comparaţie cu preţul 0<=3
pieţei. Cheltuielile nu sunt realiste/nu sunt fundamentate corect in baza ofertelor. Nu exista
corelatii intre buget si celelalte sectiuni ale planului de afaceri
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 10A se
incadreaza in situatia descrisa: i. veniturile estimate sunt supraevaluate/costurile sunt
subevaluate, ii, cheltuielile nu sunt realiste/nu sunt fundamentate corect, iii. Nu exista
corelatii intre buget si celelalte sectiuni ale planului de afaceri
Veniturile estimate si costurile sunt estimate partial corect/realist în comparaţie cu preţul >3<=5
pieţei. Cheltuielile sunt realiste/sunt fundamentate partial corect in baza ofertelor. Exista o
corelatie partiala intre buget si celelalte sectiuni ale planului de afaceri.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 10B se
incadreaza in situatia descrisa: i. Veniturile estimate si costurile sunt estimate partial
corect/realist în comparaţie cu preţul pieţei, ii. Cheltuielile sunt realiste/sunt fundamentate
partial corect in baza ofertelor, iii. exista o corelatie partiala intre buget si celelalte sectiuni
ale planului de afaceri
Veniturile estimate si costurile sunt estimate corect/realist în comparaţie cu preţul pieţei. >5<=7
Cheltuielile sunt realiste/sunt fundamentate corect in baza ofertelor. Exista o buna corelatie
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intre buget si celelalte sectiuni ale planului de afaceri.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 10A se
incadreaza in situatia descrisa: i. veniturile estimate sunt supraevaluate/costurile sunt
subevaluate, ii, cheltuielile nu sunt realiste/nu sunt fundamentate corect, iii. Nu exista
corelatii intre buget si celelalte sectiuni ale planului de afaceri
11. Costurile sunt corelate cu necesităţile firmei – Maxim 9 puncte
Costurile identificate nu ţin cont de necesităţile firmei si nu coincid cu cele previzionate pentru 0<=3
obtinerea produselor/prestarea serviciilor
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca costurile identificate nu ţin cont de
necesităţile firmei si nu coincid cu cele previzionate pentru obtinerea produselor/prestarea
serviciilor
11.B
Costurile identificate nu ţin cont de necesităţile firmei si nu coincid cu cele previzionate pentru >3<=6
obtinerea produselor/prestarea serviciilor
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca costurile identificate nu ţin cont de
necesităţile firmei si nu coincid cu cele previzionate pentru obtinerea produselor/prestarea
serviciilor
11.C
Costurile identificate nu ţin cont de necesităţile firmei si nu coincid cu cele previzionate pentru >6<=9
obtinerea produselor/prestarea serviciilor
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca costurile identificate nu ţin cont de
necesităţile firmei si nu coincid cu cele previzionate pentru obtinerea produselor/prestarea
serviciilor
12.Potential de sustinere si crestere a pietei – Maxim 3 puncte
11.A

12.A

Mediul în care va evolua afacerea (tendinţe, reglementări, vânzări) este surprins superficial, 0<=1
neregăsindu-se aspecte de susţinere şi creştere a afacerii. Nu este fundamentat realist/fezabil
succesul viitor al afacerii în contextul evolutiei pieței.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 12A se
incadreaza in situatia descrisa: i. Mediul în care va evolua afacerea (tendinţe, reglementări,
vânzări) este surprins superficial, neregăsindu-se aspecte de susţinere şi creştere a afacerii,
ii. nu este fundamentat realist/fezabil succesul viitor al afacerii în contextul evolutiei pieței)

12.B

Mediul în care va evolua afacerea (tendinţe, reglementări, vânzări) este surprins parţial, fiind >1<=2
identificate aspecte partial relevante de susţinere şi creştere a afacerii (minim 1 aspect
identificat). Este fundamentat partial realist/fezabil succesul viitor al afacerii în contextul
evolutiei pieței.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 12B se
incadreaza in situatia descrisa: i. Mediul în care va evolua afacerea (tendinţe, reglementări,
vânzări) este surprins parţial, fiind identificate aspecte partial relevante de susţinere şi
creştere a afacerii (minim 1 aspect identificat), ii. este fundamentat partial realist/fezabil
succesul viitor al afacerii în contextul evolutiei pieței)
Mediul în care va evolua afacerea (tendinţe, reglementări, vânzări) este surprins >2<=3
corespunzător, subliniind întreg potenţialul de susţinere şi de creştere a afacerii (minim 3

12.C
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aspecte identificate). Este fundamentat realist/fezabil succesul viitor al afacerii în contextul
evolutiei pieței.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca elementele evaluate la punctul 12C se
incadreaza in situatia descrisa: i. Mediul în care va evolua afacerea (tendinţe, reglementări,
vânzări) este surprins corespunzător, subliniind întreg potenţialul de susţinere şi de
creştere a afacerii (minim 3 aspecte identificate), ii. este fundamentat realist/fezabil
succesul viitor al afacerii în contextul evolutiei pieței)
13. Contribuția la Temele secundare vizate de POCU 2014-2020 (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare sociala;
Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor) – Maxim 7 puncte
13.A
Nu sunt prevazute/Este prevazuta maxim 1 masura la una dintre temele secundare.
0<=3
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca nu sunt prevazute masuri sau Este prevazuta
1 masura la una dintre temele secundare.
13.B
Este prevazuta contributia la temele secundare fiind prevazute minim o masura la trei dintre >3<=5
temele secundare
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca este prevazuta minim o masura la cel putin
doua dintre temele secundare.
13.C
Este prevazuta intr-o mare masura contributia la temele secundare, fiind prevazute minim o >5<=7
masura la cel putin patru dintre temele secundare
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca este prevazuta minim o masura la cel putin
patru dintre temele secundare.
14.Contributia la Politicile orizontale (Dezvoltare durabilă; Egalitatea de șanse și non-discriminarea; Promovarea
egalității între femei și bărbați) – Maxim 7 puncte
14.A

14.B

14.C

Nu este prevazuta contributia la politicile orizontale/ Este prevazuta maxim 1 masura partial 0<=3
relevanta la una dintre politicile orizontale
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca nu este prevazuta contributia la politicile
orizontale/ este prevazuta maxim 1 masura partial relevanta la una dintre politicile
orizontale.
Este prevazuta intr-o mica masura contributia la politicile orizontale. Este prevazuta minim 1
>3<=5
masura relevanta la una dintre politicile orizontale.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca este prevazuta intr-o mica masura
contributia la politicile orizontale. Este prevazuta minim 1 masura relevanta la una dintre
politicile orizontale.
Este prevazuta intr-o mare masura contributia la politicile orizontale. Este prevazuta minim 1 >5<=7
masura relevanta la amandoua dintre politicile orizontale.
Se va acorda punctajul pentru acest nivel daca este prevazuta intr-o mare masura
contributia la politicile orizontale. Este prevazuta minim 1 masura relevanta la amandoua
dintre politicile orizontale.
PUNCTAJ TOTAL 100
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 9

Contestație rezultate Competitia planurilor de afaceri
Domnule manager proiect,
Subsemnatul/a………………………………………………………..…………………………, CNP……………………………………..……………………,
domiciliat/ă în …………………………………………………..…………… , str. ……………………………….…………….………. nr. …………………
bl. ..……, sc. …………, ap. ………, tel. fix ……………………………………………, tel. Mobil ……………………………….………… , e-mail
………………………………………………………………………………..………,
aplicant in cadrul Competitiei planurilor de afaceri derulata de către Asociatia pentru Promovarea Femeii din
Romania în cadrul proiectului intitulat Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest,
finantat în baza Contractului de finantare POCU/82/317-104331 prin FSE, in cadrul Programului Operațional
Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana,
având în vedere publicarea rezultatelor evaluării și selecției planurilor de afaceri , ETAPA…….,în cadrul Competitiei
planurilor de afaceri menționate mai sus, prin care sunt înştiinţat(ă) că Planul de Afaceri înregistrat cu
nr................../................................. a obţinut un nr. de ............. puncte şi prin urmare a fost respins, vă rog să
binevoiţi a-mi înregistra prezenta Contestaţie în cadrul Competitiei, si sa procedati la reevaluarea Planului de
Afaceri sus amintit.
Obiectul contestației:
Solicitarea reanalizării criteriului ……………, sub-criteriului …………………… din următoarele considerente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data,

Semnatura,

……………….

………………….
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii
lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv
a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Titlul proiectului: Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest
ANEXA 10
DRAFT CONTRACT DE SUBVENȚIE 1
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) administrator 2 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 antreprenoriat 3 – persoanele juridice de drept public sau de drept 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”;

1

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.
2
Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare
3
Cf. Programului Operațional Capital Uman, Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start Up Plus”
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c) comercializarea produselor agricole 4 – 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) întreprindere5 – 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 unică 6 – 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.
Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele a-d
sunt considerate ”întreprinderi unice”.
h) furnizor 7 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
4

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
5

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
6
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
7
Cf. art. 2, alin. 1, lit. m din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare
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unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de
minimis;
i) My SMIS 8 – sistemul ITprin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii europeni pentru
perioada de programare 2014-2020;
j) prelucrarea produselor agricole 9 – 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 agricole 10 – 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 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 încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil, 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.

8

Cf. Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
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
9

10

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
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(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:
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;
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b) deschiderea de conturi la bănci, conform solicitărilor administratorului schemei de antreprenoriat, respectiv:
un cont in care va fi virat ajutorul de minimis si pentru care solicitantul va acorda administratorului schemei
de ajutor de minimis dreptul de semnatura conjuncta si un al doilea cont pentru celelalte incasari si plati,
provenite din activitatea proprie a intreprinderii. Dovada deschiderii conturilor se va realiza inainte de virarea
primei tranșe din subvenție;
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 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, ori de cate ori acest lucru ii este solicitat;
e) depunerea la administratorul schemei de antreprenoriat a raportului privind desfășurarea activității
economice pentru care a fost alocată subvenția și a documentelor justificative corespunzătoare, cu frecventa
lunara, până cel mai tarziu la data de 10 ale fiecarei luni in curs, pentru luna precedenta incheiata;
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 ;
k) arhivarea si păstrarea documentelor conform legislației in vigoare;
l) restituirea totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării oricareia dintre
condițiile de acordare a ajutorului de minimis;
m) respectarea obligatiilor legale privind aprobarea/depunerea situatiilor financiare anuale si respectarea
prevederilor Legii nr. 31/1990, in vederea evitarii radierii premature a societatii nou infiintate;
n) beneficiarul isi asuma obligatia de a mentine in stare activa societatea nou creata pentru o perioada de cel
putin 18 luni de la infiintare;
o) isi asuma obligatia prin care garanteaza ca nu a infiintat/nu va infiinta alte start-up-uri prin care sa beneficieze
de finantare multipla, incompatibila cu ajutorul de minimis.
p) beneficiarul isi ia angajamentul ca va achita toate obligatiile catre bugetul de stat/bugetul de asigurari sociale,
furnizori sau alte persoane indreptatite si va lua toate masurile pentru a evita deschiderea procedurii
insolventei;
q) beneficiarul are obligatia informarii administratorului schemei de antreprenoriat cu privire la aspectele de
ordin operațional ce ar putea interfera cu obligatiile asumate de beneficiar, in vederea obtinerii unui sprijin
din partea administratorului si a inlaturarii dificultatilor intalnite.
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C. Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile
de măsuri de ocupare implementate de acesta
1) crearea si mentinerea a minimum 2 locuri de munca pentru o perioada de minim 18 luni;
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, 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) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.
D. Sanctiuni pe care administratorul schemei de antrepenoriat le va impune beneficiarului in cazul incalcarii
obligatiilor asumate
1.Avertizarea beneficiarului in vederea conformarii cu Obligatiile prevazute schemei de minimis si ale prezentului
contract intr-un termen de maxim 10 zile;
2.Restituirea finantarii acordate total , in situatia in care incalcarile se produc ca urmare a unei conduite culpabile
a beneficiarului (refuzul platii obligatiilor fata de bugetul de stat/bugetul de asigurari/furnizori, intentia de a
dizolva societatea nou creata, refuzul nejustificat al accesului administratorului in vederea efectuarii controlului
periodic, etc), precum si pentru neindeplinirea oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul contract.
3.In situatia unei fraude vadite din partea beneficiarului, administratorul schemei de antrepenoriat poate recurge
direct la sanctiunea prevazuta la art. 6, lit. D, pct. 2.
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 beneficiarului 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
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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 o data pe luna sau ori de cate ori se dovedeste a fi nevoie;
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 ori de cate ori este nevoie, in vederea confirmarii respectarii
tuturor obligatiilor pe care beneficiarul si le-a asumat si in vederea respectarii legislatiei in vigoare;
c. de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea sumelor primite cu titlu de subvenție şi rămase
necheltuite sau pentru care nu există justificare;
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 sau C din prezentul
contract.
e. de a aplica sanctiuni beneficiarului in situatia nerespectarii obligatiilor pe care si le-a asumat prin schema de
minimis sau prin prezentul contract.
7.1. Garantii - Beneficiarul se obliga sa garanteze fondurile obtinute prin prezentul contract cu bunurile proprii ale
asociatilor societatii nou infiintate. In situatia nerespectarii cu rea-credinta a obligatiilor asumate, administratorul
schemei de antreprenoriat va putea recurge la recuperarea fondurilor acordate prin intermediul instantei pana la
acoperirea integrala a cuantumului prevazut la art 5.3 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.
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(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.
(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.
d) Pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor asumate de parti.
13. Conflictul de interese, incompatibilităţi, nereguli
(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).
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(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.
(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.
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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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