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1.CONSIDERAȚII GENERALE PROCEDURĂ SELECȚIE PLANURI DE AFACERI
1.1 Introducere
Concursul de planuri de afaceri este organizat în cadrul proiectului ”PROCOMUNITATE” –
Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepes, pentru reducerea
numărului depersoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”, ID102686 (denumit
în continuare PROCOMUNITATE).
Proiectul este finanțat prin FSE, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea
sociala și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.ii:Integrarea
socio-economica a comunitatilor marginalizate, Operațiunea - Reducerea numărului de
comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin
implementarea de măsuri integrateObiectivul specific 4.2: Reducereanumarului de persoane
aflateîn risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitatilemarginalizate, prin
implementarea de masuri integrate, Apelul de proiecte pentru regiunilemai puțin dezvoltate
“Dezvoltare Locala Integrata (DLI3600)în comunitatile marginalizate”.
Organizatorul concursului este Beneficiarul proiectului, UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD
ȚEPEȘ. Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul
transparenței, începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea
condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri,
cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor de microgrant-uri și a
prevederilor procedurii de monitorizare, pe o perioada de 18 luni, a activității întreprinderii
nou înființate.
Concursul de planuri de afaceri este organizat în cadrul activității A3 SUSTINEREA
ANTREPRENORIATULUI IN CADRUL COMUNITATII, INCLUSIV A OCUPARII PE CONT PROPRIU,
subactivitatea A3.2. “Concurs Antreprenor “ – Organizare concurs pentru selectia celor mai
bune planuri de afaceri si sprijin pentru infiintarea entitatilor juridice prin care se vor
implementa planurile de afaceri selectate și contribuie direct, concret și cuantificabil la
creșterea sustenabilă agradului de ocupare la nivelul comunității.
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La Concurs vor putea participa toţi absolvenţii programului de formare ”Competențe
antreprenoriale”, desfășurat în cadrul activității “A3 SUSTINEREA ANTREPRENORIATULUI IN
CADRUL COMUNITATII, INCLUSIV A OCUPARII PE CONT PROPRIU”, subactivitatea 3.1.
“Formare Antreprenor”
Finanțarea nerambursabilă este acordată în condițiile definite prin Schema de ajutor de
minimis aplicabilă „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”,
care are ca obiectiv susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe
cont-propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelor din grupul țintă pentru
înființarea de afaceri. Schema de ajutor de minimis este atașată în anexă la prezenta
procedura.
Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului
de afaceri aprobat este de 25.000 euro, respectiv 111,557.50 lei, reprezentând maximum
100% din totalul cheltuielilor eligibile.

1.2 Baza legala
Prezenta procedură se intocmeste in conformitate cu cadrul legal in vigoare, respectand
prevederile urmatoarelor documente:
a) Program Operational Capital Uman pentru perioada 2014-2020;
b) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108
din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
c) Ordonanta de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordonanta de urgenta 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
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e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40 din 2015 privind gestionarea financiara a
fondurilor europene, pentru perioada de programare 2014-2020;
f) Ghidul Solicitantului Conditii Specifice” Dezvoltare locala integrata(DLI 360) in comunitatile
marginalizate” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritara 4”Incluziunea sociala si combaterea
saraciei”, Obiectiv Specific 4.2 “Reducerea numarului de comunitati marginalizate(nonroma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate”,
g) Schema de ajutor de minimis Dezvoltare locala integrate (DLI 360) in comunitatile
marginalizate” aferenta POCU 2014-2020, Axa Prioritara 4”Incluziunea sociala si combaterea
saraciei”, Obiectiv Specific 4.2 “Reducerea numarului de comunitati marginalizate(nonroma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate”,
h) Cererea de de finantare ID 102686.

1.3 Definitii
In sensul prezentei Proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
Administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene prin
Autoritatea de Management pentru POCU sau prin Organismele Intermediare pentru POCU;
Afacere: 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.
Beneficiarul proiectului: UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ
Beneficiarul finanțării nerambursabile: UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ
Beneficiar de ajutor de minimis – întreprinderea care beneficiază de subvenție, in cadrul
proiectului PROCOMUNITATE.
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Comercializarea produselor agricole –detinerea sau expunerea unui produs agricol in
vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe
piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau
prelucratori si a oricarei alte activitatide pregatire a prodsului pentru aceasta prima vanzare;
o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerate
comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;
Contractul de subvenție – actul juridic semnat între beneficiarul finanțării nerambursabile
(UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ) 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.
Furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de
Management pentru POCU;
Grup tinta participant concurs: persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au
varsta peste 18 ani, au absolvit cursul ”Competențe antreprenoriale”, intentioneaza sa
infiinteze o afacere nonagricola, au domiciliul/locuiesc in comuna Vlad Tepes, se incadreaza
in una sau mai multe dintre urmatoarele categorii: Persoane aflate în risc de saracie, Persoane
care se confrunta cu o deprivare materiala severa, Persoane care traiesc în gospodarii cu o
intensitate extrem de redusa a activitatii si nu se afla in conflict de interese cu personalul
parteneriatului ce implementeaza proiectul PROCOMUNITATE;
Planul de afaceri: reprezintă lucrarea realizată de grupul țintă vizat de proiect în vederea
participării la concurs și supusă evaluării;
Produse agricole-produsele enumerate in Anexa I la Tratat, cu exceptia produselor obtinute
din pescuit si acvacultura prevazute I Regulamentul (CE) nr.104/2000;
Prelucrarea produselor agricole- orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care
are drept rezultat tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile
agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animal sau vegetala penru
prima vanzare;
Solicitant: membru al grupului tinta care initiaza un plan de afaceri, in cadrul proiectului;
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Subvenții: sumele de bani cu caracter de ajutor de minimis gestionate de UAT PRIMĂRIA
COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, in calitate de beneficiar de finanțare nerambursabilă, in cadrul
proiectului “Procomunitate” și acordate întreprinderilor, în număr de 15, înființate de
persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate ca urmare a participării la concursul de
planuri de afaceri, din cadrul subactivitatii 3.2.”Concurs Antreprenor”;
In conformitate cu Ghidul solicitantului, Activitatea 3: Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu: Subvenția maximă pentru un plan de afaceri
aprobat este de: 111,557.50 lei/ plan de afaceri/ intreprindere și va fi acordată numai
persoanelor juridice, în urma aprobării planurilor de afaceri si numai după ce persoanele fizice
au beneficiat de sprijin pentru deschiderea unei afaceri (de exemplu consiliere/ consultanță/
mentorat/formare profesională. antreprenorială, sprijin pentru elaborare plan de afaceri
etc., analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea intreprinderii).

2.PREZENTAREA PROIECTULUI
2.1 Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea de masuri integrate, multisectoriale, in comuna Vlad Tepes, judetul Calarasi, pentru reducerea numarului de persoane
aflate in saracie si pentru incluziunea lor sociala, insertia pe piata muncii si imbunatatirea
calitatii vietii.
Obiectivul general al proiectului va contribui la indeplinirea obiectivului major al programului
POCU “dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si
formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea
saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate”,
precum si la realizarea obiectivului specific al apelului 4.2 – “Reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non
roma), prin implementarea de masuri integrate”.
Astfel, prin proiectul “PROCOMUNITATE” se propune implementarea de masuri integrate in
domeniul educatiei, ocuparii, locuirii si serviciilor sociale si de sanatate, cu actiuni multiple
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asupra tinerilor, ce vor oferi intregii comunitati marginalizate posibilitatea sa se dezvolte si sa
iasa din statutul de comunitate saraca.
Intrucat in prezent comunitatea comunei Vlad Tepes este afectata de deprivare materiala
severa, in sensul ca nu-si poate permite sa achizitioneze articole considerate dezirabile sau
chiar necesare pentru a duce un trai decent, acest proiect isi propune sa combata saracia si
excluziunea sociala ca abordare pe tot parcursul vietii, prin sustinerea urmatoarelor initiative:
(1) asigurarea de oportunitati de dezvoltare a intregului potential individual al copiilor si
tinerilor din comunitatile dezavantajate, prin dezvoltarea abilitatilor, cunostintelor si
experientei necesare,
(2) asigurarea premiselor pentru participarea deplina la viata economica, sociala si culturala,
(3) pentru persoanele care au depasit varsta activa, crearea de initiative generatoare de
apreciere, respect si independenta a acestora, pentru a putea participa la toate aspectele
vietii in calitate de cetateni activi si pentru a se putea bucura de o calitate ridicata a vietii
intr-o comunitate sigura.
In vederea intreruperii cercului vicios al excluziunii sociale si saraciei, prin proiect se vor lua
urmatoarele masuri:
- Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolar, prescolar, inv primar si
secundar, a doua sansa, scoala dupa scoala) prin implementarea de programe specializate
ce reflecta nevoile specifice comunitatii marginalizate;
- Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate din Vlad Tepes, prin
programe de antreprenoriat si de integrare pe piata muncii, inclusiv sesiuni de informare,
consiliere si mediere pe piata muncii si formare profesionala de tip conversie/reconversie
profesionala.
- Infiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata si dezvoltarea acestuia pentru
oferirea unui set de servicii integrate socio medicale, servicii de acompaniere si servicii
educationale pentru comunitatea marginalizata.
- Cresterea gradului de siguranta a familiilor parte din comunitatea marginalizata Vlad Tepes
prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica (acolo
unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate si/sau proprietate.
- Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii problemelor
comunitatii, inclusiv integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea
activa/voluntara a membrilor comunitatii.
Elementul de referinta pentru masurile propuse este gospodaria, definita ca fiind totalitatea
persoanelor care apartin aceleiasi familii si care impart aceeasi locuinta.
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Prin proiect se asigura promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei
discriminari.
Proiectul genereaza beneficii termen lung:
(1) la nivel individual, membrii grupului tinta dezvoltandu-si pregatirea profesionala in
concordanta cu cerintele pietei muncii, crescandu-si sansele de angajare sau de a incepe
o afacere pe cont propriu, toate acestea contribind la cresterea bunastarii si a calitatii
vietii lor si a familiilor lor si
(2) la nivel colectiv, comunitatile cu membri implicati in proiect, prin resursa umana mai bine
pregatita, avand posibilitatea de a fi mai competitiv economic si de a-si creste venituri.

2.2 Obiectivele specifice ale proiectului
OS1 – Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolara, prescolara, invatamânt
primar si secundar, a doua sansa, scoala dupa scoala) a 560 membri ai comunitatii
marginalizate (non-rome), prin implementarea de programe specializate, integrate,
adaptate nevoilor specifice comunitatii.
Decalajul educational reprezinta o premisa principala ce cauzeaza procesul de marginalizare
a unei gospodarii si sau a unei comunitati.
Conform analizei socioeconomice in comunitatea Vlad Tepes, se observă un procent
semnificativ din populatie care fie nu a finalizat traseul educational obligatoriu, fie nu detine
o calificare necesara care sa ii faciliteze accesul pe piata muncii.
In sprijinul acestui obiectiv specific, se propun urmatoarele interventii:
- Clubul copiilor – furnizarea de servicii de integrare rapida a 60 copii in invatamantul
prescolar si primar.
- Scoala Parintilor - furnizarea de servicii de informare si educatie parentala pentru 84 de
parinti si 100 de copii,
- Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 17 copii din ciclul primar si gimanzial;
- Cercuri de capacitate pentru 20 scolari in fiecare an;
- Scoala de Vara – propune activitati de remediere comportamentala si aptitudinala, orientare
in cariera, activitati desocializare precum si activitati de educatie plastica sau jocuri
distractive, cu scop educativ indirect pentru 80 copii;
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- Cercuri de bacalaureat pentru 10 elevi din clasele de liceu terminale in fiecare an de derulare
a proiectului;
- A doua sansa pentru 20 de persoane (tinerii care au abandonat scoala si pentru adultii care
nu si-au finalizat educatia obligatorie).
2. OS2 – Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate (non-rome) din
Vlad Tepes, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere si integrare
pe piata muncii si prin programe de antreprenoriat, inclusiv a ocuparii pe cont propriu pentru
307 persoane.
Iesirea din saracie si din statutul de comunitate marginalizata nu se poate realiza fara
dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii. Conform analizei socioeconomice in
comunitatea Vlad Tepes, se observă un procent semnificativ din populatie care nu detine
cunostintele si abilitatile necesare pentru ocuparea unui loc de munca si nici nu are acces la
finantarea unei idei de afaceri.
In sprijinul acestui obiectiv specific, se propun urmatoarele interventii:
-

-

-

Sesiuni de grup de informare, orientare si consiliere profesionala pentru
orientare/reorientare in cariera si pentruidentificarea parcursului individual necesar
incadrarii pe piata muncii a 307 persoane din GT si/sau mentinerii in campul muncii
(pentru persoanele care vor sa inceapa o afacere)
Cursuri de competente profesionale comune mai multor ocupatii, competente cheie
pentru educatie si instruire de-alungul intregii vieti necesare oricarui profil de angajat,
adresate 307 persoane din GT
Formare profesionala initiala si continua (calificare/perfectionare/specializare) pentru
246 persoane din GT
- Mediere pentru 196 de persoane din GT
- Competente antreprenoriale catre 40 persoane (2 grupe) din GT
- Sesiuni individuale de consultanta si mentoring pentru 40 persoane din GT
- Concurs selectie 15 planuri de afaceri;
Subventionare microgranturi in valoare de 25000 eur pentru 15 planuri de afaceri
selectate;
Consultanta si mentoring pentru dezvoltarea afacerilor infiintate.
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3. OS3 - Infiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) si dezvoltarea
acestuia prin punerea la dispozitia acestuia de instrumente si metode moderne de inovare
sociala ce s-au dovedit a fi bune practici la nivel European, pentru oferirea unui set de
servicii integrate medicale si sociale, de promovare a egalitatii de sanse si de combatere
a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate (non-roma), pe perioada derularii
proiectului, precum si dupa finalizarea acestuia.
Conform analizei socioeconomice in comunitatea Vlad Tepes, se observă necesitatea
infiintarii Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) care sa vina in sprijinul GT
prin servicii sociale si medicale care sa sustina solutionarea problemelor membrilor GT la nivel
integrat.
In sprijinul indeplinirii acestui obiectiv specific, se propun urmatoarele interventii:
- Infiintare si operationalizare Centru Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) in
comunitatea marginalizata din VladTepes;
- Supunerea acreditari/autorizarii/licenteriii a 10 servicii sociale primare in cadrul CMAI
- Furnizarea unei serviciu medical de preventie si tratament stomatologic pentru intreg GT
(560 persoane)
- Furnizarea a 8 servicii sociale primare acreditate/autorizate/licentiate catre GT in functie de
nevoi si mentinerea lor caservicii functionale ale CMAI
- Realizarea unei campanii de constientizare si promovare CMAI catre intreg GT (Oferirea de
Kit-uri specifice (igiena,contraceptive, plasturi antifumat, etc, evenimente, material
prezentare, pagina web, etc)
4. OS4 - Cresterea gradului de siguranta a 50 familii ce fac parte din comunitatea
marginalizata (non-rome) Vlad Tepes, prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si
asigurarea de asistenta juridica (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de
identitate si/sau proprietate.
Conform analizei socioeconomice in comunitatea Vlad Tepes, se observă necesitatea
imbunatatirii conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica pentru persoane
din GT. Un procent nu foarte ridicat traiesc in locuinte supraaglomerate insa in majoritatea
acestora traiesc in spatii cu conditii precare de locuit. Acest obiectiv specific va asigura o
interventie in cresterea calitatii vietii si locuirea in conditii de siguranta.
In sprijinul indeplinirii Obiectivului Specific 4, se propun prin proiect urmatoarele:
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- Evaluare a 100 locuinte pentru selectia de interventie;
- Reabilitare/amenajare/imbunatatire/igeienizare a 50 locuinte care detin acte de proprietate
sau sunt dispuse sareglementeze situatia actelor de proprietate;
- Reglementare acte de proprietate pentru 20 gospodarii;
5. OS5 - Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii, prin
metode innovative sustinute de resurse locale, a problemelor comunitatii, inclusiv integrarea
cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a membrilor
comunitatii pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect.
In sprijinul indeplinirii Obiectivului Specific 5, se propun urmatoarele interventii:
- Realizare parteneriat care sa sustina activitatea CMAI (CMAI, Directia de Asistenta Sociala,
Cabinete medicale, ONG, Scoala, Biserica, etc)
- Realizare parteneriat care sustin integrarea persoanelor inactive pe piata muncii, cu accent
pe integrarea tinerilor si pereintegrarea delicventelor minori (Centru Angajare - Parteneriat
cu Consiliul Judeþean, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei deMunca, Licee si Scoli
profesionale din regiune, Patronate, pentru a veni in intampinarea problemei legata de
insertia pe piatamuncii a tinerilor si reintegrarea delicventelor minori)
- Crearea Comitetului de Inovare Comunitara – lideri informali ai comunitatii care contribuie
la solutionarea problemelormebrilor ei prin masuri de inovare sociala;
- Campanie de constientizare asupra implicarii active in vederea solutionarii problemelor
identificate in comunitate
- Trei intalniri cu personalitati din diverse domenii pentru incurajarea membrilor comunitatii
sa iasa din statutul decomunitate marginalizata (inovare sociala)
- Curs de promotor dezvoltare comunitara pentru 20 de persone din GT;
- Curs voluntariat pentru 20 de persoane din GT
- Tabara de instruire pentru 20 de viitori activisti/membri ai Comitetului de Inovare
Comunitara;

1. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI –ETAPE
Concursul de planuri de afaceri se organizează în condițiile detaliate în prezenta procedură,
după absolvirea cursului ”Competențe antreprenoriale” și după ce grupul țintă va beneficia

Pag 12 din 35

de consultanță și mentoring individual pentru pregătirea planului de afaceri, conform ideii de
afacere prezentată de către fiecare viitor antreprenor.
Anunțul privind lansarea concursului va fi postat pe site-ul Beneficiarului de finantare
nerambursabila, secțiunea proiectului PROCOMUNITATE, la adresa
(http://www.primariavladtepes.ro/index.php/ro-ro/proiecte3/proiectprocomunitate/activitati-desfasurate) și afișat la Primăria Vlad Țepeș, jud. Călărași.
Etapele concursului de planuri de afaceri sunt:
1) Depunerea dosarului pentru participarea la concurs
2) Evaluarea și selecția planurilor de afaceri
3) Comunicarea rezultatelor concursului.
Calendarul estimativ al desfășurării concursului este următorul:
✓ perioada de depunere a aplicațiilor: 7.08.2019, ora 09.00 - 12.08.2019, ora 16:00
✓ afişarea listei intermediare cu rezultatele concursului: 14.08.2019
✓ depunerea contestaţiilor 16.08.2019
✓ publicarea listei finale cu rezultatele concursului: 19.08.2019
Calendarul poate fi modificat, cu anunțarea publică a noilor termene pe pagina web a
proiectului.
In cadrul prezentei sesiuni a concursului de planuri de afaceri, se vor acorda maximum 15
subvenții (micro-ganturi) pentru înființarea a 15 noi întreprinderi, fiecare în valoare maximă
de 111,557.50 lei. Bugetul total al apelului pentru aceasta sesiune este de 1,673,362.50 lei.

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI CONDIȚII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE
MINIMIS
4.1. Criterii de eligibilitate a solicitanților
A. Concursul de planuri de afaceri este deschis EXCLUSIV persoanelor înscrise în grupul
țintă, care:
• au vârsta de peste 18 de ani
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ȘI
• posedă competențe antreprenoriale, adică:
a) au participat la cursurile de competențe antreprenoriale organizate în cadrul proiectului
PROCOMUNITATE
b) au absolvit cursul de competențe antreprenoriale
B. Câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor trebui să dovedească, înainte de
acordarea finanțării nerambursabile întreprinderilor pe care își propun să le înființeze,
faptul că aceștia se încadrează în cerințele privind reprezentantul legal al întreprinderii,
specificate în Art.7, lit d, e, f și g din Schema de ajutor de minimis, respectiv:
• reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata
în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau eticprofesionale;
• reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata
pentrufraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale,
îndetrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
• reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
• reprezentantul legal al întreprinderii este direct responsabil de pregătirea şi
implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi
finanţat;
Acest criteriu va fi verificat numai pentru câștigătorii concursului, în perioada de
precontractare, înaintea semnării contractului de subvenței.
4.2. Criterii de eligibilitate a planurilor de afaceri
4.2.1. Cerințele obligatorii conform Ghidului solicitantului Condiții specifice și Cererii de
Finanțare a proiectului PROCOMUNITATE
In planul de afaceri se vor respecta toate cerințele ghidului apelului OS 4.2. și ale schemei de
ajutor de minimis aplicabile, inclusiv următoarele condiții obligatorii:
A. CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ:
Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii
sprijinite.

Pag 14 din 35

În cadrul proiectului PROCOMUNITATE, un loc de muncă înseamnă un contract de muncă
încheiat, care să prevadă la capitolul Durata muncii o normă întreagă (8 ore/zi). Celelalte
prevederi din contractul de muncă pot fi agreate între angajat și angajator în condițiile
legislației muncii.
În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse
cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de
maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul acestora
pentru care a primit punctaj în planul de afaceri.
B. SUSTENABILITATE:
Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 luni pe perioada implementării
proiectului ȘI să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.
Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația
menținerii locului de muncă ocupat și va fi contabilizată după finalizarea implementării
proiectului.
C. EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE:
Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte
din firmele înființate prin proiect. Aceasta presupune că personalul echipei de proiect, in
perioada de implementare a proiectului, nu poate avea nici calitatea de asociat și nici
calitatea de angajat al firmei beneficiare de ajutor de minimis.
In perioada de implementare a proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis nu poate fi in
conflict de interese cu asociatii/ administartorii/ cenzori/ auditori ai viitoriilor furnizori,
respectiv sa nu se afle in relatii de rudenie cu sot/ sotie, ruda ori afin până la gradul II inclusiv.
4.2.2. Domeniul de activitate al viitoarei intreprinderi
Conform. Art. 5 paragraful (2) al Schemei de ajutor de minimis, prezenta schemă de minimis
nu se aplică pentru:
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului
şi 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 UniuniiEuropene nr. L 17/21.01.2000;
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
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c) ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării
şi comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 aTratatului 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
deîntreprinderile în cauză;
• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală
cătreproducători primari.
d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state
membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele
destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Nu beneficiază de prevederile Programului intreprinderile cu activitate de:
• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe
aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
• producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing,
activitati de jocuri de noroc si pariuri, precum si alte activitati de creditare.
Vezi Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt ELIGIBILE la finanţare în cadrul
proiectului PROCOMUNITATE, în anexa 5 la prezenta procedura.
4.2.3. Valoarea ajutorului de minimis solicitat
Valoarea ajutorului de minimis pentru întreprinderile nou create (denumit și subvenție sau
micro-grant) care poate fi solicitat pentru înființarea unei afaceri, în condițiile schemei de
minimis aplicabile, este de maximum 111,557.50 lei.
Această subvenție (micro-grant) reprezintă echivalentul în lei a sumei de 25.000 euro,
calculată pe baza cursului de schimb lei/euro aplicabil proiectului PROCOMUNITATE.
Subvenția va fi folosită exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor eligibile pentru funcționarea
noii întreprinderi, conform planului de afaceri aferent.
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Nu se solicita în mod obligatoriu nicio cofinanțare din sursele proprii ale Solicitantului a
bugetului planului de afaceri, dar orice cheltuială care depășește valoarea maximă a
subvenției și orice cheltuială neeligibilă va fi acoperită din surse proprii.
Bugetul planului de afaceri va include valoarea totală a investiției, formată din valoarea
ajutorului de minimis solicitat + eventuala cofinanțare din surse proprii. (Vezi structura cererii
de finanțare și a planului de afaceri anexate la prezenta procedura.)

4.3. Condiții de acordare a finanțării nerambursabile
A. Beneficiarii de ajutor de minimis sunt întreprinderi:
- constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și
- conform OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice decătre persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care îndeplinesc
condiţiile specificate la Art. 7 paragraful (1) din Schema de ajutor de minimis aplicabilă.
B. Intreprinderile vor fi create de persoane din grupul țintă care doresc să iniţieze o activitate
independentă, cu vârsta mai mare de 18 ani, pe baza unui plan de afaceri selectat în
condițiile stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile (UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD
ȚEPEȘ), în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de
propuneri de proiecte aferenta proiectului PROCOMUNITATE și Schema de ajutor de minimis
aplicabilă.
C. Întreprinderile nou create, denumite beneficiari de ajutor de minimis, respectă condițiile
de eligibilitate menționate în Art. 7 din Schema de ajutor de minimis, citate mai jos.
Art. 7 (1) Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile constituite
conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltăriiîntreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările și completările ulterioare, precum și conform OUG nr. 44/2008 privind
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
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b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au
nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamenteîntre
creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior,reglementate
prin lege;
c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţiila
bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia învigoare;
d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în
ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau eticprofesionale;
e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă,
corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul
intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
g) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţioneazăca
intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
h) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a
ComisieiEuropene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu
piaţacomună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fostdeja
executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperareaferentă;
i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe
operioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederileprezentei scheme, nu
depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro încazul întreprinderilor unice care
efectuează transport de mărfuri în contul terţilor saucontra cost). Aceste plafoane se aplică
indiferent de forma ajutorului de minimis saude obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul
este finanțat din surse naționale sau comunitare.
precum și următoarele cerințe specifice:
•
•
•

Întreprinderile nou înființate isi vor avea locatia de implementare a proiectului (sediul
social/ punctul de lucru) in comuna Vlad Tepes
Persoanele fizice care înființează întreprinderile isi asuma responsabilitatile generate de
calitatea de Grup Țintă al proiectului;
Persoanele fizice care înființează întreprinderile nu fac parte din echipa de proiect, nu
sunt asociati sau angajati din cadrul beneficiarului <UAT Primăria Comunei Vlad Țepeș>
sau a partenerului <Școala Gimnazială nr. 1 Vlad Țepeș>;

Pag 18 din 35

•

Persoanele fizice care înființează întreprinderile nu trebuie să aibă calitatea de asociați
majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

Îndeplinirea condițiilor A, B, C de mai sus va fi verificată în perioada de precontractare.
D. Beneficiarii de ajutor de minimis (noile întreprinderi) au obligația să funcționeze minimum
12 luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate
de minimum 6 luni după finalizarea investiției. (Perioada de sustenabilitate presupune
continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului/ locurilor de muncă
ocupat/e și va fi contabilizată după finalizarea implementării proiectului)
E. Investiția propusă prin planul de afaceri selectat pentru finanțare și pe baza căruia se
semnează contractul de subvenție, trebuie să se finalizeze la încheierea perioadei de
implementare a proiectului PROCOMUNITATE, adică până la data de 31.08.2020.
Îndeplinirea condițiilor D și E de mai sus vor fi verificate pe durata implementării planului
de afaceri și timp de 6 luni după finalizarea realizării investiției.

5. MODALITATEA DE PARTICIPARE LA CONCURS
5.1. Cine poate participa la concurs
La concursul de planuri de afaceri pot participa numai solicitanții eligibili, care respectă
cumulativ criteriile de eligibilitate a solicitanților, punctul A, prezentate mai sus, la cap. 4.1.
O persoană poate participa la concursul de planuri de afaceri cu un singur plan de afaceri.
In cazul in care aceasta depune mai multe cereri de inscriere la concursul de planuri de
afaceri, toate cererile de inscriere ale acesteia vor fi eliminate din concurs.
5.2. Elaborarea planului de afaceri
Solicitanții vor elabora planul de afaceri conform modelui anexat la prezenta procedură
(Anexa 2), fiind sprijiniți, în mod individual, cu consultanță specializată achiziționată prin
proiect.
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De asemenea, rolul consultantei va fi de a-i sprijini pe viitorii antreprenori sa intelega ca:
• planul de afaceri nu reprezinta afacerea in sine
• orgoliul si supraincrederea in fortele proprii nu trebuie sa prevaleze in efectuarea
analizelor si formularea concluziilor
• neluarea in considerare a vitezei de reactie si a capacitatii de contracarare a
concurentilor fata de produsele si serviciile rezultate din afacere duc la esecul afacerii
• neluarea in considerare a ciclicitatii vanzarilor duce la esecul afacerii
• ˇindragostireaˇ de produsul care va fi fabricat/serviciul care va fi furnizat, duce la
supraevaluarea calitatilor si la subevaluarea punctelor sale slabe
• subestimarea costurilor de baza necesare derularii afacerii, conduce la blocaj.
În realizarea planurilor de afaceri solicitanții de ajutor de minimis trebuie să prevadă activități
care conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-20206 , conform specificaţiilor
din Ghidul solicitantului (dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, nediscriminare), astfel:
• se vor propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea
unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării
durabile de către întreprinderile finanțate.
• -activitățile propuse să conducă la promovarea egalității de șanse și tratament
(egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi).
5.3. Depunerea aplicației
Solicitanții eligibili pot participa la concursul de planuri de afaceri prin completarea și
depunerea Cererii de înscriere in concursul de planuri de afaceri (Anexa 0 la prezenta
procedură).
Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:
Cerere de finanțare (Anexa 1 la prezenta procedură) cu anexele acesteia:
• Plan de afaceri (Anexa 2 la prezenta procedură)
• Buget plan de afaceri (anexa 14 la prezenta procedura)
• Declarație privind evitarea dublei finanțări (anexa 11 la prezenta procedura)
• Declarație de angajament (anexa 12 la prezenta procedura)
• Declaratie Solicitant (anexa 15 la prezenta procedura)
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Depunerea acestor documente se face la sediul Primăriei Comuna Vlad Țepeș, în format pe
hârtie, într-un exemplar original, și în format scanat, încărcat pe CD (doua exemplare) .
Toate paginile vor fi numerotate. Dosarul va fi legat astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau
înlocuirea documentelor și va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis care va fi pagina cu
numărul 0 a aplicației.
Fiecare aplicatie va fi inregistrată în ordinea primirii, iar Solicitantul va primi un număr de
înregistrare cu data și ora depunerii pe formularul tip Anexa 0. CERERE DE INSCRIERE IN
CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI IN CADRUL PROIECTULUI PROCOMUNITATE.

6. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
Activitățile menționate în planurile de afaceri și care pot fi finanțate în cadrul schemei de
ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”,
denumite Activitățile eligibile sunt acele activități menționate în planurile de afaceri care
contribuie la susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelor din grupul țintă pentru
înființarea de afaceri.
Activitățile eligibile vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea acordului de
finanțare de către reprezentantul legal al noii întreprinderi.
Lista orientativă a activităților eligibile cuprinde următoarele tipuri:
- Activități anterioare producției / serviciului / comertului:
• Activități de investiții pentru dotarea inițială a noii intreprinderi cu active fixe și circulante,
pentru asigurarea, pregătirea, amenajarea spațiilor de birou / producției/comertului
necesare
• Activități de asigurare a resurselor umane necesare
• Activități de asigurare a altor condiții de funcționare (obținere autorizații, avize, asigurări,
contracte de utilități etc.)
- Activități operaționale:
• Activități de execuție (achiziții materii prime/materiale, producție/ prestare servicii,
vânzări, marketing, financiar etc.)
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NOTĂ:
Activitățile de gestionare a acordurilor de finanțare/contractelor de subvenție vor fi
executate de către consultanța specializată asigurată de proiectul PROCOMUNITATE.
De asemenea, serviciului de consultanță specializată va asigura, pe o perioadă de 12 luni,
consultanta si mentoring postinfiintare pentru cele 15 afaceri nou infiintate, pentru derularea
si dezvoltarea lor. Se va acorda consultanta pentru dezvoltare organizationala, stabilirea de
contacte cu furnizori si clienti, coaching leadership, organizare si/sau participare la targuri de
promovare, stabilirea de parteneriate si conectarea cu retele de sprijin pentru antreprenori.
Se vor stabili parametrii de dezvoltare a business-urilor propuse prin planurile de afaceri in
concordanta cu piata. Se vor oferi informatii individuale si specifice despre furnizori, despre
clienti si se va crea posibilitatea dezvoltarii unor parteneriate cu alte firme din domeniul
afacerii initiate. De asemenea, se va oferi consultanta si mentoring pentru un antreprenoriat
creativ si responsabil, care sa creasca gradul de ocupare al persoanelor cu dizabilitati si/sau
vulnerabile din comunitate si pentru implementarea principiilor de egalitate de sanse,
nediscriminare si de dezvoltare durabila. Consultantul va asigura asistenta tehnica si asistenta
financiara pentru managementul microgranturilor acordate.

7. CHELTUIELI ELIGIBILE și CHELTUIELI NEELIGIBILE
7.1. Cheltuieli eligibile, condiții și plafoane
Cheltuielile care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile nou create
sunt denumite subvenții (micro-granturi) pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat).
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale
menționate în cap. 4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor din Orientări
generale POCU 2018:
”4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială decontată pe bază de costuri reale trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții cu caracter general:
să nu fi făcut obiectul altor finanțări din fonduri publice, cu excepția prevederilor art. 7 lit. b) din
Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European și Fondul de Coeziune 2014-2020;
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să

fie justificată prin facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale/comunitare, sau prin alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă
facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

să fie în conformitate cu prevederile din contractul/decizia/ordinul de finanțare încheiat de către
autoritatea de management/organismul intermediar, de administratorul schemei de tip grant
global sau de organismul responsabil pentru implementarea instrumentului financiar, pentru
aprobarea operațiunii;

să fie conformă cu prevederile legislației aplicabile la nivel național și la nivelul Uniunii Europene;
să fie rezonabilă, justificată și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea
ce privește economia și eficiența;

să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
să

fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Eligibilitatea cheltuielii este legată și de obligaţia ca aceasta să fi fost efectuată cu respectarea
următoarelor condiţii:
pentru operațiuni stabilite ca fiind eligibile conform condițiilor stipulate de AM POCU în
Condițiile Specifice aferente fiecărui apel de proiecte precum și în prezentul document, sunt
aplicabile condițiile stipulate în aceste documente;

pentru

operațiuni implementate în regiunea/regiunile eligibile vizată/vizate în apelul de
proiecte, eligibilitatea anumitor cheltuieli – inclusiv a celor aferente activităților transnaționale și
a cheltuielilor directe aferente activității de management de proiect – nu este condiționată de
efectuarea acestora în categoria de regiuni vizată în apelul de proiecte;

pentru un grup țintă eligibil, așa cum este definit conform condițiilor anunțate de AM POCU în
Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice aferente fiecărui apel de proiecte, sunt aplicabile
condițiile stipulate în acest document.

Pentru aplicarea cerințelor de mai sus, în cadrul proiectului PROCOMUNITATE, pentru a fi
eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
• Să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice;
• Să fie iniţiată de către beneficiar după data intrării în vigoare a acordului de finanţare.
• Să fie prevăzută în bugetul planului de afaceri aprobat;
• Să fie rezonabilă, justificată și să respecte principiile unei gestiuni financiare, în special în
ce privește economia și eficiența;
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•

•

Să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă şi să fie
dovedită prin facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie,
înconformitate cu prevederile legislaţiei naţionale;
Să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile.

Lista ORIENTATIVĂ a cheltuielilor eligibile este prezentată în anexa 6 la prezenta procedura.
ATENŢIE! Conform prevederilor H.G. nr. 399/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc Bugetul
proiectului conţin şi TVA aferent acestora.
Plafoane de cheltuieli
Pentru a fi eligibile, cheltuielile pentru achiziția de echipamente și cele pentru închirieri și
leasing trebuie să se încadreze în plafoanele stabilite prin Orientări generale POCU.
• Pentru achiziția de echipamente, se vor respecta următoarele plafoane maxime:
- laptop/notebook – 4000 lei inclusiv TVA;
- computer desktop – 3500 lei inclusiv TVA;
- videoproiector – 2500 lei inclusiv TVA;
- imprimantă – 3000 lei inclusiv TVA;
- multifuncțională - 12000 lei inclusiv TVA.
- tabletă – 900 lei inclusiv TVA.
• Pentru închirierea de spații plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA.
• Pentru închirierea de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA.
În cadrul subvenției acordate fiecărui beneficiar de ajutor de minimis, cheltuielile de tip FEDR
aferente funcționării întreprinderilor nu sunt plafonate.
NOTĂ:
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi să asigure în favoarea UAT Primaria Comunei
Vlad Țepeș activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o
perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate
drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către UAT Primaria Comunei Vlad
Țepeș. Această asigurare poate fi facută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către UAT
Primaria Comunei Vlad Țepeș, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
ATENŢIE! Achiziția de clădiri, terenuri si/sau autovehicule NU este eligibilă pentru
intreprinderile finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis.
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Suma totală a cheltuielilor eligibile trebuie să fie cel mult egală cu valoarea ajutorului de
minimis aprobat, care este de maximum 111,557.50 lei/plan de afaceri.

7.2. Cheltuieli neeligibile
Conform prevederilor Orientări generale POCU 2019, cap 4.3.3, urmatoarele categorii de cheltuieli
sunt neeligibile:

subcontractele (externalizările) care determină o creștere a costului de executare a operațiunii;
subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se definește în procente din costul total
al proiectului;

taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții
pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;

contribuția în natură;
achiziţia de echipamente second-hand;
amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare pentru o contribuție din partea
Fondului Social European, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

orice cheltuieli care depășesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin instrucţiuni
speciale care vizează instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de cheltuieli.

Pag 25 din 35

8. EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI
8.1. Comisia de concurs pentru evaluarea și selecția planurilor de afaceri
Evaluarea și selecția planurilor de afaceri va fi făcută de către o comisie nominalizată în cadrul
proiectului PROCOMUNITATE.
Membrii comisiei de concurs va fi formata dintr-un numar impar de membri, din care vor face
parte reprezentanti ai:
- Mediului de afaceri
- Patronatelor din aria de implementare a proiectului
- Echipei de proiect
Pentru asigurarea impartialitatii, membrii comisiei de concurs vor semna declaratii pe
propria răspundere (anexa 10 la prezenta procedura).
De asemenea, fiecare persoană din comisia de concurs are datoria și obligația să păstreze, în
condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care
au acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal,
sau să le facă cunoscute unui terţ pe toată perioada de desfășurare a proiectului.
8.2. Etapele procesului de evaluare și selecție
Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape:
Faza A - Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitanților şi planurilor de
afaceri (conform Anexa 4 la prezenta procedura);
Faza B – Evaluarea planurilor de afaceri;
Faza C – Selecția planurilor de afaceri și definitivarea rezultatelor concursului.
Procesul de evaluare va începe a doua zi după data de inceput a depunerii aplicațiilor. În
fiecare fază, evaluarea se face de către 2 evaluatori cu drept de vot din comisia de concurs.
FAZA A - Verificarea conformităţii şi eligibilităţii solicitanților şi planurilor de afaceri
Aceasta fază constă în verificarea, pe baza grilei din Anexa 4, a faptului că:
- Aplicația – Anexa 1 și Anexa 2 - este complet si corect întocmită
- Solicitantul este eligibil - respectă condițiile de eligibilitate menționate în capitolul 4.1
Criterii de eligibilitate a solicitanților
- Planul de afaceri respectă condițiile de eligibilitate menționate în capitolul 4.2. Criterii
de eligibilitate a planurilor de afaceri
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Pe parcursul fazei A se va putea solicita candidaților un singur set de clarificări.
Numai aplicațiile care primesc „DA” la toate rubricile grilelor de evaluare aferente verificărilor
din faza A sunt declarate admise. Dacă o aplicație primeşte un „NU” la oricare din rubricile
grilelor de evaluare aferente verificărilor din Faza A, după analiza clarificărilor primite,
aceasta este respinsă şi nu mai parcurge fazele următoare ale procesului de evaluare.
FAZA B – Evaluarea planurilor de afaceri
Evaluarea se face pe baza informaţiilor din Anexa 2 – Plan de afaceri, folosind grila de
evaluare, “GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR - Criterii privind evaluarea planului de
afaceri “, cuprinsa in prezenta procedura.
Pe parcursul fazei B se va putea solicita candidaților un singur set de clarificări.
Scorul maxim care poate fi obţinut de un plan de afaceri este de 100 puncte.
Numai planurile de afaceri care vor obține un scor final de minimum 50 de puncte vor trece
în faza următoare a procesului de evaluare.
Faza C – Selecția planurilor de afaceri și definitivarea rezultatelor concursului
Selecția planurilor de afaceri se va realiza după evaluarea tuturor planurilor de afaceri
depuse în cadrul sesiunii concursului, pe baza criteriilor stabilite, in cadrul unui proces
transparent.
Pentru fiecare aplicație, se va lua în considerație scorul final obținut în faza B.
Selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut prin aplicarea
criteriilor din“ GRILA DE ACORDARE A PUNCTAJELOR - Criterii privind evaluarea planului de
afaceri .
La punctaje egale va prevala valoarea absoluta a echipamentelor, software-urilor si
mobilierului necesare desfăşurării activităţii - cheltuieli eligibile;
Se vor selecta 15 planuri de afaceri pentru semnarea contractului de subventie in valoare de
maximum 111,557.50 lei, iar 3 planuri de afaceri vor fi selectate pe lista de rezerva, pentru
situatia in care nu se semneaza contractele de subventie cu toti antreprenorii aprobati pentru
finantare.
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9.

INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA,
CONCURSULUI, CONTESTAȚII

COMUNICAREA

REZULTATELOR

Pe toată durata concursului, informarea și comunicarea cu participanții se va realiza în scris
pe hârtie și/sau prin email.
9.1. Informare
a) Anunțul pentru lansarea concursului de planuri de afaceri, perioada de desfășurare a
acestuia, condițiile de participare, împreună cu procedura de selectie planuri de afaceri
sunt postate pe pagina web a UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, secțiunea proiectului
PROCOMUNITATE, înainte de începerea concursului.
b) În cazul în care termenul de depunere a planurilor de afaceri anunțat inițial se va schimba,
noul termen va fi anunțat în prealabil pe pagina web a UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD
ȚEPEȘ, secțiunea proiectului PROCOMUNITATE.
c) La finalul concursului, va fi postată pe pagina web a UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ,
secțiunea proiectului PROCOMUNITATE, lista intermediară a planurilor de afacere - admise
și respinse - în ordinea scorurilor obținute.
d) In termen de 2 zile de la finalizarea perioadei de contestații, se va posta pe pagina web a
UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, secțiunea proiectului PROCOMUNITATE, lista finală
cu câștigătorii concursului.
e) Concurenții ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor fi informați
în scris / prin e-mail despre acest rezultat, vor primi detalii privind condițiile de acordare a
finanțării și vor fi invitați să transmită documentele necesare în etapa de pre-contractare,
în vederea verificărilor, înainte de semnarea contractelor de subventie.
f) Concurenții ale căror planuri de afaceri au fost respinse vor primi în scris / prin e-mail
notificarea corespunzătoare.
g) Eventualele întrebări sau informații suplimentare se pot obține prin e-mail:
primariavladtepescl@yahoo.com – referitor Subactivitatea 3.2.Concurs Antreprenor.
9.2. Contestații
In termen de o zi de la publicarea listei intermediare cu rezultatele concursului, se pot
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depune contestații, în scris:
la adresa UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, Str. Vasile Alecsandri Nr.31, Vlad Țepeș, jud.
Călărași, prin scrisoare înregistrată la registratura instituției;
sau pe e-mail la adresa primariavladtepescl@yahoo.com – referitor Subactivitatea
3.2.Concurs Antreprenor.
Contestațiile trebuie să prezinte argumente fundamentate. Contestaţia se va face strict
pentru aplicaţia depusă, cu referire la motivaţia prezentată în scrisoarea de respingere şi în
conformitate cu criteriile anunţate în prezenta procedura. Orice alt tip de contestaţie nu va fi
luat în considerare. Contestaţiile care invocă neprimirea scrisorii de informare de către
concurenți, precum și contestaţiile primite după termenul prevăzut mai sus nu vor face
obiectul analizei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor organizată în cadrul proiectului PROCOMUNITATE va
răspunde la contestații. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală.

10. ACORDAREA FINANȚĂRII
Contractul de subvenție este actul juridic semnat între Beneficiarul finanțări
nerambursabile, adică UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ și Beneficiarul ajutorului de
minimis,adică noua întreprindere, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale
părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin schema de ajutor de minimis
aplicabilă.
Modelul orientativ al Contractului de subvenție este prezentat în Anexa 7 .
Precontractarea:
In perioada de precontractare, care va dura maximum 8 zile de la postarea listei finale cu
câștigătorii sesiunii concursului de planuri de afaceri, câștigătorii concursului vor transmite
documentele necesare verificării condițiilor de eligibilitate pentru beneficiari, prevăzute la
Art. 7 din Schema de ajutor de minimis, respectiv documentele menționate în Anexa 8.
Documentele, în original sau copie, după caz, vor fi numerotate pe fiecare pagină conform
opisului și vor fi însoțite de o scrisoare de înaintare. Dosarul în 1 exemplar se va transmite sau
depune direct la adresa UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, Str. Vasile Alecsandri Nr.31,
Vlad Țepeș, jud. Călărași, România.
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In oricare dintre cazurile de mai jos, câștigătorii concursului își vor pierde dreptul de a încheia
Contractul de subvenție, iar UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ va invita la contractare pe
următorul/următorii câștigător(i) din lista de rezervă în ordinea scorurilor obținute:
•
•
•

în cazul în care câștigătorii concursului nu vor respecta termenul specificat (de 8 zile);
dacă documentele prezentate nu vor fi complete sau corecte;
în cazul în care câștigătorii concursului renunță în scris (scrisoare semnată sau email).

Castigatorii concursului din lista de rezerva vor intra in perioada de precontractare, in aceleasi
conditii desrise mai sus.
Contractarea:
NOTĂ. Beneficiarii proiectului PROCOMUNITATE declarați câștigători ai concursului de
planuri de afaceri (inclusive cei din lista de rezerva, daca este cazul) vor beneficia de servicii
de asistență juridică pentru redactarea documentelor constitutive ale noii întreprinderi și
înmatricularea acesteia.

11. INFORMAȚII SINTETICE PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE
AFACERI
În perioada de implementare a planului de afaceri (începând cu data semnării Contractuluide
subvenție, Beneficiarul finanțării nerambursabile (UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ) va
monitoriza activitatea Beneficiarului schemei de ajutor de minimis (noii întreprinderi)
conform graficului de implementare din cadrul planului de afaceri, va verifica realizarea
achizițiilor și efectuarea cheltuielilor conform cerințelor legale aplicabile și va efectua
transferul ajutorului de minimis către întreprindere, conform procedurilor de implementare,
monitorizare și management financiar elaborate în cadrul proiectului.
Administrarea schemei de antreprenoriat/minimis va consta in:
• monitorizarea permanenta a ajutoarelor de minimis acordate, aflate in derulare, si
dispunerea masurilor care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin schema
de ajutor de minimis sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila;
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•

•

•
•

monitorizarea respectarii regulilor de sustenabilitate de catre beneficiarul ajutorului
de minimis, respectiv: mentinerea locului/locurilor de munca creat/e, pe o perioada
de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a
afacerii de 12 luni;
solicitarea catre beneficiarul ajutorului de minimis pentru pastrarea evidentei
detaliate a ajutorului de minimis acordat pe o durata de cel putin 10 ani de la data la
care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis.
Aceasta evidenta va contine toate informatiile necesare pentru a demonstra
respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de
minimis;
solicitarea catre beneficiarul ajutorului de minimis de a raporta toate datele si
informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la
dispozitie de catre furnizorul schemei.
informarea beneficiarul ajutorului de minimis asupra obligatiei de a restitui intreaga
valoare a ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare
aajutorului, inclusiv dobanda aferenta.

În perioada de sustenabilitate de 6 luni după finalizarea investiției, Beneficiarii schemei de
ajutor de minimis vor raporta cu privire la îndeplinirea condițiilor privind crearea și
menținerea locurilor de muncă și păstrarea echipamentelor achiziționate în baza ajutorului
de minimis obținut, conform schemei de ajutor de minimis aplicabile, prevederilor
Contractului de subvenție și metodologiei care le va fi comunicată de catre UAT PRIMĂRIA
COMUNEI VLAD ȚEPEȘ.

12. DISPOZITII FINALE
Prezenta procedura si anexele aferente pot fi modificate prin corrigendum in cazul aparitiei
unor modificarilor legislative sau in cazul aparitiei unor elemente de noutate ce pot aduce
valoare adaugata proiectului. Modificarile vor fi aduse la cunostinta Grupului Țintă prin
publicare pe pagina web a UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, secțiunea de proiect
PROCOMUNITATE.
Expertul de Implementare si Monitorizare nr. 3, din cadrul echipei de proiect a Beneficiarului
finantarii nerambursabile va asigura diseminarea procedurii catre toti membrii grupului tinta
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ai activității de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont
propriu si va raspunde la intrebarile adresate de către aceștia.

Pag 32 din 35

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR
Criterii privind evaluarea planului de afaceri
Nr. crt.
A

Criterii
Domeniul de activitate

Punctaj

1

Producţie
30
Servicii si industriile creative definite conform HG. 859/2014
2
30
(include cod 6201 IT)
3
Comerţ şi alte activităţi
10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată
în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus
B
1
20
faţă de cel prevăzut la cap. 4.2.1 (A) din prezenta
procedura
Criterii aferente investiţiei
Echipamente, software-uri si mobilier necesare desfăşurării
C
1
activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din
20
valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Echipamente, software-uri si mobilier necesare desfăşurării
2
activităţii în pondere mai mare sau egală cu 45% si mai
15
mica de 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Echipamente, software-uri si mobilier necesare desfăşurării
3
activităţii în pondere mai mare sau egală cu 30% si mai
10
mica de 45% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Echipamente, software-uri si mobilier necesare desfăşurării
4
activităţii în pondere mai mare sau egală cu 15% si mai
5
mica de 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Echipamente, software-uri si mobilier necesare desfăşurării
5
activităţii în pondere mai mica de 15% din valoarea totală
0
a cheltuielilor eligibile
Criterii aferente antreprenorului
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D

1
2
3

E

1

2

Nota obținută la examenul de certificare ”Competențe
antreprenoriale” este 10
Nota obținută la examenul de certificare ”Competențe
antreprenoriale” este mai mare sau egala cu 9 si mai mica
decat 10
Nota obținută la examenul de certificare ”Competențe
antreprenoriale” este mai mica decat 9
Experienta antreprenorului aplicant in domeniul in care
solicita ajutor financiar nerambursabil este mai mare sau
egala cu 3 ani
Experienta antreprenorului aplicant in domeniul in care
solicita ajutor financiar nerambursabil este mai mica sau
egala cu 3 ani

20
10
0
10

0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Punctajul pentru punctul E se va acorda in functie de cele declarate, semnate si asumate de
potentialul antreprenor in planul de afaceri depus si priveste atat experienta in calitate de
antreprenor, angajat, liber-profesionist. In cazul in care exista suspiciuni cu privire la
experienta declarata de antreprenor, evaluatorul poate solicita dovezi suplimentare cu
privire la acest aspect.
Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:
• Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare
a punctajului obținut.
• La punctaje egale va prevala valoarea absoluta a echipamentelor, software-urilor si
mobilierului necesare desfăşurării activităţii - cheltuieli eligibile;
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ANEXE
Anexa 0 Formular cerere de inscriere in concursul de planuri de afaceri
Anexa 1 Model cerere de finanțare
Anexa 2 Model plan de afaceri
Anexa 3 Instrucțiuni de depunere a aplicațiilor
Anexa 4 Grila de verificare a conformitatii si eligibilitatii planurilor de afaceri
Anexa 5 Domenii de activitate NEELIGIBILE si Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care
sunt ELIGIBILE la finanţare
Anexa 6 Lista orientativă a cheltuielilor eligibile
Anexa 7 Model contract de subvenție
Anexa 8 Lista de documente solicitate în perioada de precontractare
Anexa 9 Schema de ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile
marginalizate”
Anexa 10 Formular - Declaratia pe propria răspundere (membri comisie concurs de evaluare
a planurilor de afaceri)
Anexa 11 Formular - Declarația privind evitarea dublei finanțari
Anexa 12 Formular - Declarație de angajament Solicitant
Anexa 13 Lista personalului din cadrul echipei proiectului
Anexa 14 Model buget plan de afaceri
Anexa 15 Formular – Declaratie Solicitant
Anexa 16 – Formular – Declaratie de minimis

Elaborat,

Avizat,

Marilena Luminita Popescu
Expert implementare si monitorizare 3

Costin Niculae
Manager de proiect
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