
 
 
 
 
 

1 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European 
Prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlul proiectului: “Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” 
Cod proiect: POCU/140/4/2/114817 
Beneficiar: Asociația Biosilva   

 

 

 

METODOLOGIA  
DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

A CONCURSULUI  
PLANURILOR DE AFACERI 

 
 

 

 

“Măsuri integrate de dezvoltare a comunității 
marginalizate din comuna Frumușica” 

 
POCU/140/4/2/114817 

 



 
 
 
 
 

2 
 

CUPRINS 

 

1. Dispoziții generale: ............................................................................................................................ 3 

2. Cadrul legal ....................................................................................................................................... 5 

3. Eligibilitatea aplicantului/candidatului ........................................................................................... 6 

4. Eligibilitatea dosarului Planului de afaceri .................................................................................... 7 

5. Eligibilitatea cheltuielilor .................................................................................................................... 9 

6. Procedura de desfășurare a concursului planurilor de afaceri................................................... 11 

Etapa I.  Constituirea comisiei de organizare și desfășurare a concursului planurilor de afaceri și a 
comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri ..................................................................... 11 

Etapa II. Organizarea și desfășurarea concursului planurilor de afaceri ........................................... 13 

Etapa III. Înscrierea și transmiterea dosarelor planurilor de afaceri ................................................. 14 

Etapa IV. Evaluarea și selecția planurilor de afaceri ........................................................................ 17 

Evaluarea planurilor de afaceri ................................................................................................. 17 

Selecția planurilor de afaceri ..................................................................................................... 19 

Etapa V. Comunicarea rezultatelor ....................................................................................................... 20 

Etapa VI. Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor ............................................................................... 20 

Etapa VII: Finanțarea planurilor de afaceri selectate ............................................................................ 20 

7. Informații generale de interes ........................................................................................................... 22 

Inființarea întreprinderii .................................................................................................................... 22 

Ajutorul de minimis .......................................................................................................................... 23 

Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis .................................................................................. 24 

8. Măsuri de informare și publicitate .................................................................................................... 28 

9. Dispoziții finale ................................................................................................................................. 28 

Anexe .................................................................................................................................................... 29 

 



 
 
 
 
 

3 
 

1. Dispoziții generale: 
 

 
Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului „Măsuri integrate de 

dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” POCU/140/4/2/114817, 

implementat de către Asociația Biosilva, Asociația pentru Promovarea Femeii din România, 

Comuna Frumușica/primărie, Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni Deal, Fundația Solidaritate și 

Speranță, Profi Rom Food SRL, proiect ce se desfășoară în perioada Mai 2018- Mai 2021. 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Frumușica, județul Botoșani ca urmare a 

măsurilor integrate specifice implementate la nivelul comunităților marginalizate. 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

- dezvoltarea unui pachet integrat de măsuri socio-medicale adaptate comunităților 

marginalizate din comuna Frumușica, județul Botoșani, pentru  630 de persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială,  

- facilitarea accesului și menținerea pe piața muncii pentru 270 de persoane apte de 

muncă, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Frumușica, județul 

Botoșani, prin măsuri complete de găsire a unui loc de muncă,  

- dezvoltarea oportunităților de ocupare pe cont propriu pentru 110 persoane din 

comunitățile marginalizate identificate în comuna Frumușica, județul Botoșani, prin 

servicii personalizate de sprijin și acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru un 

număr de 10 afaceri nou înființate,  

- creșterea accesului la educație pentru 250 de copii din comunitățile marginalizate din 

comuna Frumușica, județul Botoșani, prin măsuri integrate de participare la educație 

timpurie și prevenire a părăsirii școlii,  

- reducerea numărului de persoane afectate de condiții precare de locuire din comunitățile 

marginalizate din comuna Frumușica, județul Botoșani, prin reabilitarea unui număr de 

50 de case,  

- creșterea gradului de incluziune socială a unui număr de 100 de persoane din 

comunitățile marginalizate identificate la nivelul comunei Frumușica, județul Botoșani 

prin servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor  (de identitate, proprietate, 

stare civilă, obținerea drepturilor de asistență socială). 
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Prezenta metodologie corespunde obiectivului specific 3 - Dezvoltarea oportunităților 

de ocupare pe cont propriu pentru 110 persoane din comunitățile marginalizate identificate în 

comuna Frumușica, judetul Botoșani prin servicii personalizate de sprijin și acordarea de 

subvenții (micro-granturi) pentru un numar de 10 afaceri nou înființate. 

Schema de antreprenoriat se va desfășura în trei etape: 

• Etapa I – Formare antreprenorială 

• Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE 

• Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor 

finanțate. 

Schema de antreprenoriat prevede:  

• 110 planuri de afaceri elaborate de participanți în cadrul cursurilor de 

formare antreprenorială; 

• Peste 75 de certificate de absolvire a cursurilor de formare 

antreprenorială, recunoscute de ANC; 

• 10 planuri de afaceri finanțate prin ajutor de minimis, selectate în baza 

prezentei metodologii aprobate de MFE în cadrul cererii de finanțare 

înaintate de administratorul schemei de antreprenoriat, care va asigura 

principii și criterii transparente şi nediscriminatorii. 

Prezenta metodologie a fost elaborată pentru a reglementa procesele de înscriere în 

concurs, evaluare și selecție a planurilor de afaceri câștigătoare care vor beneficia de finanțare 

sub formă de subvenții acordate în cadrul Schemei de minimis.  

Schema de minimis vizează întreprinderile înființate ca urmare a sprijinului acordat 

pentru inițierea unei afaceri prin proiecte finanțate în cadrul apelului privind Obiectivul specific 

4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate. 

Metodologia de evaluare și selectie a planurilor de afaceri s-a întocmit cu respectarea 

prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții specifice “Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 

360) în comunitățile marginalizate” POCU 2014-2020 și a Contractului de finanțare 

POCU/140/4/2/114817 nr. 3165/04.05.2018, cu toate modificările și completările sale 

ulterioare. 
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Concursul planurilor de afaceri va fi deschis persoanelor din grupul țintă al 

proiectului, care au o diplomă de competențe antreprenoriale obținută în urma absolvirii 

unui curs de minim 40 de ore.  

Metodologia cuprinde cadrul legal, criteriile de eligibilitate, calendarul și etapele de 

organizare și desfășurare a competiției planurilor de afaceri programată în cadrul subactivității 

6.3 Acordare sprijin financiar (micro-grant) afacerilor înființate de persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială, precum și instrumentele procedurale pentru participarea 

potențialilor candidați și selecția a 10  planuri de afaceri din totalul celor depuse, în cadrul celor  

două sesiuni de concurs. 

 

2. Cadrul legal 
 

Finanțarea nerambursabilă aferentă înființării întreprinderilor este acordată în baza 

schemei de ajutor de minimis în cuantum de maximum 25.000,00 euro (113,620.00 lei) și în 

limita bugetului total al proiectului alocat subvențiilor pentru înființare de noi întreprinderi. 

Principalele documente de referință ale Metodologiei: 

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;  

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

si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

 Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 

21/1996, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice naționale aferente acestora;  

 Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020;  

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice  

 Schema de ajutor de minimis  

 Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 Legislația națională și europeană aplicabilă 
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 Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și 

mijlocii 

 Regulamentul UE NR. 651/2014  

 Ordinul nr. 388/05.08.2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind 

definirea pieței relevante, publicat in MO nr. 553/05.08.2010. 

 Instrucțiuni din 05.08.2010, privind definirea pieței relevante, publicate în Monitorul 

Oficial nr.. 553/05.08.2018 

 Contractul de finanţare POCU/140/4/2/114817/ 3165/04.05.2018 Măsuri integrate 

de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica 

POCU/140/4/2/114817, inclusiv anexele sale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

ATENȚIE: Lista documentelor de mai sus se completează automat cu orice 

instrucțiuni, reglementări, hotărâri care ar putea fi emise pe durata de selecție și implementare 

a proiectelor de către autoritățile în domeniu (Comisia Europeană, Ministerul Fondurilor 

Europene, Autoritatea de Management POCU, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanțelor Publice etc.) și care să conțină elemente de 

natură să modifice regulile de derulare ale concursului planurilor de afaceri sau a modului de 

finanțare a planurilor de afaceri câștigătoare. Eventualele modificări sau actualizări ale 

prezentei metodologii cu anexe vor fi anunțate în timp util pe 

www.dezvoltamcomunafrumusica.ro și pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-Frumusica-568329750220790/ 

.  

 
3. Eligibilitatea aplicantului/candidatului 
 

Pentru a fi eligibil, aplicantul trebuie să respecte prevederile Schemei de minimis, 

inclusiv cele din prezenta metodologie și să depună în termenele prevăzute, dosarul complet 

aferent plamnului de afaceri. La concurs se accepta doar planurile de afaceri completate în 

http://www.dezvoltamcomunafrumusica.ro/
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întregime care respectă formatul dat anexat prezentei metodologii (Anexa 3, Anexa 3.a, Anexa 

3.b, Anexa 3.c).1 

Pot participa la competiția planurilor de afaceri persoanele fizice care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: 

 Au domiciliul/reşedinţa în Comuna Frumușica, Județul Botoșani,  

 Sunt parte a grupului țintă al proiectului, adică sunt persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială. O persoană poate fi considerată în risc de sărăcie și excluziune 

socială dacă se încadrează în cel puțin una dintre cele 3 situații enumerate mai jos:  

- sunt în risc de sărăcie 

- se confruntă cu deprivarea materială severă, 

- traiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii. 

 Doresc să îşi înfiinţeze o întreprindere pentru desfăşurarea unei activităţi economice (să 

iniţieze o activitate independentă) cu sediul social în locul de implementare al 

proiectului(Comuna Frumușica, județul Botoșani).  

 Au absolvit un curs de competențe antreprenoriale de minim 40 de ore și au un 

certificat/adeverință prin care se atestă competențele antreprenoriale. 

 

ATENŢIE: Beneficiarul ajutorului de minimis propriu-zis nu va fi persoana fizică, ci 

întreprinderea nou-înfiinţată de persoana fizică (viitorul reprezentant legal) al cărui Plan de 

afaceri va fi selectat în urma concursului planurilor de afaceri. 

La concurs nu pot participa angajații în cadrul proiectului ai beneficiarului 

schemei de finanțare a ajutoarelor de minimis (Asociația Biosilva) și ai partenerilor din 

cadrul proiectului (Asociația pentru Promovarea Femeii din România, Comuna 

Frumușica/primărie, Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni Deal, Fundația Solidaritate și 

Speranță, Profi Rom Food SRL), precum și soțul/soția,  rudele de gradul I și II, respectiv 

afinii acestora de gradul I și II. 

4. Eligibilitatea dosarului Planului de afaceri 
 

a) Condiții obligatorii privind participarea și întocmirea planurilor de afaceri pentru înscrierea 

în concurs: 

                                                           
1 Nerespectarea formatului si omiterea completarii unor campuri ale Anexei 3,  vor atrage dupa sine 
respingerea Dosarului Planului de afaceri 
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-  Activitatea propusă în planul de afaceri trebuie să vizeze un singur cod CAEN;  

-  Sediul social al firmelor nou înfiinţate va fi obligatoriu în Comuna Frumușica, judeţul 

Botoşani. 

-  Activitatea propusă spre finanțare nu este inclusă în lista codurilor CAEN excluse de la 

finanțare prin prezenta schemă;  

Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă pentru: 

• ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în 

sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000 

• ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 

producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a 

Tratatului CE; 

• ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 

transformării si comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a 

Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 

produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe 

piaţă de întreprinderile în cauză; 

• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală 

către producători primari. 

• ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state 

membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele  

destinate înfiinţării si funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor 

cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

• ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

• ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

O listă orientativă a codurilor CAEN poate fi consultată în Anexa 1 a prezentei 

metodologii. 

Finanțarea maximă ce poate fi primită de către o firmă declarată admisă este de 113.620 

lei. În planul de afaceri solicitantul și-a asumat următoarele: angajarea a minimum 1 persoană 
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(prin persoana angajată se înțelege crearea unui loc de muncă pe perioadă nedeterminată 

cu normă întreaga de muncă de 8ore/zi)  în cadrul afacerii sprijinite, cel târziu la 2 luni de 

la data semnarii contractului de subvenție; afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 

12 luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de 

minimum 7 luni.  

Finanțarea planurilor de afaceri se va face cu respectarea prevederilor Schemei 

de Ajutor de Minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile 

marginalizate”, a Contractului de subvenție și a legislației aplicabile. 

Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață 

vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona 

geografică de implementare a proiectului. 

Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri tip franciză.  

Sunt încurajate ideile de afaceri care revigorează tradițiile locale și arta 

meșteșugăritului, dar și afaceri de nișă cu potențial de dezvoltare. Totodata este încurajată 

implementarea principiilor: dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și tratament, introducerea 

TIC în procesele de producție și prestare de servicii, inovare socială la nivelul business-ului 

(spre exemplu: identificarea, evaluarea și minimizarea impactului de mediu a afacerii propuse, 

modalități de reducere/eficientizare a consumului de resurse, utilizarea de tehnologii și 

echipamente eco-friendly s.a.). 

Atenție! 

Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane 

diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea 

segmentului de piață, a planului de management și marketing și a bugetului detaliat.  

Nu vor fi finanțate planuri de afaceri care contravin principiilor dezvoltării 

durabile, a egalității de șanse și nondiscriminării. 

5. Eligibilitatea cheltuielilor  
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele 

condiții:  

• să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de 

subvenție, doar în perioada de implementare a proiectului, cu excepția cheltuielilor de 

constituire a întreprinderii nou înființate; 
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• să fie prevăzută în bugetul de investiții depus și aprobat în concursul de planuri de 

afaceri cu modificările ulterioare, aprobate de administratorul schemei de 

minimis(Asociația Biosilva);  

• să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în 

vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-eficiență;  

• să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă și 

să fie dovedită prin facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de 

alte documente contabile cu valoare probatorie;  

• să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice;  

• să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare și cu 

prevederile contractului de subvenție;  

• să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de 

subvenție sau de la data menționată în contractul de finanțare. 

Pe parcursul implementării planului de afaceri, cheltuielile considerate neeligibile, 

dar necesare derulării/implementării proiectului vor fi suportate de către beneficiar. 

Un plan de afaceri nu trebuie să conțină toate categoriile de cheltuieli eligibile. 

Cheltuielile sunt eligibile în măsura în care sunt necesare activităților eligibile ale proiectului 

și se regăsesc în lista de cheltuieli (Anexa 2). 

Obiectele/bunurile finanțate în cadrul proiectului trebuie să fie folosite conform 

scopului destinat, menționat în planul de afaceri și acestea nu pot fi vândute, închiriate (cu 

excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice forma prevazută de legislația în 

vigoare.  

Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu 

fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării sau promovării 

activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate 

activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităților din economia națională - CAEN 

Rev 2.  

Numărul utilajelor și echipamentelor (laptop, imprimantă, utilaje, echipamente, etc.) 

achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie corelat cu specificul activității, să fie necesare 

și pe deplin justificate în cadrul proceselor de producție / furnizare / prestare.  

Nu se acceptă achiziționarea de echipamente second-hand din finanțarea schemei 

de minimis.  
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Lista orientativă cu tipuri de cheltuieli eligibile poate fi consultată în Anexa nr. 2 

la prezenta metodologie. 

 
6. Procedura de desfășurare a concursului planurilor de afaceri 
 

Procedura de desfășurare a concursului planurilor de afaceri este prezentată în metodologia 

elaborată de Asociația Biosilva în calitate de administrator de schemă de antreprenoriat și 

cuprinde următoarele etape: 

 

Etapa I.  Constituirea comisiei de organizare și desfășurare a concursului planurilor de afaceri 

și a comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 

Etapa II. Organizarea concursului pentru planurile de afaceri 

Etapa III. Înscrierea și înregistrarea dosarelor planurilor de afaceri 

Etapa IV. Evaluarea și selecția planurilor de afaceri    

Etapa V. Comunicarea rezultatelor 

Etapa VI. Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor 

Etapa VII: Finanțarea planurilor de afaceri selectate 

 
Selecția participanților se va face conform Metodologiei de selecţie a grupului țintă  la 

cursurile de formare din cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare a comunității 

marginalizate din comuna Frumușica”. În cadrul procesului de selecție a cursanților se vor 

lua în considerare respectarea principiilor de egalitate de șanse, indiferent de sex, religie, 

orientare sexuala, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, 

handicap, boală sau apartenență la o categorie defavorizată cu condiția ca aceștia să se 

regăseasca în descrierea grupului țintă. 

Metodologia de selecție include criteriile de selecție și condițiile de eligibilitate a 

planurilor de afaceri întocmite atât de participanții la cursurile de formare cât și de actorii 

interesați.  

Etapa I.  Constituirea comisiei de organizare și desfășurare a concursului planurilor de 
afaceri și a comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri  
 

Comisia de organizare și desfășurare a concursului planurilor de afaceri este constituită din: 

- Cătălin Țuca – Președinte Comisie 
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- Oana-Georgiana Ciobanu – Secretar Comisie 
- Dănuț Lucian Ispas – Membru 
- Sanda Gafiuc - Membru 

Rolul acestei comisii va fi de a organiza și monitoriza desfășurarea concursului 
planurilor de afaceri și va avea următoarele atribuții: 

- Recrutarea, selecția și angajarea membrilor comisiei de evaluare și selecție a planurilor 

de afaceri, 

- Informarea grupului țintă cu privire la toate aspectele relevante despre concursul 

planurilor de afaceri, 

- Acordarea de asistență persoanelor interesate de concursul planurilor de afaceri, 

- Înregistrarea dosarelor planurilor de afacere în Registrul de evidență a planurilor de 

afaceri în perioada stabilită pentru depunerea candidaturilor conform Anexei nr.18, 

- Gestionarea unei bune comunicări cu membrii comisiei de evaluare și selecție a 

planurilor de afaceri, 

- Transmiterea dosarelor înscrise către membrii comisiei de evaluare în format electronic 

la finalul fiecărei zile de înscriere în ordinea din Registrul de evidență a planurilor de 

afaceri, 

- Observarea procesului de evaluare a planurilor de afaceri prin desemnarea unui 

observator în cadrul întrunirii comisiei de evaluare și selecție în vederea centralizării 

rezultatelor după fiecare etapă de evaluare,  

- Publicarea listelor cu rezultate după fiecare etapă de evaluare conform anexei 18, 

- Înregistrarea și transmiterea contestațiilor către membrii comisiei de evaluare, 

- Organizarea și publicarea listelor cu programarea candidaților pentru Etapa a 3 a din 

cadrul concursului planurilor de afaceri conform anexei 18. 

- Publicarea listei finale a rezultatelor. 

Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri va fi alcătuită dintr-un număr de 5 

membri  reprezentanţi ai: 

 Mediului de afaceri; 

 Patronatelor din aria de implementare a proiectului. 

Rolul acestei comisii va fi de a evalua și selecta planurile de afaceri câștigătoare în vederea 

acordării de microgranturi și va avea următoarele atribuții: 
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- Însușirea prezentei metodologii și a anexelor aferente, 

- Evaluarea individuală a dosarelor planurilor de afaceri în baza criteriilor de evaluare 

puse la dispoziție prin prezenta metodologie (Anexa 12, Anexa 13, Anexa 14), 

- Întrunirea comisiei la locația de desfășurare a concursului planurilor de afaceri (Căminul 

Cultural Frumușica) la sfărșitul fiecărei etape de evaluare și centralizarea grilelor de 

evaluare în vederea calculării rezultatului pentru fiecare candidat în cadrul fiecărei etape 

de evaluare a planurilor de afaceri conform Anexei 18, 

- Rezolvarea contestațiilor conform Anexei 18. 

- Derularea interviurilor din cadrul Etapei a 3 a de concurs conform anexei 18 și 

centralizarea rezultatelor. 

Etapa II. Organizarea și desfășurarea concursului planurilor de afaceri 
 

Organizarea si desfășurarea concursului planurilor de afaceri au la bază 

principiile egalității de șanse și al nediscriminării. Astfel, se vor putea înscrie toate 

persoanele care respectă condițiile prezentei metodologii, indiferent de rasă, gen, naționalitate, 

etnie, limbă, religie, orientare sexuală, categorie socială, dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV sau orice alt criteriu care poate conduce la discriminare. Se va 

încuraja participarea egală atât a femeilor, cât și a bărbaților. Se va permite înscrierea 

persoanelor cu dizabilități care au capacitatea de a urma cursurile de competențe 

antreprenoriale organizate în cadrul proiectului și de a desfășura o activitate independentă, 

inclusiv împreună cu însoțitorii acestora, dacă situația o va impune. 

Concursul planurilor de afaceri va fi organizat în două sesiuni conform Calendarului de 

desfășurare a concursului (Anexa 18). Calendarul poate suferi modificări care vor fi 

comunicate în timp util pe site-ul oficial al proiectului https://dezvoltamcomunafrumusica.ro/ 

și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-Frumusica-

568329750220790/ 

Selecția planurilor de afaceri este rezultatul unui proces decizional transparent, 

echidistant, obiectiv, nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor și condițiilor impuse de 

procedura de selecție a planurilor de afaceri derulată pe baza prezentei metodologii precum și 

de bază legală aplicabilă.  

https://dezvoltamcomunafrumusica.ro/
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     Echipa de implementare va pune la dispoziție atât la locațiile de implementare a 

proiectului din comuna Frumușica (Primăria Comunei Frumușica, Școala Vlădeni Deal) și la 

locația de depunere a planurilor de afaceri (Căminul Cultural Frumușica), pe pagina de 

Facebook a proiectului (Link accesare: https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-

Frumusica-568329750220790/) dar și pe site-ul oficial al proiectului 

https://www.dezvoltamcomunafrumusica.ro/ prezenta Metodologie de selectie a planurilor 

de afaceri și Calendarul de desfășurare a concursului (Anexa 18) cu cel puțin 10 zile 

calendaristice înainte de începerea concursului planurilor de afaceri tuturor persoanelor 

interesate de acesta. 

Înscrierea la concurs se va face pe bază de dosar. Modalitatea de întocmire a dosarului 

de candidatură este descrisă în prezenta metodologie. Pentru verificarea și evaluarea dosarelor 

înscrise în concurs se va constitui o comisie de evaluare, iar evaluarea propriu-zisă a planurilor 

de afaceri se va face etapizat conform Calendarului de desfășurare a concursului (Anexa 18), 

în baza unor grile de evaluare si a principiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis – 

descrise în detaliu în prezenta metodologie. 

Organizatorii concursului(Asociația Biosilva) își rezervă dreptul de a completa/ 

modifica prezenta metodologie de selecție a planurilor de afaceri daca Autoritatea contractantă 

– Finanțator al proiectului solicită acest lucru, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare 

numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări și pe pagina de Facebook a 

proiectului (Link accesare: https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-Frumusica-

568329750220790/) și pe site-ul oficial al proiectului https://dezvoltamcomunafrumusica.ro/. 

 

Etapa III. Înscrierea și transmiterea dosarelor planurilor de afaceri 
 

Fiecare dosar al planului de afaceri va fi înscris în Registrul de evidență al planurilor 

de afaceri și va primi un număr unic de înregistrare. Planurile de afaceri vor fi înregistrate cu 

număr și dată de intrare pe baza completării Cererii tip de înscriere și înregistrare Plan de 

afaceri – Anexa 6 . 

Astfel, la concursul de planuri de afaceri vor putea participa toţi absolvenţii cursului de 

formare antreprenorială din cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare a comunității 

https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-Frumusica-568329750220790/
https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-Frumusica-568329750220790/
https://www.dezvoltamcomunafrumusica.ro/
https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-Frumusica-568329750220790/
https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-Frumusica-568329750220790/
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marginalizate din comuna Frumușica” dar și alți membrii ai grupului țintă care au absolvit un 

curs de competențe antreprenoriale de minim 40 de ore.   

Numărul de persoane care vor putea beneficia de ajutor de minimis fără să fi 

participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu 

va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis 

acordate în cadrul proiectului. 

!!!!! Nu vor putea transmite planuri de afaceri în vederea selecţiei angajați în cadrul 

proiectului ai Beneficiarului finanţării nerambursabile și ai partenerilor din cadrul 

proiectului, precum și soțul/soția,  rudele de gradul I și II, respectiv afinii acestora de 

gradul I și II. 

Doar persoanele care se înscriu la concurs pot gestiona afacerea cu care aplică (nu se 

acceptă finanțarea afacerii în care aplicantul este la distanță).  

Planurile de afaceri vor intra în evaluare în ordinea înregistrării lor in Registru de 

evidență a planurilor de afaceri. 

Planul de afaceri și anexele-formular, completate constituie Dosarul planului de afaceri. 

Dosarul cu documente se paginează şi opisează, cu toate paginile numerotate manual în ordine 

de la 0 la „n”, în partea dreaptă jos a fiecărui document, unde „0” este pagina cu opisul iar „n” 

este numărul total al paginilor din dosarul complet, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau 

înlocuirea documentelor („n” este numărul paginilor care se va menționa în Anexa 6  Cerere 

tip de înscriere și înregistrare Plan de afaceri. 

Aplicaţiile vor fi depuse în perioada de depunere conform Calendarului de desfășurare 

a concursului planurilor de afaceri (Anexa 18) la Căminul Cultural Frumușica (Frumușica, 

județul Botoșani, România)  în intervalul ora 10:00 – 16:00. Calendarul poate fi modificat de 

catre Administratorul schemei finanţării nerambursabile. Eventualele modificari vor fi 

publicate pe site-ul www.dezvoltamcomunafrumusica.ro și vor fi aduse la cunoștință celor 

interesați. 

 Depunerea se va face personal de fiecare candidat în parte  pe suport hartie într-un colet 

sigilat. Partea exterioară a coletului sigilat trebuie sa conțină următoarele informații: 
 

Concursul  de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului  „Măsuri integrate de 

dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” 
 

http://www.dezvoltamcomunafrumusica/
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Schema de ajutor de minimis  ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile 

marginalizate” 

Numele proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate 

din comuna Frumușica”, POCU/140/4/2/114817 

 

Administratorul schemei de 

minimis 

Asociația Biosilva 

Aplicant  

Adresa  

Telefon/ E-mail  

Titlul Planului de afaceri  

 

Nr Registru   
 

Dosarul Planurilor de afaceri trebuie să conțină obligatoriu toate documentele următoare 

în această ordine: 

- Anexa_4 Pagina de gardă dosar concurs 

- Anexa_5 Opis documente 

- Anexa_6 Cerere înscriere și înregistrare plan de afaceri 

- Anexa_3 Plan de afaceri 

- Anexa_3.a Buget investitii 

- Anexa_3.b Previziuni_financiare 

- Anexa_3.c Calcul vânzări previzionate 

-Anexa_16 Calendarul activităților/Diagrama Gantt 

- Anexa_7 Declarație de eligibilitate 

- Anexa_8 Declarație de angajament 

- Anexa_9 Declarație privind evitarea conflictului de interese 

- Anexa_10 Declarație de evitare a dublei finantari 

- Anexa_11 Acord prelucrarea datelor cu caracter personal 

- Copie act identitate 

- Copie a certificatului de absolvire/adeverintei prin care atestă absolvirea unui curs de 

competențe antreprenoriale de minim 40 de ore,  



 
 
 
 
 

17 
 

- CV în format Europass  - pentru candidat. 

- Alte documente care să contribuie la o mai bună înțelegere a afacerii, să justifice experiența 

sau costurile, să convingă comisia de evaluare asupra maturitarii Planurilor de afaceri, etc 

- CD/ stick cu documentele depuse în format pdf. 

Atenție: 

• Planul de afaceri depus va avea în mod obligatoriu structura din Anexa 3 și 

toate secțiunile sunt obligatorii de completat în vederea evaluării. 

• Planul de afaceri trebuie să fie clar pentru a fi parcurs cu ușurință de 

evaluatori; 

• Planurile de afaceri vor fi redactate în format electronic și listate de către 

concurenți sau pot fi scrise și de mână cu condiția să se folosească draftul 

planului de afaceri din Anexa 3, Anexa 3.a, Anexa 3.b, Anexa 3.c și să fie 

completate spațiile libere cu un scris cât mai lizibil; 

• Un beneficiar nu poate participa la Concurs decât cu un singur Plan de afaceri 

în cadrul unei sesiuni de concurs conform Anexei 18.  

• Planul de afaceri și anexele se listează pe o singură față, doar pe foi A4.  

• Depunerea Dosarului Planului de afaceri în cadrul prezentei competiții 

implică acordul total al candidatului cu prevederile prezentei metodologii. 

Etapa IV. Evaluarea și selecția planurilor de afaceri   
Evaluarea planurilor de afaceri 

Etapa de evaluare a planurilor de afaceri va fi organizată sub forma unor evaluari 

etapizate individuale de către cei 5 membri ai Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de 

afaceri conform Anexei 18. 

Obiectivul etapei de evaluare a planurilor de afaceri este acela de a ierarhiza planurile 

de afaceri înscrise în concurs pe baza unor criterii cât mai obiective şi detaliate în vederea 

selectării planurilor de afaceri care vor primi finanțare. 

Toate planurile de afaceri vor fi evaluate individual de către membrii comisiei de 

evaluare și selecție a planurilor de afaceri. 

Planurile de afaceri vor intra în evaluare în ordinea înregistrării lor in Registrul de 

evidență a planurilor de afaceri. 

Cele trei etape de evaluare conform Anexei 18 sunt următoarele: 
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- Etapa 1 (eligibilitate și conformitate administrativă). În cadrul acestei etape vor fi 

analizate dosarele de concurs conform grilei de verificare a eligibilității și conformității 

dosarului planului de afacere. Fiecare evaluator va avea propria grilă de evaluare (Anexa 

12) iar la finalul perioadei alocate acestei etape de evaluare prevăzute în Anexa 18 

comisia se va întruni și vor centraliza rezultatele acestei etape și le va înmâna 

reprezentantului comisiei de organizare și desfășurare a concursului planurilor de afaceri 

în vederea publicării lor. În urma depunerii contestațiilor conform anexei 18, membrii 

comisiei le vor soluționa, urmând să centralizeze lista finală a acestei etape. Rezultatele 

la această etapă vor fi sub forma Admis/Respins. În cazul în care unul dintre criteriile 

de evaluare prevăzute în Anexa 12 nu este respectat candidatul va fi declarat Respins. 

- Etapa 2 (evaluare a eligibilitatii tehnico-financiare). În cadrul acestei etape vor fi 

evaluate toate dosarele declarate admise după publicarea listei finale în urma 

contestațiilor de la prima etapă. Fiecare evaluator va avea propria grilă de evaluare 

(Anexa 13) iar la finalul perioadei alocate acestei etape de evaluare prevăzută în Anexa 

18 comisia se va întruni și va centraliza rezultatele acestei etape și le va înmâna 

reprezentantului comisiei de organizare și desfășurare a concursului planurilor de afaceri 

în vederea publicării lor. În urma depunerii contestațiilor conform anexei 18, membrii 

comisiei le vor soluționa, urmând să centralizeze lista finală a acestei etape. Punctajul 

maxim care se poate obține în cadrul acestei etape este de 70 de puncte conform Anexei 

13. Punctajul fiecărui candidat va fi calculat prin media aritmetică dintre cele 5 punctaje 

acordate de fiecare dintre cei 5 evaluatori.  

- Etapa 3 Susținerea interviurilor. În cadrul acestei etape vor intra toți candidații etapei 

2 și aceasta se poate desfășura pe durata a mai multor zile în funcție de listele cu 

programari afișate în conformitate cu anexa 18. Fiecare participant va avea la dispoziție 

să prezinte și să justifice cererea de finanțare aferenta ideii de afaceri un timp alocat de 

aproximativ 30 de minute. Prezentarea ideii de afaceri în fața Comisiei de evaluare și 

selecție a planurilor de afaceri se va putea realiza prin intermediul unei prezentări scurte 

și relevante a ideii de afaceri care poate conține ceea ce consideră mai important (atuurile 

afacerii) pentru participantul la concurs. Candidații se pot orienta în pregătirea 

prezentării afacerii studiind criteriile de evaluare prezentate în Anexa 14 a prezentei 

metodologii. Fiecare evaluator va avea propria grilă de evaluare (Anexa 14) iar la finalul 

perioadei alocate acestei etape de evaluare prevăzută în Anexa 18 comisia se va întruni 
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și va centraliza rezultatele acestei etape și le va înmâna reprezentantului comisiei de 

organizare și desfășurare a concursului planurilor de afaceri în vederea publicării lor. 

Punctajul maxim care se poate obține în cadrul acestei etape este de 30 de puncte 

conform Anexei 13. Punctajul fiecărui candidat va fi calculat prin media aritmetică 

dintre cele 5 punctaje acordate de fiecare dintre cei 5 evaluatori.  

Punctajul final al planului de afaceri evaluat se stabilește ca sumă a celor două medii 

aritmetice: punctajul obținut în urma evaluării de la Etapa 2 și punctajul obținut în urma 

evaluării de la Etapa 3. Un plan de afaceri va obţine un punctaj total între 0 şi 100 puncte. 

!!!!!! Punctajul minim pe care trebuie să-l acumuleze un plan de afaceri pentru a 

putea obține finanțare este de 70 de puncte. 

 
Selecția planurilor de afaceri   
 

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

Afaceri, prin completarea borderoului conținând informațiile necesare selecției planurilor de 

afaceri conform indicatorilor propuși a se realiza în cadrul proiectului „Masuri integrate de 

dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica” 

Conform indicatorilor stabiliți în cadrul proiectului și a condițiilor prevăzute în 

Ghidului solicitantului – condiții specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360◦) în 

comunitățile marginalizate”, în cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate un 

număr de 10 de idei de afaceri în cadrul a două Sesiuni de Concurs în urma cărora vor fi 

selectate spre finanțare câte 5 planuri de afaceri conform Anexei 18 Calendarului de 

desfășurare a concursului planurilor de afaceri la nivelul Comunei Frumușica. Fiecare sesiune 

de concurs va avea și două rezerve care vor putea obține finanțare în cazul în care unul din cei 

5 candidați admiși spre finanțare renunță. Rezervele vor fi primele două poziții din cadrul 

clasamentului în cazul în care acestea au obținut un punctaj de minim 70 de puncte. 

În cazul în care în cadrul fiecărei etape de înscriere a planurilor de afaceri nu vor 

fi înscrise în perioada stabilită minim 8 planuri de afaceri, perioada de înscrieri se poate 

prelungi. Dacă nici în acest caz nu sunt înscrise în concurs minim 8 dosare sesiunea de 

concurs se va suspenda urmând să fie reprogramată la o dată ulterioară comunicată 

publicului larg cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte pe site-ul 

www.dezvoltămcomunafrumusica.ro 

 

http://www.dezvolt%C4%83mcomunafrumusica.ro/
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IMPORTANT!!! 

Candidații primei sesiuni de concurs care au obținut minim 70 de puncte dar nu 

au obținut finanțare vor intra automat în Sesiunea a-2-a de concurs însă fără a mai putea 

aduce modificări dosarului planurilor de afaceri. În cazul în care candidatul dorește să 

schimbe planul de afaceri va avea posibilitatea să candideze în Sesiunea a 2 a de concurs 

însă cu un plan de afaceri distinct. 

Etapa V. Comunicarea rezultatelor 
 

Rezultatele pentru fiecare etapă din cadrul celor două sesiuni de concurs conform 

anexei 18 vor fi publicate atât fizic în locațiile de implementare a proiectului din comuna 

Frumușica (Primăria Comunei Frumușica, Școala Vlădeni Deal) și la locația de depunere a 

planurilor de afaceri (Căminul Cultural Frumușica), cît și în mediul online pe pagina de 

Facebook a proiectului (Link accesare: https://www.facebook.com/Dezvoltam-Comuna-

Frumusica-568329750220790/) dar și pe site-ul oficial al proiectului 

https://dezvoltamcomunafrumusica.ro/ 

Etapa VI. Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor 
 

Formularea contestațiilor pentru cele două etape de evaluare se fac utilizând formularul 

tipizat (Anexa 15) de evaluare a dosarului planului de afaceri. Acestea vor putea fi depuse la 

Căminul Cultural Frumușica în zilele alocate conform Anexei 18 în intervalul ora 10:00 

– 16:00. 

În baza contestațiilor fiecare membru al comisiei de evaluare va reevalua planul de 

afaceri, iar la finalul perioadei prevăzute soluționării contestațiilor membrii comisiei se vor 

întruni și vor centraliza rezultatele publicând rezultatele obținute în urma reevaluarii dosarelor 

planurilor de afaceri.  

Etapa VII: Finanțarea planurilor de afaceri selectate 
  

În urma publicării finale a rezultatelor sesiunilor de concurs de planuri de afaceri se va 

intra în etapa de pre-finanțare a planurilor de afaceri și ulterior de finanțare. 
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Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obținerii tuturor 

documentelor care atestă înființarea și începerea funcționării întreprinderilor (activarea codului 

CAEN trecut în planul de afaceri), în condițiile legislației aplicabile domeniului de dezvoltare 

vizat de planul de afaceri în cauză. 

În faza precontractuală se va verifica încadrarea intreprinderii în categoria IMM cu 

scopul analizei acordării ajutorului de minimis. 

Contractul de subvenție conține clauzele minime obligatorii. Beneficiarul finanţării 

nerambursabile poate include și alte clauze contractuale, în funcție de situația specifică a 

fiecărui aplicant câștigator si a fiecarui plan de afaceri, cu conditia ca acestea sa nu contravina 

clauzelor minime obligatorii. 

Contractul de subvenție, precum şi toate drepturile şi obligatiile decurgând din 

implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației 

sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligațiilor şi drepturilor din 

contractul de subvenție de către Beneficiarul de ajutor de minimis. 

Beneficiarul de ajutor de minimis își va deschide cont la o instituție bancară sau la 

trezorerie, conform solicitărilor Administratorului schemei finanţării nerambursabile, și va 

prezenta dovada pentru deschiderea de cont, înainte de semnarea contractului de subvenție. 

Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 25.000 euro/plan de afaceri 

(calculată la cursul de conversie valutară de 1 euro = 4,45448lei), adică valoarea maximă în 

lei = 113,620.00 lei din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor 

înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.  

Sumele care depășesc valoarea ajutorului de minimis solicitat vor fi suportate de către 

beneficiar. De asemenea, acesta va suporta și toate costurile neeligibile (și conexe) aferente 

proiectului, în cazul în care acestea vor exista. Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza 

unui contract de subvenție, conform schemei de minimis. (Model contract de subvenție Anexa 

17) 

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligația de a menține investiția 

finanțată în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru o perioadă de cel puțin 3 ani 

după finalizarea investiției. 

În cazul în care Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar 

responsabil constată, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordanțe între 
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documentele prezentate și activitățile desfășurate în cadrul proiectului sau lipsa unuia sau mai 

multor documente justificative, cheltuielile aferente activităților în discuție pot fi declarate 

neeligibile. 

Astfel, pașii pentru acordarea micro-grantului care trebuie parcurși sunt următorii:  

a. Includerea în grupul țintă 

b. Parcurgerea și absolvirea Cursului de competențe antreprenoriale 

c. Participare la servicii de informare, consiliere și consultanță antreprenorială – elaborare 

plan de afacere + anexe 

d. Depunere dosar candidatură pentru obținerea finanțării planului de afaceri 

e. Evaluarea candidaturilor  

f. Afișarea rezultatelor finale ale concursului planurilor de afaceri 

g. Inființarea firmei 

h. Procedură contractare micro grant 

i. Semnare contract de acordare subvenție 

j. Implementare planului de afaceri aprobat și subvenționat  

k. Monitorizare și sustenabilitate plan de afaceri subvenționat 

7. Informații generale de interes 

Inființarea întreprinderii 

Afacerile care fac obiectul planurilor de afaceri aprobate se vor derula în cadrul unor  

intreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 

privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările 

și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, intreprinderea este ”orice formă 

de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități 

de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de 

concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, 

intreprinzători titulari ai unei intreprinderi individuale și intreprinderile familiale, autorizate 

potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și asociații 

și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice”. 
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În această perioadă, câștigătorii Competiției planurilor de afaceri vor beneficia de 

servicii de consultanță anterior înființării afacerilor. Astfel, candidații vor realiza ajustări în 

planul de afaceri dacă este cazul. În realizarea acestor ajustări beneficiarii vor fi asistați de 

echipa de consilieri care vor asista firmele nou create în primul an de activitate. După ce s-au 

consemnat modificările se va demara etapa de contractare. 

În cazul în care în această etapă unul din câștigătorii concursului va renunța la 

subvenție, acesta va notifica în scris această renunțare, locul lui fiind ocupat de următorul clasat 

(din lista de rezervă).  

Beneficiarii acceptați pentru subvenționarea totală sau parțială a planurilor de afaceri 

vor beneficia de consultanță pentru înființarea firmei, în conformitate cu: 

- forma juridică prevăzută în planul de afaceri revizuit; 

- codul/codurile CAEN prevăzute în planul de afaceri; 

- forma de conducere prevăzută în planul de afaceri. 

Experții din cadrul Asociației Biosilva vor asista beneficiarul în obținerea condițiilor 

premergătoare înființării firmei (rezervare de nume, închiriere de spatiu etc), și pentru 

înregistrarea intreprinderii în Registrul Comerțului. Intreprinderile nou înființate vor trebui să 

aibă sediul social în Comuna Frumușica.  

Fiecare intreprindere nou înființată va trebui să angajeze cel putin 1 persoana (sau câte 

ți-a asumat prin planul de afaceri aprobat) la cel târziu 2 luni de la data semnării contractului 

de subvenție. Planurile de afaceri se implementează într-o perioadă de maxim 12 luni de la 

semnarea contractului de subvenție – aceasta fiind etapa de implementare. Această etapa de 

implementare este urmată de etapa de sustenabilitate a afacerii de 7 luni.  

Este obligatorie, totodată, menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe o 

perioada de 7 luni după finalizarea implementarii planului de afacere. Nerespectarea țintei 

stabilite în planul de afaceri, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate. 

Ajutorul de minimis 

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a sprijini o 

intreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități (concurențe pe piață), 

poate constitui ajutor de stat. În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt 

ilegale tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața comună. 
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Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede 

obligația de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze 

dacă sunt compatibile cu piața comună.  

Regula de minimis a fost introdusa pentru exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o 

valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de pâna la 200.000 euro, acordate unei 

intreprinderi pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile 

de concurență pe piața comună. 

Toate ajutoarele de minimis acordate în baza acestei scheme iau forma finanțării 

nerambursabile și se supun Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind 

aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor 

de minimis (Regulamentul de minimis). 

Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis 

Valoarea ajutorului 

● Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei intreprinderi 

unice (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi 

(ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii Planului de afaceri și anul curent depunerii 

Planului de afaceri) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro 

valabil la data acordării ajutorului. 

● Dacă, pe lânga domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin planul de 

afaceri, intreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), 

dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a 

Schemei de ajutor de minimis aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii 

este mai mic de 200.000 euro2, atunci acestei intreprinderi i se poate aplica plafonul de 

200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în 

domeniile excluse ori cărora li se aplica un plafon mai mic.  

● Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută inainte de 

deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale. 

● Atunci când o intreprindere care efectueaza transport rutier de mărfuri în numele unor terți 

sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplica plafonul de 200.000 euro, 

                                                           
2 În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, 
plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. 
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în cazul intreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu 

condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități 

sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de 

transport rutier de mărfuri nu depașește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele 

de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de 

mărfuri. 

● Solicitanții care își desfășoara activitatea atât în sectoare/ domenii eligibile, cât și în 

sectoare/ domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot 

beneficia de finanțare pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor 

contabile care atestă separarea evidenței acestor activități. 

Întreprinderea unică 

● În sensul Regulamentului de minimis, intreprinderea unică reprezintă un grup de 

intreprinderi legate. 

● Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică intreprinderii unice, adică grupului de 

intreprinderi legate (din care intreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei 

intreprinderi în parte.  

● Intreprinderea unică (grupul de intreprinderi legate) include toate intreprinderile între care 

există cel puțin una dintre relațiile următoare: 

1. o intreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

unei alte intreprinderi; 

2. o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

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

3. o intreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei intreprinderi 

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

din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

4. o intreprindere care este acționar sau asociat al unei alte intreprinderi și care controlează 

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

majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților intreprinderii 

respective. 

Astfel, dacă intreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile 

sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu 

fiecare în parte de câte 200.000 euro). 
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Intreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, oricare 

dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o intreprindere unică. Astfel, dacă 

intreprinderea A este legată cu intreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de 

intreprinderea C, atunci toate cele 3 intreprinderi constituie o intreprindere unică și 

împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro). 

● La identificarea intreprinderii unice, se vor avea în vedere doar intreprinderi legate 

înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă intreprinderea A 

(înregistrată în România) este deținuta în proporție de 60% de intreprinderea B (înregistrată 

în afara României), cele două intreprinderi nu sunt considerate o intreprindere unică.  

Totuși, legatura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în categoria 

microintreprinderilor  

● La identificarea intreprinderii unice, se vor avea în vedere doar legăturile stabilite între 

solicitant și alte intreprinderi - persoane juridice, respectiv orice entități care desfășoară 

activitate economică, înregistrate conform normelor în vigoare. Astfel, dacă intreprindrea 

A este deținuta în proporție de 55% de o persoană fizică autorizata (PFA), atunci A și PFA 

formeaza o intreprindere unica.  

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice 

care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4^4 alin 4) trebuie luate 

în calcul la încadrarea solicitantului în categoria microintreprinderilor. 

Astfel, daca intreprinderea A (solicitant) și B sunt considerate legate prin intermediul persoanei 

fizice X, pentru verificarea încadrării lui A în categoria microintreprinderilor (i.e. număr 

mediu de salariați mai mic decât 10 și cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până 

la 2 milioane euro), la datele intreprinderii A se vor adauga în totalitate datele (numărul 

mediu de salariați) înregistrate de B. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și 

cumularea ajutorului de minimis, A și B nu vor fi considerate ca formând o intreprindere 

unică.  

Cumulul ajutoarelor 

● Plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, 

cumulate, de care a beneficiat intreprinderea unica pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali 

înainte de data depunerii Planului de afaceri și anul curent depunerii Planului de afaceri.  

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis: 

1. primite de intreprinderea solicitantă 
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2. primite de toate celelalte intreprinderi cu care intreprinderea solicitantă formează 

intreprinderea unică (grupul de intreprinderi legate) 

3. daca solicitantul este o intreprindere inființată ca urmare a fuzionării prin contopire 

a două sau mai multor intreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele de minimis 

primite, în perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din intreprinderile care 

au fuzionat. Același principiu se aplica în cazul unei intreprinderi care a fuzionat cu 

alte intreprinderi, prin absorbirea acestora. 

4. În cazul divizării unei intreprinderi, ajutorul de minimis primit inainte de divizare 

se va aloca/ atribui acelei intreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta 

fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost 

acordat ajutorul de minimis. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul de 

minimis va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor 

intreprinderi, la data divizării. 

● Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de: 

a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene) 

b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, 

garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare) 

● Dacă valoarea în euro a unui ajutor de minimis ori modalitatea de determinare a acesteia 

sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finantare, acord de principiu), atunci 

această valoare va fi dedusă din plafonul de minimis. În caz contrar, pentru determinarea 

valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro3 valabilă în luna 

acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnarii actului de acordare a ajutorului). 

● Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri 

eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsura de finanțare prin capital 

de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a 

ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o 

decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se 

acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare 

de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii 

adoptate de Comisie.  

                                                           
3 Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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● În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării 

nerambursabile solicitate prin Planul de afaceri depășește plafonul de minimis specific 

(respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), planul de afaceri va fi respins. În acest caz 

nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanțarea 

solicitatp care s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil. 

Data acordării ajutorului de minimis 

● Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a 

beneficia de aceste ajutoare este conferit intreprinderii în temeiul legislației naționale 

aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc intreprinderii 

respective. 

● În cazul proiectului, data acordarii ajutorului este data la care intra în vigoare 

contractul de subventie aferent planului de afacere aprobat în cadrul concursului, 

indiferent de momentul efectuarii plăților/ rambursarilor efective. 

8. Măsuri de informare și publicitate  

Măsurile de informare și publicitate aferente proiectului se vor efectua conform 

legislației și prevederilor în vigoare.4 

9. Dispoziții finale 

Nerespectarea prevederilor metodologiei prezente va rezulta in descalificarea 

participantului. 

Concursul nu susține inițiative de caritate, proiecte ale organizațiilor nonprofit, acțiuni 

ce încalcă legea în vigoare, acțiuni politice, teroriste și antisociale. 

Orice comportament indecent față de organizatori, comisii și alți participanți la concurs 

va duce la descalificarea participantului. Decizia organizatorilor în asemenea cazuri va fi finală, 

fara drept de contestare. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a corecta condițiile prezentei metodologii în caz de 

nevoie, pe parcursul desfășurării concursului. Schimbările parvenite în prezenta 

metodologie de concurs vor fi date publicării pe site-ul 

                                                           
4 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf  

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf
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www.dezvoltamcomunafrumusica.ro cu minim 1 zile înainte de data intrării în vigoare a 

respectivei modificări.  

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate 

de instanțele judecătorești române competente. 

Se pot solicita clarificări la prezenta metodologie în termen de 5 zile de la 

publicare. 

Anexe la prezenta metodologie sunt: 

Anexa_1 Coduri CAEN eligibile 

Anexa_2 Cheltuieli eligibile 

Anexa_3 Plan de afaceri  

Anexa_3.a Buget investitii 

Anexa_3.b Previziuni_financiare 

Anexa_3.c Calcul vânzări previzionate 

Anexa_4 Pagina de garda dosar concurs 

Anexa_5 Opis documente 

Anexa_6 Cerere inscriere concurs 

Anexa_7 Declaratie de eligibilitate 

Anexa_8 Declaratie de angajament 

Anexa_9 Declaratie privind evitarea conflictului de interese 

Anexa_10 Declaratie de evitare a dublei finantari 

Anexa_11 Acord prelucrarea datelor 

Anexa_12 Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii planurilor de 

afaceri 

Anexa_13 Grila de evaluare criterii tehnico financiare 

Anexa_14 Grila de evaluare a interviurilor 

Anexa_15 Contestatie model 

Anexa_16 Calendarul activităților/Diagrama Gantt 

Anexa_17 Model contract de subventie 

Anexa _18 Calendar concurs planuri de afaceri 
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