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INTRODUCERE  

Având în vedere următoarele documente cadru pentru implementarea proiectului, în general, și a 
schemei de minimis, în particular: 

a) Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

b) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene la ajutoarelor de minimis; 

c) 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; 

d) Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora; 

e) Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020; 

f) Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” 

g) Schema de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferentă Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritara 1 „Inițiativă “Locuri de muncă pentru 
tineri"”, Obiectivul specific 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și respectiv 1.2 
Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competentelor 
dobândite în sistem nonformal  și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.; 

h) Contractul de finanțare aferent proiectului ,,EDUPRENOR – EDUCAȚIE ȘI ANTREPRENORIAT 
PENTRU  TINERII NEETS”, POCU/991/1/3/154234, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene-  Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea 
Vest și Centrul De Calcul SA în calitate de beneficiar. 

Centrul De Calcul SA, în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis din cadrul 
proiectului “EDUPRENOR – EDUCAȚIE ȘI ANTREPRENORIAT PENTRU  TINERII NEETS” contract de 
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finanțare POCU/991/1/3/154234, emite următoarea Metodologie de evaluare și selecție a planurilor 
de afaceri. 

Aplicanții la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului “EDUPRENOR – EDUCAȚIE 
ȘI ANTREPRENORIAT PENTRU  TINERII NEETS” își asumă faptul că, prin depunerea unui plan de 
afaceri în cadrul concursului, au citit, înțeles și asumat în integralitate prevederile prezentei 
Metodologii de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, a anexelor sale și a tuturor documentelor 
menționate în  Metodologa de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. 

Eventualele modificări sau actualizări ale prezentei Metodologii vor fi anunțate pe pagina de 
socializare a proiectului și pe site-ul web al Solicitantului: centruldecalcul.ro 

 
 

I.   INFORMAȚII PROIECT 

Centrul de Calcul SA în calitate de beneficiar implementează în parteneriat cu Madlim 
Consult S.R.L, în perioada Iunie 2022 – Decembrie 2023, proiectul “EDUPRENOR – EDUCAȚIE ȘI 
ANTREPRENORIAT PENTRU  TINERII NEETS”, cod SMIS 154234, proiect finanțat din Fondul Social 
European. Proiectul este implementat prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în 
cadrul apelului „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă 
pentru tineri", Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 
29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, Obiectivul 
Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 
16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. Proiectul 
oferă tinerilor NEETs profilați în segmentul A„ușor ocupabili” care doresc să dezvolte un concept de 
business, oportunitatea de a beneficia de un pachet de activități formative antreprenoriale, servicii 
suport și finanțare nerambursabila pentru pornirea unei afaceri. 

II. DEFINIȚII 

În cadrul prezentei Metodologii și pe parcursul implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul 
prezentului concurs de planuri de afaceri vor fi utilizate următoarele concepte/definiții: 

(1) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări 
pe o piață;  

(2) administrator al schemei de ajutor de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să 
deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei 
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de ajutor de minimis „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs I ”, administratorii schemei de ajutor de 
minimis sunt administratorii de schema de antreprenoriat sau entități juridice din componența 
administratorilor de schemă de antreprenoriat responsabile cu derularea de proceduri în 
domeniul ajutorului de minimis; 

(3) administrator al schemei de antreprenoriat – entitate publică sau privată care implementează, 
în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, un proiect integrat finanțat prin Axa 
Prioritară 1 „Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"”, Obiectivul specific 1.1 Creșterea 
ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și respectiv 1.2 Îmbunătățirea nivelului de 
competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-
formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, proiect în cadrul căruia se atribuie 
ajutoare de minimis pentru înființarea de start up-uri, cu respectarea condițiilor impuse în 
cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, și detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții 
specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”. 

(4) beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în cadrul 
proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 1 „Inițiativa “Locuri de muncă 
pentru tineri", Obiectivul specific 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 
16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și 
respectiv 1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta 
între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, 
prin intermediul administratorilor schemei de minimis; 

(5) beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale  
rivind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune 
și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu Autoritatea de 
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Management pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare Regionale pentru POCU 
(OIR POCU); 

(6) 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 activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare 
efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata 
comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;  

(7) contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat intre AM/OIR POCU, 
pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de 
antreprenoriat, pe de alta parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale 
parților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014-2020 

(8) contract de subvenție – actul juridic semnat intre administratorul schemei de ajutor de 
minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 
corelative ale parților în vederea implementării masurilor finanțate prin prezenta schemă de 
ajutor de minimis; 

(9) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației 
activităților din economia națională (codului CAEN); 

(10) furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR POCU;  
(11) întreprindere - orice entitate angajată într-o activitate economică constând în oferirea de 

bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, 
astfel cum este definită în jurisprudență Uniunii Europene, respectiv:  

(i) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
(îi) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și 
funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;  
(iii) asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități 
economice;  
(iv) entități reglementate de Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
182/2016. 

(12) întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 
relațiile următoare:  
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(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
unei alte întreprinderi;  
(îi) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei 
întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul 
unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  
(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care 
controlează singura, în baza unui acord cu alti acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, 
majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.  
Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile 
la care se face referire la punctele i-iv sunt considerate ”întreprinderi unice”. 
 

(13) My SMIS – sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani europeni 
pentru perioada de programare 2014-2020; 

(14) prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care 
are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților 
desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine 
animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

(15) produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013; 

(16) rata de actualizare – rată de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe 
baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web 
a Comisiei Europene 

 

III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru a beneficia de ajutor de minimis întreprinderile 
create de către tinerii NEETs cu vârste cuprinse între 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Sud 
Vest Oltenia profilați în segmentul A „ușor ocupabili”. 
 Planurile de afaceri selectate în această etapă vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru 
punerea acestora în aplicare. 
 Un candidat poate participa la concursul planurilor de afaceri cu un singur plan de afaceri. 
Înființarea și dezvoltarea afacerilor sprijinite se vă realiza exclusiv în regiunea de implementare a 
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proiectului Sud Vest Oltenia (sediul social și punctele de lucru aferente activităților economice 
sprijinite prin schema de minimis). 

Candidatul este absolvent al cursului de Competente antreprenoriale financiare si juridice in 
cadrul Proiectului “EDUPRENOR – EDUCATIE SI ANTREPRENORIAT PENTRU TINERII NEETS” 
Contract: POCU/991/1/3/154234 
 
 

IV. BUGET AFERENT COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI 

Fiecare plan de afaceri selectat vă beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea 
acestuia în aplicare în valoare de maximum 123.737,50 lei.  

Se vor putea finanța maxim 9 de planuri de afaceri în valoare maximă de 123.737,50 lei 
Acest concurs al planurilor de afaceri este unul competitiv, depunerea planurilor de afaceri 

se poate face începând cu data 11.11.2022, termenul limită de depunere fiind data 25.11.2022, ora 
16.00 

Planurile de afaceri depuse de către solicitanți vor începe a fi evaluate încă din perioada de 
derulare a sesiunilor de depunere. Proiectele care în urma verificării tehnico-economice a planurilor 
de afaceri obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse de la finanțarea pentru înființarea de 
întreprinderi  (ajutorul de minimis).  
 

V. Depunerea planurilor de afaceri  
 
 
Planurile de afaceri se vor depune la adresa: Centrul de Calcul SA, str.Tudor Vladimirescu, nr.17, 
Tg. Jiu, jud. Gorj sau pe adresa de email: sediu@centruldecalcul.ro 
 
 

Termenul limită de depunere al planurilor de afaceri este 25.11.2022, ora 16.00. Orice plan de 
afaceri care depaseste termenul de depunere nu va mai fi evaluat.. 

 
În competiție se acceptă toate planurile de afaceri depuse de persoane fizice care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate din prezenta metodologie și din Ghidul Solicitantului – condiții specifice 
„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, care este anexă la prezenta metodologie. 

 
Rezultatele preliminare se vor publica pana la data de 05.12.20222 
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Rezultatele finale se vor publica pana la  data de 12.12.2022 
 

VI. FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ ȘI ALOCAREA BUGETARĂ 

 
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru înființarea de înteprinderi este 

de 123.737, 50 lei/proiect. 
 
Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai 
dacă au fost inițiate după semnarea contractului de subvenție încheiat între Administratorul 
schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis 
Contractul de subvenție se încheie între administratorul schemei de minimis și fiecare dintre 
beneficiarii ajutoarelor de minimis și va cuprinde minim următoarele prevederi:  

• Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza ajutorul de 
minimis acordat pe toată durata contractului și de a dispune de măsurile care se impun în 
cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația 
națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv, respectiv recuperarea ajutorului 
de minimis. 

• Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza respectarea 
regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: 
continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locurilor de muncă create, pe o 
perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a 
afacerii. 

• Furnizorul, administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul schemei de ajutor 
de minimis păstrează o evidență detaliată privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de 
cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de 
ajutor de minimis. Aceste evidențe vor conține toate informațiile impuse de legislația 
comunitară în domeniul ajutorului de minimis. 

• Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta administratorului schemei de 
ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de 
minimis, în formatul pus la dispoziție de către acesta.  

• Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui, după caz, parțial sau total, 
valoarea ajutorului de minimis primit, în situația nerespectării condițiilor de acordare a 
ajutorului, inclusiv dobânda aferentă 
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Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită 
la subcap. 1.2, lit. d. Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia 
întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare 
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 
euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul 
terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de 
obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naționale sau comunitare. 
Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau 
contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul 
întreprinderii 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 depășește 
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 desfășoară 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. 
În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat 
unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în 
considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care 
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal 
acordate. 
În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele 
de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și 
anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de 
minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă 
proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care 
separarea produce efecte. 
Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor 
sau a altor obligații fiscale. 
Bugetul total alocat pentru finanțarea planurilor de afaceri este de 1.113.637,50 LEI, fiind acordate 
9 de ajutoare de minimis de câte 123.737,50 lei/plan. 
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Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează: 
 tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta 

aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat; 
 tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce 

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locul/locurile de muncă asumat/e 
prin planul de afaceri. 

Planurile de afaceri aprobate în urma evaluării vor fi ordonate descrescător în ordinea punctajelor 
primite în cadrul verificării tehnico-economice. 
 
In scopul descrierii clare și a justificării activităților întreprinderii, planul de afaceri depus de către 
persoana/persoanele interesate de infiintarea unei intreprinderi va conține cel puțin următoarele 
elemente: 
 

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

 analiza SWOT a afacerii 
 schema organizatorică și politica de resurse umane; 
 descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii; 
 analiza pieței de desfacere și a concurenței; 
 strategia de marketing; 
  proiecții financiare privind afacerea. 

 

VII. CRITERII DE ELIGIBILATE ȘI SELECȚIE 

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii planului 
de afaceri, pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare, în condițiile stipulate în 
cadrul contractului de subvenție. 
 
 
 
 
Eligibilitatea solicitantului 
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Persoana fizică (solicitantul) care depune planul de afaceri în cadrul concursurilor de planuri de 
afaceri trebuie să fie înregistrată în grupul țintă al Proiectului “EDUPRENOR – EDUCATIE SI 
ANTREPRENORIAT PENTRU TINERII NEETS” POCU/991/1/3/154234, ceea ce înseamnă că 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 
 
1. Solicitantul este tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani. 
2. Solicitantul are domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 
3. Solicitantul este înregistrat și profilat în segmentul A “ ușor ocupabil” de către Serviciul public de 
ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea să aflate în regiuniea 
de dezvoltare) 
4. Solicitantul este absolvent al cursului Competențe antreprenoriale finaciare și juridice in cadrul 
Proiectului “EDUPRENOR – EDUCATIE SI ANTREPRENORIAT PENTRU TINERII NEETS” 
POCU/991/1/3/154234 
5. Solicitantul nu beneficiază de o altă finanțare nerambursabilă prin Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare cu cele derulate în cadrul 
proiectului Proiectului “EDUPRENOR – EDUCATIE SI ANTREPRENORIAT PENTRU TINERII NEETS” 
POCU/991/1/3/154234. 
 
După aprobarea planurilor de afaceri, solicitanții vor înființa întreprinderi în vederea implementării 
planurilor de afaceri aprobate. 
Solicitanții vor fi asociați unici sau asociați majoritari, representant legal/administrator în cadrul 
inteprinderilor ce urmează a fi înființate. 
 
Pot beneficia de finanțare întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
 
Întreprinderea este legal constituită și își desfășoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia 
1. Reprezentantul legal/membrii fondatori ai întreprinderii nu au fost supusi în ultimii 3 ani unei 

condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive 
profesionale sau etic-profesionale. 

2. Reprezentantul legal/membrii fondatori al întreprinderii nu au fost condamnati printr-o hotărâre  
judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale 
sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 

3. Reprezentantul legal/membrii fondatori ai întreprinderii nu furnizează informaţii false. 
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4. Întreprinderea este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu 
acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat. 

5. Solicitantul nu are calitatea de asociat/acționar majoritar în structura altor întreprinderi . 
 
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, planului 
de management și marketing și bugetul detaliat. 
Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi 
fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de 
implementare a proiectului. 

VIII. SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS NU SE APLICĂ 

Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă: 
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi 
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 
1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse 
agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 
c) întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării 
produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: 
 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în 

cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în 
cauză; 

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către 
producători primari. 

d) pentru activităţile 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) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele 
importate; 
f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
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Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis 
evidențiate mai sus. 
Valoarea finanțării nerambursabile solicitate în cadrul planului de afaceri depus nu depășește 
123.737,50 lei/plan. 
Sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) ale întreprinderii înființate în vederea 
implementării proiectului trebuie să fie situate în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 
Planul de afaceri prevede angajarea a minimum 1 persoana în cadrul afacerii finanțate prin schema 
de minimis. 

Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui menținute, de la 
momentul  ocuparii, pe perioada de implemntare a planurilor de afaceri, precum și pe perioada 
minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului. 
Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul 
celor 12 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului. 
 

În perioada ulterioară celor 12 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării 
proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea 
implementării proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării 
întreprinderii si mentinerea locurilor de munca create (minim acelasi tarif orar, minim aceeasi norma 
de baza) 

IX. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 

Pentru ca o cheltuială să fie considerată eligibilă în cadrul planului de afaceri trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 
 
a. Să fie angajată și plătită de către beneficiarul finanțării în condițiile legii după data semnării 

contractului de subvenție;  
b. Să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului 

în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează 
obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii 
efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate; 

 
c. Să fie rezonabilă și necesară realizării palnului de afaceri; 
 
d. Să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile; 
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e. Să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor dreptului aplicabil 
al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, 
în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor. 

 
 
Categorii de cheltuieli eligibile:  
 
1. Cheltuieli cu salariile  

1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 
 

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate (contribuţii angajaţi 
şi angajatori) 

 
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate: 
 

2.1 Cheltuieli pentru cazare 
 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 
 

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

 
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 

 
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului 

de minimis nu are expertiza necesară. 
 

Serviciile specializate achiziționate trebuie să fie necesare pentru desfăsurarea activității propuse 
în cadrul planului de afaceri, câteva exemple fiind prezentate în continuare: servicii de 
contabilitate și expertiză contabilă, servicii de consiliere juridică, servicii de consultanță în 
marketing etc. 

 
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de 

inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 
investiţii necesare funcţionării  
întreprinderilor    

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

 
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor. 
 
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor.  
 
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării  

întreprinderilor. 
 
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor  
 
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor  
 
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor  
 
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor  
 
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor  
 
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor  

15.1. Prelucrare de date 
15.2. Intretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice 
15.3. Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in 

format tiparit si/sau electronic 
15.4. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 

16. Prelucrare de date 
 
17.  Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 
 
18. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format 
tipărit/ electronic 
 
19. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 
 
Taxa pe valoare adaugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal aferentă 
cheltuielilor eligibile este considerată eligibilă. 
 
Pe parcursul implementării planului de afaceri, cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către 
beneficiar. Cheltuielile solicitate din ajutorul de minimis trebuie justificate în raport cu necesitatea 
acestora pentru derularea activității afacerii.  
Totodată, este necesara justificarea  cheltuielilor din punct de vedere al costurilor previzionate şi 
argumentate cu oferte de preţ, studii de piaţă etc. 
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X. DEPUNEREA DOSARULUI PLANULUI DE AFACERI 

Planul de afaceri trebuie să fie întocmit în limba română.  
 

Cerințe privind modalitatea de constituire a dosarului: 

Dosarul de candidatură depus  va conține cel puțin următoarele: 

1. Cerere tip de înscriere Plan de afaceri (conform model Anexa 1  la prezenta Metodologie) –   
completată și semnată olograf; 

2. Declarația de eligibilitate participant (conform model Anexa 2 la prezenta Metodologie) –  
completată și semnată olograf; 

4. Declarația-angajament de respectare a termenilor și condițiilor concursului planurilor de afaceri 
(conform model Anexa 3 la prezenta Metodologie) –  completată și semnată olograf 

5. Plan de afaceri (conform model Anexa 4 la prezenta metodologie) – completată și semnată 
olograf, completarea  fiecărui câmp din secțiunile specifice fiind obligatorie; 

6. Bugetul detaliat (conform model Anexa 5 la prezenta metodologie) –  completată și semnată 
olograf. 

Planurile de afaceri depuse în vederea evaluării vor respecta informațiile obligatorii cuprinse în 
modelul de Plan de afaceri, conform prevederilor prezentei metodologii. 

XI. CRITERIILE DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI 

După depunere, proiectele vor intra într-un proces de verificare, evaluare și selecție care presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 
 
1. Evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri 
 
Planurile de afaceri înscrise în concurs vor intra în primă fază într-un proces de evaluare a eligibilității 
solicitantului  și a planului de afaceri, evaluare realizată în conformitate cu criteriile de eligibilitate 
prezentate în prezenta Metodologie, precum și ținând cont de cerințele de eligibilitate din cadrul 
legislației relevante. 

 
Proiectele care îndeplinesc cerințele de eligibilitate vor trece în etapa următoare, urmând a fi 
verificate din punct de vedere tehnico-economic și punctate. În cazul în care un plan de afaceri nu 
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îndeplinește unul dintre criteriile de eligibilitate, acesta va fi respins, neputând fi redepus în cadrul 
acestui concurs al planurilor de afaceri. 

 
2. Verificarea tehnico-economică a planurilor de afaceri 
 
Planurile de afaceri eligibile vor intra în etapa de verificare tehnico-economică, verificare care se va 
realiza pe baza criteriilor de selecție detaliate în Anexa nr. 7 „Grila de verificare tehnico-economică”. 

 

Fiecare plan de afaceri vă fi evaluat de către juriul desemnat în care vor fi implicați reprezentanți ai 

mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea 
principiilor de incompatibilitate și confidențialitate,  fiecare dintre aceștia urmând a acorda un 
punctaj individual, punctajul final al proiectului fiind media aritmetică simplă,  rotunjită la două 
zecimale, a punctajelor individuale acordate. 

 
Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat 
pe următoarele principii: 

 Vor fi aplicate principii și criterii de transparență, echidistanță și obiectivitate, tratament egal 
și nediscriminare, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, 
conform legislației aplicabile; 

  Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obținute; 

 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, planului de management și marketing și bugetul detaliat; 

 Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat 
și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona 
geografică de implementare a proiectului. 
 

Doar pentru planurile de afaceri aprobate de către acest juriu se va acorda sprijin financiar în cadrul 
proiectului, pentru înființarea întreprinderii, precum și pentru dezvoltarea acesteia după înființare. 

Administratorul schemei de antreprenoriat are responsabilitatea exclusivă a conținutului dosarelor 
privind planurile de afaceri, a modului de organizare, derulare si privind rezultatele concursului de 
planuri de afaceri. 
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Vor fi declarate ca fiind aprobate pentru finanțare în urma verificării tehnico-economice acele 
planuri de afaceri care primesc punctajul minim de 50 de puncte. 

În cazul în care un solicitant este nemulțumit de rezultatul verificării tehnico-economice, acesta 
poate depune o contestație argumentată, în maxim o zi, respectiv pana pe data de 6.12.2022, 
inclusiv,   de la comunicarea rezultatului preliminar în urma verificării tehnico-economice a planului 
de afaceri (conform modelului din Anexa nr. 8).  

Contestațiile se pot depune la adresa de mail: sediu@centruldecalcul.ro, Orice contestație 
depusa după data limita nu mai este luată în considerare. 

Raspunsul la contestatii se va realiza pana pe data de 07.12.2022, inclusiv 

 
Soluționarea contestațiilor se vă realiza de către un juriul desemnat de către Beneficiarul 

proiectului EDUPRENOR – EDUCAȚIE ȘI ANTREPRENORIAT PENTRU TINERII NEETS” cod SMIS 154234 
, alții decât cei care au realizat verificarea inițială a planului de afaceri. Decizia luată în urma verificării 
contestației este finală, neexistând posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial 
depuse. 

 

3. Selecția planurilor de afaceri în vederea finanțării 
 
 

Planurile de afaceri aprobate în urma evaluării tehnico-economice si a solutionarii 
contestatiilor,  vor fi ordonate descrescător în ordinea punctajelor primite si vor fi preselectae 
primele 18 planuri de afacerii in vederea sustinerii de catre antreprenori a  interviurilor individuale.  
In cazul planurilor cu punctaje egale vor intra toate planurile cu punctaje egale in etapa de interviu.  

Fiecare antreprenor preselectat va participa la un interviu individual cu membrii comisiei de 
evaluare, prin intermediul căruia se va urmări viziunea, motivația și credibilitatea viitorilor 
antreprenori.  

Notarea la proba de interviu va fi de la 0 la 20 de puncte. 

Proba de interviu nu poate fi contestata. 

După susținerea interviurilor se va publica lista finală cu cele 9 planuri de afaceri selectate spre 
finanțare.  
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