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INTRODUCERE 

Prezentul document se aplică în contextul implementării proiectului ”Servicii integrate 
pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ finanțat prin POCU 827/5/2/139983- 
AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2  si reprezintă document livrabil al Activității A8 – Sprijinirea 
antreprenoriatului la nivel local. 

Program Operațional Capital Uman perioada 2014-2020, derulat în România cu 
sprijinul Fondului Social European, descrie prioritățile și obiectivele unor investiții de 
aproximativ 5 miliarde EUR (dintre care 4,3 miliarde EUR din bugetul UE) menite să ajute românii, 
inclusiv tinerii, să își găsească un loc de muncă și să își dezvolte cunoștințele și competențele, 
contribuind astfel la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale și susținând perfecționarea 
serviciilor sociale și a instituțiilor de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită tineretului, 
minorității rome și populației rurale. 

România se confruntă cu provocări semnificative pe piața muncii, în ceea ce privește atât 
ocuparea, cât și sărăcia. Acest program se concentrează asupra priorităților identificate pentru 
România și reprezentă o sursă importantă de investiții privind ocuparea forței de muncă, educația, 
combaterea sărăciei sau sprijinirea serviciilor sociale. 

Programul1 are șapte priorități: 
 P1 și P2 sunt dedicate punerii în aplicare a Garanției pentru tineret în România fiind 
disponibile 211 milioane EUR pentru regiunile eligibile în cadrul inițiativei privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor (Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) și 362 de milioane EUR pentru 
restul țării. Aceste măsuri vor fi adaptate la profilurile tinerilor care nu au un loc de muncă și nu 
sunt integrați într-un sistem de învățământ sau de formare (NEET). Acestea pot cuprinde 
consiliere, orientare, formare, asistență pentru înființarea de companii și sprijin pentru 
mobilitate, precum și stimulente acordate angajatorilor pentru a crea locuri de muncă, programe 
de ucenicii etc. 
 P3 reprezintă  „Locuri de muncă pentru toți”, are alocate 1,1 miliarde EUR din partea UE. 
Aceasta sprijină accesul pe piața muncii, vizând șomerii și persoanele inactive, șomerii pe termen 
lung, lucrătorii mai în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele cu un nivel de educație mai 
scăzut. Se va avea în vedere dezvoltarea competențelor acestora, facilitându-le recunoașterea 
calificărilor sau a experienței, sprijinind mobilitatea forței de muncă între diferite regiuni din 
România și ajutând participanții să găsească un loc de muncă sau să înființeze microîntreprinderi 
și IMM-uri, printre altele. 
 P4, cu 940 de milioane EUR, vizează promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei. 
Măsurile integrate vor facilita accesul pe piața muncii pentru persoanele defavorizate, inclusiv 
pentru romi, dezvoltându-le competențele și susținând antreprenoriatul și întreprinderile sociale, 
printre alte acțiuni. Vor beneficia de sprijin mai multe grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele 
fără adăpost, cele care suferă de dependență, victimele violenței domestice sau ale traficului de 
ființe umane, deținuții sau foștii condamnați, persoanele vârstnice și cele cu dizabilități. De 
asemenea, se va oferi sprijin specific pentru serviciile sociale, precum asistența socială, serviciile 
de sănătate și de îngrijire, inclusiv pentru așa-numita „dezinstituționalizare” (asistență oferită 
grupurilor care necesită îngrijire, pentru ca acestea să poată trăi mai independent în loc să fie 
internate în diferite instituții). 
 P5, cu 201 milioane EUR, susține dezvoltarea locală ca responsabilitate a 
comunităților. Aceasta acoperă zonele urbane (orașe cu peste 20 000 de locuitori), 
concentrându-se asupra comunităților defavorizate. Astfel, prioritatea va veni în 
completarea sprijinului de care beneficiază zonele rurale și orașele mai mici în cadrul 
programului de dezvoltare rurală.  
 P6, educație și competențe, va cuprinde investiții de 1,2 miliarde EUR pentru a susține a 
doua șansă la educație acordată tinerilor NEET, a reduce abandonul școlar timpuriu, a spori 

                                            
1 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes/2014-2020/romania/2014ro05m9op001  

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes/2014-2020/romania/2014ro05m9op001
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accesibilitatea și calitatea învățământului superior, a susține uceniciile, stagiile și învățarea pe tot 
parcursul vieții, a perfecționa competențele profesorilor, a susține educația antreprenorială, 
învățământul vocațional și formarea în general, astfel încât acestea să devină mai relevante pentru 
cererea de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită persoanelor defavorizate, cum ar fi romii, 
persoanele din zone rurale sau cele slab calificate, prin măsuri cum ar fi acordarea de burse. 
 P7 include suma restul de 258 de milioane EUR pentru asistență tehnică în vederea 
punerii în aplicare a programului. 

Prezenta Metodologie este elaborată în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru 
incluziune socială în Comuna Vizantea - Livezi“ și are ca scop stabilirea procedurii de evaluare 
a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului astfel încât să se asigure că procesul 
de selecție respectă principiile de transparență, echidistanță și obiectivitate.  

Regulile stabilite prin prezenta metodologie sunt obligatorii pentru toți participanții la 
concursul de planuri de afaceri și nu exonerează nici o persoană participantă de obligația 
cunoașterii și respectării acesteia. 

 
Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional 

Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 
de discriminare. Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunități - AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2   
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DESPRE PROIECT 

Proiectul cu titlul ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -
Livezi“ este finanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 
Prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Componenta 1 – 
Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și 
/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate. Obiectivul 
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunități conform AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2. 

Beneficiarul proiectului este Comuna Vizantea – Livezi, județul Vrancea în parteneriat cu 
Școala Gimnazială Vizantea - Răzășească, din Comuna Vizantea – Livezi, județul Vrancea și 
SOLENOID CONCEPT SRL, din localitatea Focșani, județul Vrancea. 

Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Comuna Vizantea – Livezi, prin 
furnizarea de servicii integrate de sprijin: sociale și socio-medicale pentru 252 persoane din 
grupul țintă, servicii de educație  tip ”școală după școală”/SDS gimnazial pentru 96 copii aflați în 
situații de dificultate, servicii de îngrijire/socio-medicale pentru 30 persoane vârstnice aflate în 
situații de dependență care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin 
în gospodărie, măsuri de ocupare pentru 126 
persoane adulte șomere sau inactive din care  72 de 
persoane vor beneficia de formare profesională 
prin inițiere în antreprenoriat, iar 54 de persoane 
vor beneficia de servicii de orientare și mediere 
pe piața muncii cât și susținerea dezvoltării 
antreprenoriatului la nivelul comunității 
marginalizate prin înființarea de 14 
societăți/firme noi în Comuna Vizantea – Livezi, 
județul Vrancea.  

Obiectivul general al proiectului va avea beneficii 
reale atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung pentru 
persoanele din grupul țintă. 

Proiectul contribuie semnificativ la sprijinirea implementării Strategiei Naționale privind 
Incluziunea socială și reducerea sărăciei . 

Efecte pe termen lung: Prin acest proiect se sustine cresterea gradului de ocupare prin 
crearea a 14 de noi locuri de munca noi, minim câte 1 loc de munca pe afacere infiintata in cadrul 
proiectului, mentinute minim 7 luni dupa finalizarea implementarii planului de afaceri, de catre 
cele 14 de intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului. 

Prin proiect sunt vizate 6 măsuri de dezvoltare: servicii sociale, servicii socio-medicale, 
îngrijire la domiciliu, educație, ocupare și antreprenoriat. 
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OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI  
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TERMENI, EXPRESII ȘI DEFINIȚII 

În prezenta metodologie sunt utilizați termini și definiții orientative care au legătură cu 
organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri. 
Furnizor2  de  ajutor  de  minimis  -  Ministerul  Fondurilor  Europene,  prin  Autoritatea  de 
management pentru POCU (AM POCU)/organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR 
POCU); 
Administrator al schemei de antreprenoriat 3 - administrator al schemei de antreprenoriat - 
entități publice sau private care, singure sau în parteneriat, implementează, în calitate de 
beneficiari ai contractului de finanțare, un proiect integrat, finanțat prin Axa prioritară 5 
«Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității», obiectivul specific 5.2 «Reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 
implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC» și detaliate 
în Ghidul solicitantului - Condiții specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori»; 
Administrator4 al schemei de minimis - persoană juridică care, în implementarea contractului 
de finanțare, derulează proceduri în domeniul ajutorului de minimis cu respectarea prezentei 
scheme și a dispozițiilor legale incidente ajutorului de stat. În cadrul schemei de ajutor de minimis 
«Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală 
și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori», administratorii schemei de minimis 
sunt administratorii de schemă de antreprenoriat, în calitate de unici beneficiari ai contractelor 
de finanțare, sau entități juridice din componența administratorilor de schemă de antreprenoriat, 
în calitate de beneficiari de finanțare în parteneriat, responsabile cu derularea de proceduri în 
domeniul ajutorului de minimis; 
Beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013 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 privind 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 management pentru POCU (AM 
POCU)/organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU); 
Comercializarea produselor agricole5 - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 
vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu 
excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a 
oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată 
de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul 
în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; Conform art. 2 alin. 1 lit. c 
din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
                                            
2 Cf. art. 2, alin. 1, lit. m din Ordonanta de urgenta nr. 77/2014, cu modificarile si completarile ulterioare 
3Cf. ORDIN nr. 7.136 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului 
operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității", obiectivul specific 
5.2 
4 Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanta de urgenta nr. 77/2014, cu modificarile si completarile ulterioare 
5 Conform art. 2 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
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Contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru 
beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, și 
beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, pe 
de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea 
implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014-2020; 
Contract de subvenție - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis 
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; 
Întreprindere6- orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor 
în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de 
venituri, în condiții de concurență, respectiv: 

• societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și 
funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; 

• asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități 
economice; 

Întreprinderea unică7 - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 
relațiile următoare: 

• întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei 
alte întreprinderi; 

• întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

• 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; 

• întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

Prelucrarea produselor agricole8- 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; 
Produse agricole9 - 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 
Rata de actualizare - rata 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 
Loc de muncă - cadrul în care se desfășoară o activitate din care se obține un venit și în care se 
materializează raporturile juridice de muncă. O persoană se consideră că are un loc de muncă dacă 
aceasta a prestat muncă pentru salariu, angajarea realizându-se în baza unui contract individual 
de muncă, conform art. 10 din Codul Muncii; 

                                            
6 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare. 
7 Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 
8 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
9 Conform art. 2 alin. 1 lit. a din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.  
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Conflictul de interese - Conform art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011„Nu au dreptul să fie 
implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor 
în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane: 1. cele care dețin părți sociale, părți de 
interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți; 2. soț/soție, 
rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin pârți sociale, pârți de interes, 
acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți; 3. cele despre 
care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul 
procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare.” Reprezintă conflict de 
interese orice situație care împiedică solicitantul/partenerii de a avea o atitudine profesionistă, 
obiectivă și imparțială, sau care îi împiedică să execute activitățile prevăzute în cererea de 
finanțare sau în reglementările specifice, din motive referitoare la familie, viață personală, afinități 
politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate 
includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 
inclusiv 
Incompatibilitatea10 reprezintă interdicția (expres prevăzută de lege) de a cumula două sau mai 
multe funcții/atribuții care prin exercitarea lor simultană ar putea altera obiectivitatea cu care 
oficialul public are obligația să își îndeplinească sarcinile de serviciu. În înțelesul prezentei, 
incompatibilitatea este situația conflictuală clar identificată în care un oficial public nu poate 
realiza în același timp anumite activități în domeniul privat și în domeniul public și nu poate 
cumula anumite funcții din domeniul privat și domeniul public. Pentru a se afla într-o situație de 
incompatibilitate, un oficial public nu trebuie să ia nici o decizie, fiind suficient faptul că ocupă 
concomitent două sau mai multe funcții interzise de lege; 
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru 
selectarea proiectului, în vederea contractării 
Cheltuielile eligibile11 : Cheltuielile eligibile reprezintă, potrivit art. 2 alin. 3 lit. g din O.U.G.nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență, cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate în 
cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât şi din 
cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale comunitare, 
naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor precum și a Ordinului nr. 1433 din 
28.11.2018 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice ”Implementarea 
strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu 
o populație de până la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul 
specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. În 
conformitate cu HG nr.399/2015, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească, în mod 
cumulativ, următoarele condiții: - să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în 
vigoare a contractului de subvenție sau de la data menționată în contractul de subvenție; - să fie 
prevăzută în bugetul planului de afaceri aprobat; - să fie în conformitate cu principiile unui 
management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim 
cost-eficiență; - să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă 
și să fie dovedită, în conformitate cu prevederile legislației naționale; - să nu fi făcut obiectul altor 

                                            
10https://lege5.ro/Gratuit/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-
demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?pid=23433936#p-23433936  
11 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179753  

https://lege5.ro/Gratuit/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?pid=23433936#p-23433936
https://lege5.ro/Gratuit/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?pid=23433936#p-23433936
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179753
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finanțări publice; - să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare și cu 
prevederile contractului de subvenție; - să fie menționată în lista cheltuielilor eligibile. 
Activități/acțiuni eligibile12: Activitățile/acțiunile eligibile sunt cele care respectă cumulativ 
următoarele condiții: - au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului 
Solicitantului Condiții Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile 
marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, - respectă 
condițiile de înființare și dezvoltare definite în Ghidului Solicitantului Condiții Specifice 
”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ 
sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, - sunt realizate de întreprinderile nou 
înființate în cadrul proiectelor finanțate prin Ghidului Solicitantului Condiții Specifice 
”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ 
sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”. 
 
Legislație de referință 
 Manualul beneficiarului PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axele 
Prioritare 1 – 6 
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 
 Schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori”, aprobată prin Ordinul nr. 7136/14.12.2017; 
 Contractul de finanțare nr POCU 827/5/2/139983 - ” Servicii integrate pentru incluziune 
socială în Comuna Vizantea -Livezi“ încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
și Comuna Vizantea Livezi; 
 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori”; 
 Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020; 
 Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat; 
 Hotararea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 
social european si Fondul de coeziune 2014-2020 
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală ‐ Republicare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
 Legea  nr.  346/  2004  privind  stimularea  înfiinţării  şi  dezvoltării  întreprinderilor  mici  
şi  mijlocii,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea  nr.   359/2004  privind  simplificarea  formalităţilor  la   înregistrarea  în   registrul  
comerţului  a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 
a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

                                            
12 https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-
comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-l-2/  

https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-l-2/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-l-2/
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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele  fizice  autorizate,  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile  
familiale,  cu  modificările  şi completările ulterioare 
 Ordonanţa   de   urgenţă   a   Guvernului   nr.   6/2011   pentru   stimularea   înfiinţării   şi   
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  66/  2011  privind  prevenirea,  constatarea  şi  
sancţionarea neregulilor apărute în  obţinerea şi  utilizarea fondurilor europene şi/sau  a  
fondurilor publice  naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008 privind documentele 
financiar‐contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Avizul  Consiliului  Concurenței  nr.  7622  din  03.07.2015  privind  proiectul  Schemei  de  
ajutor  de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi  întreprinderilor mici din 
spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole; 
 HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016; 
aplicabilitate – 27 februarie 2017; 
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau proceduri simplificate de achiziții 
 Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea 
art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în 
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 
21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare; 
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BENEFICIARI ELIGIBILI13  

 
La concursul de planuri de afaceri participă  personae din grupul țintă care au participat 

și absolvit cursul de formare profesională prin inițiere în antreprenoriat organizat în cadrul 
Proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - POCU 
827/5/2/139983. 

Categoriile de persoane din grupul țintă sunt reprezentate de: 
 Persoane inactive 
 Someri 
 Persoane care doresc/intentioneaza sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi 

locuri de munca 
Nota: Categoria „persoane inactive” se refera la persoanele cu varsta minimă de  18 ani care nu se 
incadreaza nici in populatia ocupata si nici in cea aflata in somaj (de exemplu studenti, adulti care 
urmeaza o forma de invatamant/formare profesionala, persoane casnice etc.).  
Un candidat poate participa la concursul planurilor de afaceri cu un singur plan de afaceri, 

In cadrul concursului de planuri de afaceri sunt acceptate și încurajate investițiile in toate 
domeniile de activitate, cu unele exceptii.  

Codurile CAEN neeligibile(domeniile exceptate la finanțare prin schema de minimis.) 
pentru afacerile nou înființate sunt cele din clasele CAEN 01, 02 si 03, respectiv: 

CAEN 01 (Agricultura, vanatoare si servicii conexe)  
01 Agricultura, vanatoare si servicii anexe  
011 Cultivarea plantelor nepermanente  
0111 Cultivarea cerealelor ( exclusiv orez ), plantelor leguminoase si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase  
0112 Cultivarea orezului 
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor  
0114 Cultivarea trestiei de zahar  
0115 Cultivarea tutunului  
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile  
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente  
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente  
0121 Cultivarea strugurilor  
0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale  
0123 Cultivarea fructelor citrice  
0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase  
0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi 

fructiferi 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase  
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor  
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz 

farmaceutic 0129 Cultivarea altor plante permanente  
013 Cultivarea plantelor pentru inmultire  
0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire  
014 Cresterea animalelor  
0141 Cresterea bovinelor de lapte  
0142 Cresterea altor bovine  
0143 Cresterea cailor si a altor cabaline  

                                            
13 ORDIN nr. 577 din 4 mai 2020 privind modificarea și completarea schemei de ajutor de minimis "Implementarea 
strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 
20.000 locuitori", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea comunității", obiectivul specific 5.2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri 
europene nr. 7.136/2017 
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0144 Cresterea camilelor si a camelidelor  
0145 Cresterea ovinelor si caprinelor  
0146 Cresterea porcinelor  
0147 Cresterea pasarilor  
0149 Cresterea altor animale  
015 Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor )  
0150 Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor )  
016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare  
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala  
0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor  
0163 Activitati dupa recoltare 
0164 Pregatirea semintelor  
017 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii  
0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii 
CAEN 02 (Silvicultura si exploatare forestiera)   
02 Silvicultura si exploatare forestiera  
021 Silvicultura si alte activitati forestiere  
0210 Silvicultura si alte activitati forestiere  
022 Exploatarea forestiera  
0220 Exploatarea forestiera  
023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana  
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana  
024 Activitati de servicii anexe silviculturii  
0240 Activitati de servicii anexe silviculturii 
CAEN 03 (Pescuitul si acvacultura) 03 Pescuitul si acvacultura  
031 Pescuitul  
0311 Pescuitul maritim  
0312 Pescuitul in ape dulci  
032 Acvacultura  
0321 Acvacultura maritima  
0322 Acvacultura in ape dulci 

 
Condiții de eligibilitate14 pentru beneficiarii ajutorului de minimis: 
 

În acord cu prevederile Schemei de ajutor de minimis, intreprinderea nou infiintata – 
beneficiara a subventiei, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

• este legal constituita in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania; 
• reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari 

pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive 
profesionale sau etic-profesionale; 

• reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare 
judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii 
criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii 
Europene; 

• reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false; 
• este direct responsabila de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu 

actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat; 
• nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a 

Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a facut obiectul unei 

                                            
14 Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.136/2017 
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astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv 
dobanda de recuperare aferenta; 

• Respecta conditiile: 
1) angajarea a minimum 1 persoană in cadrul afacerii finantate prin schema de 

minimis; 
2) asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 

perioada de minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului; 
3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 7 luni, in care beneficiarul sa 

asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor 
de munca; 

 
 

CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE  
 

Intreprinderile nou create in urma a derularii concursului de  planuri de afaceri vor trebui 
sa respecte prevederile legale in vigoare in privinta cheltuielilor ce pot fi acoperite din Schema de 
ajutor de minimis. 

Conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile: 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat. 
1.1. Cheltuieli salariale. 
1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați. 
1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestor 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înființate: 
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 și locul delegării ori locul de cazare, precum 
și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării).  
2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării. 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară. 

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 
investiții necesare funcționării întreprinderilor. 

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

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

7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor. 
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor. 

9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferent 
funcționării întreprinderilor. 

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

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor(Prelucrare de date, Întreținere, 
actualizare și dezvoltare de aplicații informatice., Achiziționare de publicații, cărți, reviste de 
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specialitate relevante pentru operațiune,în format tipărit şi/sau electronic, Concesiuni, brevete, 
licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare) 

Pentru a fi considerate eligibilă15 o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulative 
următoarele condiții cu caracter general:  

• Să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii în perioada de 
implementare stabilită prin contractual de finanțare/subventie, 

• Să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a 
statului în care acestea au fost emise ori de 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, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; 

• să fie în conformitate cu prevederile programului, 
• să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii, 
• să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile, 
• să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. 
 
Notă: Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile effectuate prin intremediul 
instituțiilor financiar – bancare.  
 
Cheltuieli neeligibile. 
Conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020, următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 

1. subcontractele (externalizările) care determină o creștere a costului de executare a 
operațiunii; 

2. subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se definește în procente din costul 
total al proiectului; 

3. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă; 
4. dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare; 
5. contribuția în natură; 
6. achiziția de echipamente second-hand; 
7. amenzi, penalități și cheltuieli de judecată; 
8. costurile pentru operarea obiectivelor de investiții; 
9. cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din 

tutun; 
10. 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; 

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

Solicitanții de finanțare sunt obligați să mențină o evidență contabilă analitică 
distinctă, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementare, în conformitate cu dispozițiile legale. 

                                            
15 Cf. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 
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Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile de către 
administratorul schemei de minimis, vor fi suportate exclusiv de către beneficiarul ajutorului 
de minimis. 

 
 

AJUTORUL DE MINIMIS 
În cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -

Livezi“ se vor finanța un număr de 14 planuri de afaceri.  
I. 11 planuri de afaceri cu o valoare maximă de 70.000 lei/plan de afaceri.  

II. 3 planuri de afaceri cu o valoare maximă de 97.359,23 lei/plan de afaceri.  
Fiecare plan de afaceri selectat va beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea 

acestuia în aplicare în valoare de minimum 70.000 lei si maximum 97.359,23 lei în funcție de 
angajamentul de a crea minimim 1 loc de muncă asumat prin semnarea contractului de finnațare 
de catre solicitant. 

Primele 3 planuri de faceri cu punctajul cel mai mare vor primi finanțare de 97.359,23 lei. 
Câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor primi un ajutorul de minimis în două tranșe, 

după cum urmează: 
1. tranșă inițială de maximum 98% din valoarea ajutorului de minimis, 

2. O tranșă finală reprezentând diferența de 2% din valoarea ajutorului de minimis  până 
la valoarea totală a ajutorului de minimis  după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada 
angajării numărului de persoane asumate prin Planul de Afaceri. 

Organizarea si desfășurarea concursului planurilor de afaceri au la baza principiile 
egalității de șanse si al nediscriminării. Astfel, se vor putea înscrie toate persoanele care 
respecta condițiile prezentei metodologii, indiferent de rasa, gen, naționalitate, etnie, limba, 
religie, orientare sexuala, categorie sociala, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare 
HIV sau orice alt criteriu care poate conduce la discriminare. Se va incuraja participarea egala atât 
a femeilor, cat si a bărbaților.  

Se va permite inscrierea persoanelor cu dizabilitati care au capacitatea de a urma cursurile de 
competente antreprenoriale organizate in cadrul proiectului si de a desfasura o activitate 
independenta, inclusiv impreuna cu insotitorii acestora, daca situatia o va impune. 
 
Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a completa/modifica prezenta Metodologie de selecție 
a planurilor de afaceri dacă Autoritatea contractantă – Finanțator al proiectului solicita acest lucru, 
urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor 
modificări  pe pagina de Facebook/site-ul  proiectului 
 
Schema de ajutor de minimis NU se aplica urmatoarelor: 

a) Ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele 
pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 
decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de 
acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; 

b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul 
productiei primare de produse agricole; 

c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii 
și comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: 

 atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii 
produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de 
intreprinderile in cauza; 

 atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala 
catre producatorii primari; 

d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, 
respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si 
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functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de 
export; 

e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele 
importate; 

f) ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. 
 

DESCRIERE DESFĂȘURARE CONCURSULUI DE SELECȚIE A PLANURI DE AFACERI 
 

a) Depunerea Dosarului planului de afaceri 
 

Pentru inscrierea la concursul planurilor de afaceri se va completa o Cerere tip de 
inscriere si inregistrare Plan de afaceri(ANEXA la prezenta metodologie). 

Planul de afaceri si anexele la acesta, completate conform instructiunilor din prezenta 
metodologie, constituie Dosarul planului de afaceri. 

Solicitantul va depune dosarul planului de afaceri la sediul liderului de proiect, judetul 
Vrancea, comuna Vizantea-Livezi, sat Vizantea Razaseasca, str. Primariei, nr. 1, tel 
0237264281, responsabil de activitate în perioada și în intervalul orar menționate în cadrul 
anunțului de lansare a concursului.  

Anunțul privind începerea Concursului de selecție planuri de afaceri se va comunica în 
presa scrisă și în on line prin postarea anunțului pe site-ul destinat proiectului, site-ul liderului de 
proiect, pe site-urile partenerilor, dar si pe contul de FB al proiectului împreună cu prezenta 
metodologie, din care fac parte integrantă Anexele aferente. 

Anunțul privind lansarea proiectului se afișează cu minimum 20 zile calendaristice înainte 
de data limită de depunere a planurilor de afacere, în așa fel încât potențialii solicitanți să aibă 
timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora. 

Membrii grupului țintă care au finalizat programul de formare antreprenoriala specifica 
in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - 
POCU 827/5/2/139983 vor fi notificați prin e-mail de către expertul organizare concurs planuri 
de afaceri in legătura cu derularea concursului de planuri de afaceri. 

Calendar desfășurare concurs 

 
 

Nr. crt Denumire activitate Termen sau perioadă de realizare

1
Publicare prin comunicat de presa, postare anunt pe site‐uri (site‐
ul destinat proiectului, site-ul liderului de proiect, dar si pe site-
urile partenerilor si pe contul de FB al proiectului.

23.05.2022

2 Lansare concurs planuri de afaceri 23.05.2022
3 Depunere planuri afaceri 23.05.2022 ‐ 22.06.2022

4 Evaluarea planurilor de afaceri(administrativ, eligibilitate si 
tehnico‐financiar) 23.06.2022 ‐ 07.07.2022

5 Publicare Raport Selecție Intermediar 08.07.2022
7 Perioada de depunere contestatii 11.07 ‐15.07.2022
8 Perioada de raspuns contestatii. 18.07‐22.07.2022
9 Obținere declarație eligibilitate solicitant conform Anexa 1 la Instru     25.07.2022

10 Completare si transmitere  Anexa 2, Anexa 3  la Instrucțiunea AM 
POCU Nr. 17/12.04.2022

26.07.2022

11 Primire  decizie de validare respectării criteriilor de acordare a 
ajutorului de minimis(10 zile lucrătoare de la înregistrarea la OI) 08.08.2022

12 Publicare Raport Selecție Final 10.08.2022
13 Notificare beneficiari privind validarea finanțării 11.08.2022

14
Periadă aferentă întocmirii documentatiilor de infiintare și 
functionare societăți nou ănființate(exemplu: ONRC, ANAF, 
Primarie  etc.)

12.08‐26.08.2022

15 Contractarea planurilor de afaceri selectate 29.08.2022
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b) Cerințe privind modalitatea de constituire a dosarului planului de afaceri 
 Toate documentele care compun dosarul candidatului la concurs se listeaza pe o singura 

parte si se semneaza si se dateaza de catre candidat in original, pe fiecare pagina in coltul din 
dreapta sus. 

 Se pagineaza si opisează, cu toate paginile numerotate manual in ordine de la 0 la „n”, in 
partea dreapta sus a fiecarui document, unde „0” este pagina de garda iar „n” este numarul total 
al paginilor din dosarul complet. 

 Exemplarul original va avea inscris pe pagina de garda, in partea superioara dreapta, 
mentiunea „ORIGINAL” iar exemplarul în copie va avea înscris in partea superioara, in dreapta 
„COPIE”. 
 
Dosarul original va trebui sa contina, in aceasta ordine: 

1. Pagina de garda a dosarului privind Planul de Afaceri (conform model Anexa) 
2. Opis dosar Plan de Afaceri (conform model Anexa) 
3. Cerere tip de inscriere si inregistrare Plan de afaceri (conform model Anexa) 
4. Copie dupa certificatul de competente antreprenoriale pentru absolvirea cursului 

de formare profesională prin inițiere în antreprenoriat organizat în cadrul 
Proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -
Livezi“ - POCU 827/5/2/139983. 

5. Plan de afaceri (conform model Anexa) 
6. Bugetul detaliat (Finantarea planului conform model Anexa1 la Planul de afaceri) 
7. Calendarul activitatilor (grafic de implementare conform model Anexa 2 la Planul 

de afaceri) 
8. Copie după cartea de identitate 
9. Declaratia de eligibilitate participant (conform model Anexa) 
10. Declarație angajament- (conform model Anexa) 
11. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal(conform model Anexa) 
12. Declarație privind conflictul de interese(conform model Anexa) 
13. Cazier fiscal în original. 
14. Cazier judiciar în original 
15. Curriculum Vitae – Model Euro Pass- semnat si datat 
16. Alte documente justificative după caz(exemplu: oferte pret, etc.). 

 
Dosarele de înscriere vor fi înregistrate și centralizate de către Comisia de evaluare și 

organizare a concursului PA. 
După primirea și înregistrarea tuturor dosarelor de concurs, respectiv după închiderea 

perioadei de depunere a planurilor de afacere, comisia de evaluare și selecție va proceda la 
evaluarea proiectelor depuse. 

Obiectivul etapei de evaluare a planurilor de afaceri este de a ierarhiza planurile de afaceri 
înscrise în Concurs pe baza unor criterii cât mai obiective în vederea selectării planurilor de 
afaceri care vor primi finanțare. 

 
c) Constituirea comisiei verificare și evaluare a planurilor de afaceri 

 
Comisia va asigura respectarea principiilor egalitatii de sanse si de gen si al 

nediscriminarii in procesul de evaluare si selectie a planurilor de afaceri precum si respectarea 
cerintelor stabilite in cadrul Schemei de ajutor de minimis. 

Dosarele planurilor de afaceri  vor fi supuse aprobării unei comisii de evaluare și selecție, 
pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, în cadrul unui proces 
transparent și  nediscriminatoriu. 

Comisia de selecție se va constitui conform calendarului, înainte de deschiderea perioadei 
de depunere a planurilor de afacere. 
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Comisia de selecție a planurilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de 
membri, Aceasta va fi formată din 5 membri: 1reprezentant mediul de afaceri/antreprenor, 1 
reprezentant public, 1 reprezentant ONG, 1reprezentant educație și 1 reprezentant al P3.  

Fiecare membru din comisie va evalua independent de ceilalți membrii și va argumenta 
punctajul acordat.  

Toate Dosarele planurilor de afaceri vor fi verificate de către evaluator. 
Dacă există divergențe între experți, acestea sunt mediate/rezolvate de Președintele 

Comisiei de evaluare și selecție. 
Președintele comisiei va fi ales prin vot din rândul celor 5 membri sus amintiți. 
Responsabilitățile peședintelui și a membrilor comisiei de evaluare:  

I. Președintele comisiei de evaluare 
 Analizează și își însușește procedurile de lucru si metodologia de evaluare a planurilor de 

afaceri, 
 analizează metodologia de evaluare a planurilor de afaceri ținând cont de limitările 

impuse prin ghidul solicitantului si de schema de minimis, 
 realizează propuneri de îmbunătățire a metodologiei de evaluare/selecție, dacă este cazul 
 aprobă punctajul final si dispune transmiterea fisei de evaluare către fiecare titular de plan 

de afaceri, 
 primește/aproba/respinge contestațiile depuse, 
 realizează soluționarea contestațiilor depuse - reevaluarea aplicațiilor in cazul 

contestațiilor aprobate,   
 centralizează rezultatele verificării administrativ si tehnico-financiar,  
 centralizează punctaje si redactează fisa de punctaj final a fiecărui plan de afaceri,   
 centralizează solicitările de clarificări din partea evaluatorilor,  
 redactează solicitarea de clarificări a fiecărui plan de afaceri, dacă este cazul,  
 afișează rezultatele procesului de selecție.  
 informează Coordonatorul de activități partener cu privire la orice problema întâlnita în 

cadrul activității.  
 asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor proiectului si a 

informațiilor cu privire la proiect.  
 alte sarcini care decurg din rolul poziției in cadrul proiectului si contribuie la atingerea 

rezultatelor si indicatorilor proiectului 
 

II. Membrii comisiei de evaluare(evaluator plan de afaceri): 
 analizează, propun îmbunătățiri si își însușesc procedurile de lucru si metodologia de 

evaluare a planurilor de afaceri. 
 răspund solicitărilor președintelui de comisie cu privire la ajustarea metodologiei de 

evaluare 
 evaluează planurile de afaceri elaborate de participanți pe baza procedurilor de lucru si 

metodologiei elaborate in proiect; 
 respecta formularistica si termenele de evaluare a planurilor, 
 transmit solicitările de clarificări către președintele comisiei de evaluare,  
 stabilesc planurile de afacere propuse spre finanțare pe baza punctajelor obținute 
 furnizează clarificări la solicitarea președintelui comisiei. 
 transmit evaluările către președintele comisiei,  
 asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor proiectului si a 

informațiilor cu privire la proiect, 
 alte sarcini care decurg din rolul poziției in cadrul proiectului si contribuie la atingerea 

rezultatelor si indicatorilor proiectului, 
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Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor are obligația de a 
respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese prin completarea 
declarației pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese. 

 
 

d) Evaluarea dosarelor planurilor de afaceri  
 

1. Etapa 1 - Evaluarea administrativa - prima etapa a procesului de evaluare 
2. Etapa 2 - Evaluarea tehnico financiara – a doua etapa a procesului de evaluare 

 
1. Etapa 1 - Evaluarea administrativa  - prima etapa a procesului de evaluare. 
Evaluarea administrativa  va fi efectuată de Comisia de evaluare în baza ”Grilei de evaluare a 

conformității administrative a dosarului planului de afacere depus în cadrul proiectului ”Servicii 
integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 

 
Pentru verificarea conformității administrative evaluatorii au în vedere următoarele 

aspecte: 
1) Solicitantul a depus în termen cererea de înscriere la concursul de planuri de afaceri? 
2) Documentele din dosarul de candidatură sunt numerotate  și semnate de către solicitant? 
3) Referințele din OPIS corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosar? 
4) Copia electronica/scan-ul dosarului corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
5) Dosarul planului de afaceri conține declarația de eligibilitate privind participarea la 

concursul de planuri de afaceri a solicitantului in original, datata si semnata ? 
6) Dosarul planului de afaceri conține declarația solicitantului privind conflictul de interese 

in original, datata si semnata? 
7) Dosarul planului de afaceri conține declarația de angajament a solicitantului in original, 

datata si semnata ? 
8) Dosarul planului de afaceri conține declarația solicitantului privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal in original, datata si semnata? 
9) Dosarul planului de afaceri conține copia cărții de identitate a solicitantului? 
10) Solicitantul face dovada că deține un certificat de absolvire a cursului de formare 

profesională prin inițiere în antreprenoriat organizat în cadrul Proiectului ”Servicii 
integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - POCU 827/5/2/139983? 

11) Dosarul planului de afaceri conține ”planul de afaceri” formatul standard impus de către 
administratorul schemei de ajutor financiar? 

12) Dosarul planului de afaceri conține ANEXA 1 la Planul de afaceri - Bugetul detaliat 
formatul standard impus de către administratorul schemei de ajutor financiar? 

13) Dosarul planului de afaceri conține ANEXA 2 la Planul de afaceri - Calendarul activităților 
formatul standard impus de către administratorul schemei de ajutor financiar? 

14) Dosarul planului de afaceri conține cazier fiscal în original? 
15) Dosarul planului de afaceri conține cazierul judiciar în original? 
16) Dosarul planului de afaceri conține Curriculum Vitae – Model Euro Pass- semnat si datat?  

 
În această etapă de verificare, comisia de evaluare poate solicita documente sau informații 

suplimentare dacă se constată că este necesar. Dacă evaluatorul consideră că o informație nu este 
suficient de clară pentru a permite verificarea conformității administrative, el trebuie să solicite 
Președintelui Comisiei de Evaluare și Selecție trimiterea unui set de solicitări de clarificări. În 
acest sens, comisia va completa și va transmite Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare. 

Președintele comisiei de selecție va centraliza solicitările de clarificări de la evaluatori  dacă 
va fi cazul, și va transmite o singură solicitare de clarificări în această etapă. 
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În cazuri temeinic motivate, Președintele poate refuza transmiterea solicitării de 
clarificări.   

Solicitantul va transmite clarificările în termen de 3 zile lucrătoare la sediul liderului de 
proiect, judetul Vrancea, comuna Vizantea-Livezi, sat Vizantea Razaseasca, str. Primariei, 
nr. 1, tel 0237264281. 

În cazul lipsei unui răspuns în termenul stabilit, evaluarea se va face în baza informațiilor 
și documentelor existente. După primirea clarificărilor de la solicitanți, în cazul în care oricare 
dintre criterii va fi bifat cu NU, planul de afaceri va fi respins. 

Sistemul de verificare a conformității administrative este de tipul “DA” sau “NU”, iar 
motivul încadrării în fiecare din cele 2 opțiuni va fi justificat corespunzător în câmpul de 
comentarii dedicat.  

Doar dosarele/planurile de afaceri care au obținut „DA” la toate criteriile din Grilele de 
verificare a conformității administrative sunt admise în etapa de evaluare a tehnico – financiară. 

 
 
2. Etapa 2 - Evaluarea tehnico - financiară – a doua etapa a procesului de evaluare 
 
Proiectele care au încheiat etapa de evaluare administrativă cu mențiunea ADMIS, trec 

in etapa de evaluare tehnico-financiară.   
Evaluarea tehnico -financiară are ca obiect Planul de afacere și anexele acestuia și va fi 

efectuată de Comisia de evaluare în baza grilei de evaluare tehnico-financiară, concluziile 
înscriindu-se în Anexa. 

Planurile de afaceri propuse trebuie să vizeze prioritățile orizontale și teme secundare la 
realizarea obiectivelor POCU: 

 Dezvoltarea durabilă reprezintă totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-
economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, 
economice și ecologice și elementele capitalului natural. Solicitanții pot să prevadă în planul de 
afaceri activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor 
climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării 
riscurilor, dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea 
principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile înființate. 

 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Solicitanții pot să prevadă în planul de 
afaceri măsuri care vor promova reciclarea, utilizarea surselor alternative de energie și a 
produselor/echipamentelor cu emisii reduse de dioxid de carbon, investiții în produse necesare 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, introducerea de noi tehnologii cu emisii reduse de 
CO2, sporirea sensibilizării consumatorilor si utilizarea puterii lor de cumpărare pentru a favoriza 
produsele și serviciile care se realizează cu emisii reduse de dioxid de carbon, etichetare ecologică 
și armonizarea standardelor, creșterea disponibilității produselor de consum eficiente și durabile 
etc. 

 Inovarea socială - presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai 
bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății 
civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. 

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul planului de afaceri: 
• metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, 

inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din 
societate/ etnice; 

• metode inovatoare de combatere a discriminării, 
• metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a 

persoanelor defavorizate;, 
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• activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc., 
• aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor servicii publice, prin 

intermediul unor activităţi comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de 
ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau 
alte consumabile etc.). 

 Egalitatea de șanse și nediscriminarea - Tema vizează promovarea egalității de șanse, 
combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilități, 
vârstă, gen sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal 
la serviciile de interes general. În implementarea planurilor de afaceri se vor evita discriminările 
de orice fel. Aplicanții pot avea în vedere în planul de afaceri măsuri ce țin de nediscriminare în 
raport cu proprii membri, angajați, furnizori, clienți și parteneri. 

 Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale. 
Pentru informații privind temele orizontale se va consulta: Ghid – integrare teme orizontale 

în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-
ue.ro/orientari-beneficiari 

 
Evaluarea tehnico-financiară este raportată la 3 criterii, și anume: 

I. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor POCU 
II. Calitatea și maturitatea Planului de Afaceri 
III. Sustenabilitatea planului de afaceri 

 
Fiecare criteriu este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Nota maximă care poate 

fi acordată unui subcriteriu este stabilită în coloana punctaj. Nota pe fiecare criteriu în parte se 
calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total 
acordat planului de afaceri reprezintă suma notelor acordate celor 3 criterii.  

Acordarea punctajului se face în funcție de informațiile existente în cadrul dosarului planului 
de afaceri și a informațiilor suplimentare oferite de solicitanți în urma clarificărilor cerute de către 
comisia de evaluare. 

Planurile de afaceri pot să obțină un punctaj de la 0 – 100, însă pentru ca acestea să intre în 
etapa de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile trebuie să acumuleze minim 30 
puncte (pragul de calitate).  

Evaluarea va fi independentă, fiecare expert evaluator va completa și semna Grila de evaluare 
tehnico- financiară. 

Fiecare depunctare se justifică, iar justificarea se consemnează în grila de evaluare a fiecăruia 
dintre evaluatori. Justificările se vor prelua în grila finală cu specificația – argumentare evaluator 
1, evaluator 2, evaluator 3, respectiv evaluator 4. 

La finalul evaluării, președintele comisiei de evaluare va centraliza grilele evaluatorilor, 
comentariile efectuate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu/subcriteriu și punctajele stabilind 
punctajul final al etapei de evaluare tehnico-economică.   

Nu se vor accepta diferențe de punctaj mai mari de 3 puncte, la același subcriteriu de evaluare. 
 Dacă se constată diferențe mai mari de 3 puncte la același subcriteriu, pentru același plan de 

afaceri, acordate de către evaluatori, președintele comisiei va iniția discuții de mediere între 
aceștia pentru clarificarea situației în vederea ajustării/analizei și punctajului. 

 
Concilierea evaluării: 

a) Diferențe de punctaj: 
Dacă între evaluatori există diferențe mai mari de 3 puncte la oricare dintre subcriterii, 

Președintele Comisiei de Evaluare și Selecție asigură concilierea opiniilor evaluatorilor. 
Evaluatorii reevaluează punctajul acordat planului de afaceri și își revizuiesc grilele de evaluare, 
astfel încât să nu existe diferențe mai mari decât limita specificată (3 puncte). 

b) Diferențe în recomandările privind modificarea bugetului: 

http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari
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În cazul în care evaluatorii au intervenții diferite pe buget, ducând la valori diferite ale 
bugetului, Președintele Comisiei de Evaluare și Selecție asigură concilierea opiniilor evaluatorilor. 
Evaluatorii pot aplica corecții/ajustări bugetare. 

Ajustările bugetare se realizează de echipa de evaluare doar în urma transmiterii 
solicitării de clarificări și analizării răspunsului primit de la solicitant (cu excepția cheltuielilor 
neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau a depășirii plafoanelor, care 
pot fi corectate sau diminuate, fără să fie solicitată nicio clarificare). 

Solicitantul va fi informat la adresa de e-mail menţionată în cadrul planului de afacere, 
asupra modificărilor bugetare efectuate de echipa de evaluatori, în etapa de evaluare tehnico-
financiară. El trebuie să accepte aceste modificări în termen de maxim 3 zile lucrătoare; în cazul 
în care solicitantul nu este de acord cu toate modificările propuse sau nu răspunde deloc la 
informarea transmisă, proiectul va fi respins. 

Proiectele cu un punctaj mai mic de 30 puncte la etapa de evaluare tehnico-economica 
sunt considerate RESPINSE. 

Punctajul maxim ce poate fi obținut de un plan de afaceri este de 100 de puncte.  
Punctajul minim pentru care planul de afaceri poate fi declarat admis pentru finanțare 

este de 30 de puncte. Toate planurile de afaceri care obțin mai puțin de 30 de puncte vor fi 
declarate respinse de la finanțare. 

Ca urmare a încheierii procesului de evaluare. rezultatele se vor centraliza și va realiza 
ierarhizarea planurilor de afaceri, în funcție de punctajul total obținut după evaluare. 

Se vor selecta pentru finanțare cele mai bune 14 planuri de afacere în ordinea 
descrescătoarea a acestora. 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, acestea vor fi departajate 
în ordinea următoarelor criterii de departajare: 

• Crearea de noi locuri de muncă 
• Calitatea planului de afaceri 
• Contribuția investiției propuse la realizarea obiectivului schemei de minimis. 

 
Elaborarea raportului de evaluare și selecție 

Președintele comisiei de evaluare și selecție va întocmi Raportul de evaluare și selecție 
intermediar al planurilor de afacere, pe care îl va afișa pe site-ul proiectului 
www.incluziunesocialavizantealivezi.ro.   

Rezultatul procesului de evaluare se comunica candidatului prin transmiterea notificării 
privind rezultatul evaluării (Notificare privind rezultatul evaluării) cu confirmare de primire. 

Având in vedere prevederile GDPR se va publica doar numărul de inregistrare care a fost 
alocat planului de afaceri din registrul intrări-ieșiri si numele planului de afaceri, fara alte date de 
identificare a beneficiarului. 

 
Contestații 

Toți participanții cărora le-au fost respinse planurile de afaceri vor avea posibilitatea de a 
contesta rezultatul in termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor prin transmiterea 
Anexei – Contestație rezultat concurs. 

Contestațiile se semnează de către beneficiar și se depun în format letric la sediul 
liderului de proiect, judetul Vrancea, comuna Vizantea-Livezi, sat Vizantea Razaseasca, str. 
Primariei, nr. 1, tel 0237264281.  

Contestațiile transmise prin alte metode (e-mail, posta, fax, curier rapid) și/sau primite în 
afara intervalului de depunere a contestațiilor nu vor fi acceptate. 

Candidații au posibilitatea de a contesta rezultatul evaluării propriului plan de afaceri o 
singură dată și cu respectarea termenului prevăzut in calendarul de desfășurare a concursului. 
Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu vor fi luate în considerare.  

Contestațiile trebuie să indice în mod clar și concis aspectele contestate din rezultatul 
procesului de evaluare furnizand și argumentele necesare în susținerea contestației. 
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Contestațiile se soluționează în termen de maxim 5 zile lucrătoare, iar beneficiarii vor fi 
notificați cu privire la rezultatul contestațiilor. 

După soluționarea contestațiilor, administratorul schemei de minimis va solicita 
reprezentantului legal/titularului de planului de afaceri completarea, semnarea și transmiterea 
Declarației de eligibilitate, formular reglementat de Instrucțiunea 17/12.04.2022. 

Ulterior primirii declarației de eligibilitate asumată de solicitantul ajutorului de minimis,  
administratorul schemei de minimis va completa și transmite declarația de conformitate ANEXA 
2 la Instrucțiunea 17/12.04.2022, respectiv ANEXA 3 la Instrucțiunea 17/12.04.2022 către OIR în 
vederea validării procesului de selecție. 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, OIR are obligația de a răspunde 
solicitării administratorul schemei de minimis în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
înregistrării documentației, termen ce poate fi prelungit dacă sunt solicitate informații 
suplimentarare/clarificări.  

După primirea Deciziei de validare/resăpingere a respectării criteriilor de acordare a 
ajutorului de minimis, ANEXA 4 la Instrucțiunea 17/12.04.2022, Președintele Comisiei de 
Evaluare a planurilor de afaceri va întocmi Raportul de selecție final. Raportul de selecție final fi 
publicat pe site-ul proiectului, www.incluziunesocialavizantealivezi.ro 

În cazul în care în urma publicării Raportului de evaluare și selecție intermediar nu sunt 
depuse contestații, Raportul de evaluare și selecție intermediar va fi considerat Raport de Selecție 
Final. Raportul de Selecție intermediar/final va fi semnat și aprobat de către președintele comisiei 
de evaluare și selecție. Raportul de Selecție al concursului se publică pe site-ul proiectului. 
 
 
SEMNAREA CONTRACTULUI DE SUBVENTIE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE 
MINIMIS 
 

Semnarea cotractului de subventie se va face intr-un interval de timp determinat, in 
functie de graficul de desfasurare a activitatilor proiectului. 

 
 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Administratorul schemei de minimis se obligă, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 

2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, acesta se 
angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si ale castigatorilor 
la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentei metodologii si legislatiei in vigoare. 
Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra 
datelor si de dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale.  
Prevederi speciale 

Prezenta metodologie este disponibila gratuit pentru toti cei interesati. Prin participarea 
la concursul planurilor de afaceri, cei care doresc participarea la concurs vor respecta si se vor 
conforma tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Metodologiei de selectie a planurilor de 
afaceri. 

Prezenta metodologie poate suferi modificari/ completari la orice moment, in functie de 
instructiunile/ cerintele Autoritatii Contractante. Orice modificare si/ sau completare va fi facuta 
publica cel putin in aceleasi medii in care s-a promovat concursul planurilor de afaceri. 
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Anexa 1 – Model pagina de garda dosar privind planul de afaceri 

 

 

PAGINA DE GARDA A DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS PLANURI DE AFACERI  

- MODEL- 

 

 

 

Tip exemplar dosar: ............................... 

Dosar de candidatura pentru Concursul de Planuri de Afaceri organizat in cadrul proiectului 

” Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi “ - POCU 827/5/2/139983. 

 

 

Nume si prenume candidat: ............................................................................................. 

Titlul Planului de afaceri inscris in concurs: ...................................................................... 
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Anexa 2 - Model opis dosar plan de afaceri 

 

OPIS DOSAR CONCURS PLAN DE AFACERI  

-MODEL- 

 

Nr. 
crt. Document Nr. pagini 

1 Cerere inscriere si inregistrare     

2 

Copie dupa certificatul de competente antreprenoriale/ adeverinta 
privind absolvirea cursului de formare profesională prin inițiere în 
antreprenoriat organizat în cadrul Proiectului ”Servicii integrate 
pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - POCU 
827/5/2/139983. 

  

3 Plan de afaceri    
4 ANEXA 1 - Buget detaliat   
5 ANEXA 2 – Calendar activități   
6 Copie carte de identitate solicitantului   

7 Declarația de eligibilitate privind participarea la concursul de planuri 
de afaceri a solicitantului    

8 Declarația de angajament a solicitantului    

9 Declarația solicitantului privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal    

10 Declarația solicitantului privind conflictul de interese    
11 Cazier fiscal în original    
12 Cazierul judiciar în original   
13 Curriculum Vitae – Model Euro Pass  
14 Alte documente justificative   
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Anexa 3 - Model cerere tip de înscriere a planului de afaceri 

 

 

 
CERERE TIP DE ÎNSCRIERE A PLANULUI DE AFACERI IN CADRUL 

CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 
 

 

Subsemnatul(a)............................................................................................ având domiciliul/reședința 
în (sat, comuna/oraş).........................................., Judeţ .........................................., str. .............................................. , 
nr.........., bloc .............., sc......., et ..........., apart. ……., posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberată 
de...................................... la data de....................................., cod numeric personal ..................................................., 
telefon:.................................; e-mail: ...............................................,  

solicit inscrierea mea la Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului 
”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ finanțat prin POCU 
827/5/2/139983  - proiect cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European - 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

Prin prezenta vă înaintez Planul de Afaceri elaborat de către subsemnatul/a spre a fi 
evaluat în cadrul Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului sus amintit.  

Titlu Plan de Afaceri: .....................................................................................................................  

Nr. pagini Plan de Afaceri: ....................  

Tipul intreprinderii care urmeaza sa fie infiintata: 

 S.R.L. 

 P.F.A 

 Intreprindere individuala care desfasoara activitati economice 

 Intreprindere familiala care desfasoara activitati economice 

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în Metodologia de selectie 
planuri de afaceri elaborata în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în 
Comuna Vizantea -Livezi“ finanțat prin POCU 827/5/2/139983  şi sunt de acord cu acestea.  

 

Solicitant  
Nume: ............................................................................  
Prenume: ........................................................................  
Semnătura: .....................................................................  
Data: …../……/2022 
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Anexa 4 - Model declaraţie de eligibilitate 

 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

Subsemnatul(a)............................................................................................ având domiciliul/reședința 
în (sat, comuna/oraş).........................................., Judeţ .........................................., str. .............................................. , 
nr.........., bloc .............., sc......., et ..........., apart. ……., posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberată 
de...................................... la data de....................................., cod numeric personal ..................................................., 
telefon:.................................; e-mail: ...............................................,  

in scopul participarii mele la Concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului ”Servicii 
integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ finanțat prin POCU 
827/5/2/139983  declar pe propria raspundere urmatoarele: 

• Am fost informat/a si am luat cunostinta de conditiile de eligibilitate si criteriile de 
acordare a ajutorului de minimis in cadrul cadrul Schemei de ajutor de minimis ”Servicii integrate 
pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ prezentate in Metodologia de selectie grup 
tinta si in Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri;   

• Fac parte din categoria: 

 Șomer  

 Persoană inactivă 

 Persoana care dorește să infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca. 

• Am absolvit cursul de formare profesională prin inițiere în antreprenoriat organizat în 
cadrul Proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - POCU 
827/5/2/139983. 

• Ma angajez sa detin calitatea de asociat unic sau asociat majoritar si functia de 
Administrator/ reprezentant legal in cadrul intreprinderii care se va infiinta si dezvolta cu 
ajutorul de minimis acordat, 

• Ma angajez ca la data semnarii contractului de subventie sa nu am calitatea de asociat 
majoritar in structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Nu am/voi avea calitatea de asociat si/ sau functia de administrator in cadrul altei 
întreprinderi care se va infiinta cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul ”Servicii integrate 
pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ 

• Depun un singur plan de afaceri in cadrul Concursului de planuri de afaceri organizat prin 
proiectul ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ 

• Intreprinderea care se va infiinta in cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru 
incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ va fi legal constituita si isi va desfasura activitatea 
pe teritoriul Romaniei, in mediul rural, in Judetul Vrancea, localitatea Vizantea -Livezi   

• Ca viitor reprezentant legal al intreprinderii ce se va infiinta daca planul de afaceri va fi 
selectat ca fiind castigator in cadrul concursului, declar: 

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

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

 Nu am furnizat si nu voi furniza informatii false; 

 Sunt direct responsabil/a de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu actionez ca 
intermediar pentru planul de afaceri propus a fi finantat; 

 Ma oblig sa respect conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice 
”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ 
sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020, respectiv: 

• respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.   
• angajarea a minimum 1 persoană in cadrul afacerii finantate prin schema de minimis; 
• asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de 

minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului; 
• asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 7 luni, in care beneficiarul sa asigure 

continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca; 
 

 Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi tipuri de cheltuieli eligibile 
pe care le-am prevazut in planul de afaceri inscris in concurs; 

 Am luat la cunostinta de domeniile exceptate la finantare prin Schema de ajutor de minimis, 
prevazute in Anexa la Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri; 

 In calitate de beneficiar al ajutorului de minimis, sunt de acord cu publicarea pe pagina de 
internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul 
Operational Capital Uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro , a informatiilor privind activitatile 
finantate din ajutorul de minimis acordat. 

 Cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar 
pe propria raspundere ca toate datele din prezenta declaratie corespund realilitatii. 

 

Solicitant 
Nume: ............................................................................  
Prenume: ........................................................................  
Semnătura: .....................................................................  
Data: …../……/2022 
 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Anexa 5 - Model plan de afaceri  

 

 

 

 

PLAN DE AFACERI 
Realizat în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna 

Vizantea -Livezi“ finanțat prin POCU 827/5/2/139983- AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT 
  

Nume/Prenume:   
Domiciliul: 
(strada, nr., localitate, 
județ, cod postal)   
Date de contact 
(telefon, e-mail)   

CNP:   
 
TITLU PLAN AFACERI  

 
 
 

 
LOCUL/AMPLASAMENTUL INVESTIȚIEI 

 
 
Localitate/Sat/Comună 
Județ: 
 
 

 

FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE A AFACERII PROPUSE 

  Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)                                                                                              
  Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)                                                                                                
  Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)  
  Societate în nume colectiv – SNC (Legea nr.31/1990); 
  Societate în comandită simplă – SCS (Legea nr.31/1990); 
  Societate pe acţiuni – SA (Legea nr.31/1990); 
  Societate în comandită pe acţiuni – SCA (Legea nr.31/1990); 
  Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990)                                                                             
 

ELABORAT DE: 
Consultant autorizat..................  
Solicitant.................................... 
Date de identificare................... 
(nume, prenume, semnături, ştampilă) 
 
Data intocmirii............................. 
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CODURI CAEN PROPUSE SPRE FINANȚARE  

CODURI CAEN 
Activitate principală   
Activitate secundară   

 

OBIECTIVELE PENTRU CARERE SE SOLICITA SPRIJIN FINANCIAR 

Obiectivul general 
 
Obiectivul obligatoriu de indeplinit 

1. angajarea a minimum 1 persoană 
2. asigurarea funcționării afacerii subvenționate prin prezentul Contract de subvenție, pe o  perioadă de 

minimum 12 luni, pe perioada implementării proiectului aferent Contractului de finanțare. 
3. asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 7 luni. Perioada de sustenabilitate presupune 

continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă. 
 
Obiectivul  specific: 
 

 

Valoarea finanțării cerute, surse de finanțare pentru implementarea P.A.  

Nr 
crt. Sursa de finanțare Valoare  

(lei TVA inclus) 
Procent din valoarea 

totală 
1 Grant nerambursabil (ajutor de minimis)   
2 Resurse proprii    
3 Credit bancar   

 

DESCRIEREA ETAPELOR DE IMPLEMENTARE A P.A. 

1. Descrierea investiției/ afacerii  
Se prezinta oportunitatea afacerii, se descriu serviciile ce urmeaza să fie prestate sau produsele ce urmează a fi obținute 

2. Activitățile propuse 

Prezentați activitățile necesare pentru realizarea investiției și implementarea afacerii, și realizați o scurtă descriere a 
acestora (de ex. asigurarea spațiului productiv / comercial prin achiziție / închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; 
amenajări; achiziționarea de utilaje, echipament, mobilier; obținere avize, acorduri, autorizații necesare implementării 
proiectului; punerea în funcțiune a utilajelor, echipamentelor etc., recrutare / selecție / angajare personal suplimentar 
necesar; instruire personal; acțiuni de promovare a produselor / serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, 
produse finite, mărfuri, asigurarea condițiilor tehnico-economice, sanitare etc.) 

3. Politica resurselor umane implicate în proiect 
 

4. Analiza pieței pe care va activa întreprinderea în contextul dezvoltării afacerii. 
Descrierea ofertei și a cererii (concurența, clienți existenți/potențiali, beneficiarii finali ai 
produsului/serviciului dacă aceștia diferă de clienții descriși),  

a) Descrierea pe scurt a politicilor privind:  
 produsul:  
 prețul 
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 promovarea 
 vanzare/desfacere cu amănuntul sau prestarea serviciului  
 clienți  

 
Atentie! In cazul serviciilor în agroturism si activităților mesteșugărești se va descrie și potențialul local 
 
Analiza SWOT 

 Analizați punctele tari și punctele slabe ale afacerii dvs.; analizați oportunitățile și amenințările la adresa 
afacerii dvs. 
 Explicați fiecare punct în parte, apoi prezentați rezultatele într-o formă matriceală, ca în exemplul de mai jos 

Puncte tari Punte slabe 
□       1 □       1 
□       2 □       2 
□       3 □       3 

Oportunități Amenințări 
□       1 □       1 
□       2 □       2 
□       3 □       3 

Prezentați pe scurt măsurile pe care le veți lua pentru valorificarea la maximum a oportunităților și punctelor tari și 
evitarea amenințărilor și eliminarea punctelor slabe. 

5. Managementul riscului 

Reluați mai jos riscurile identificate din analiza SWOT  

 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Risc Cauzele care favorizează 
apariția riscului Strategia adoptată 

   
   
   
   
   

 

6. Finantarea afacerii  

 In acest subcapitol este necesara prezentarea de informatii cu privire la: totalitatea 
cheltuielilor necesare derularii tuturor activitatilor si sursele de finantare preconizate (capitaluri 
proprii, surse atrase); necesarul de cash-flow si evolutia incasarilor.  
 Se va realiza o previzionare a veniturilor si a cheltuielilor pe o durata de 3 ani. Previziunile 
veniturilor reprezinta o situatie financiara care rezuma castigurile afacerii in perioada de timp 
specifica.   
 Candidatul va argumenta totodata necesitatea finantarii, care sunt beneficiile aduse.   
Anexe la planul de afaceri elaborat:  
- Bugetul detaliat   
- Calendarul activitatilor (grafic de implementare) si rezultatele asteptate 
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BUGET PLAN DE AFACERI 
 Anexa 1 – Plan de afaceri 

Nr. cr
t.  Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  

Cont
ribu
ție p
ropr

ie  

Chel
tuiel
i elig
ibile

,  

TVA aferentă  TO
TAL
 ELI
GIB
IL  

TOTAL  
TVA         
nede
ducti
bilă 

TVA             
dedu
ctibil

ă  
col. 1  col. 2  col. 3  col. 4  col. 5  col. 6  col. 7  col. 8  

1. Taxe pentru înființarea de start-up-uri 0 ,00  0,00 0,00  0 ,00 0,00 0,00  

2. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.  Cheltuieli cu salariile  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii
/ cooptați  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuiel
ilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor  
nou- înfiinţate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Cheltuieli pentru cazare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente 
deplasării  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii 
specializate,pentru care beneficiarul ajutorului de 
minimis nu are expertiza necesară 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.  

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele dec
ât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prim
e și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte chelt
uieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinder
ilor  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spa
ții pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întrepri
nderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 

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

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

8. Utilități aferente funcționării întreprinderii  0 0 0 0,00 0,00 0,00 

9. Servicii de administrare a clădirilor aferente  
funcţionării întreprinderilor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. 
Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi  
mijloace de transport aferente funcţionării  
întreprinderilor  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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11.  Arhivare de documente aferente funcţionării  
întreprinderilor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderi
lor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente  
funcţionării întreprinderilor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării 
întreprinderilor   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionă
rii întreprinderilor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.1.  Prelucrare de date  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.2.  Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.3.  Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relev
ante  pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.4.  Concesiuni, brevete, licenţe, software, mărci comerciale, dre
pturi si active similare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ESTIMAT 
      

Nr. 
crt Indicator  

Estimare 
pe 2022 

Estimare 
pe 2023 

Estimare 
pe  2024 

Estimare 
pe 2025 

 
1 Venituri din vânzarea mărfurilor 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 Venituri din vânzarea producției 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 Venituri din prestări servicii 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 Venituri din subvenții pentru exploatare si 
investiții 

0,00 0,00 0,00 0,00  

5 TOTAL VENITURI DIN 
EXPLOATARE (1+2+3+4) 

0,00 0,00 0,00 0,00  

6 Venituri financiare 0,00 0,00 0,00 0,00  

Valoare Calcul 
I. Valoarea totală a proiectului, din care: 0,00 = I.a. + I.b.+ II 

I.a. Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA nede
ductibilă*) 

0,00 = total col. 7 din Bug
et 

I.b. 
Valoarea neeligibilă a proiectului (TVA deductibilă
 aferentă cheltuielilor eligibile) 0,00 

= total col. 6 din Bug
et 

II. Contribuţia proprie a solicitantului 0,00 = total col. 3 
III. Finanțare nerambursabilă solicitată 0,00                                               = I.a 
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7 Venituri excepționale 0,00 0,00 0,00 0,00  

8 A. VENITURI TOTALE (5 + 6 + 7) 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Cheltuieli cu materiile prime si 
auxiliare 

0,00 0,00 0,00 0,00  

10 Cheltuieli privind mărfurile 0,00 0,00 0,00 0,00  

11 Cheltuieli cu utilitățile și energia 0,00 0,00 0,00 0,00  

12 Cheltuieli cu forța de munca 0,00 0,00 0,00 0,00  

13 Cheltuieli cu transportul (aprobi. + 
desfacere ) 

0,00 0,00 0,00 0,00  

14 Accize (daca este cazul) 0,00 0,00 0,00 0,00  

15 Cheltuieli cu chiriile 0,00 0,00 0,00 0,00  

16 Costuri administrative 0,00 0,00 0,00 0,00  

17 Amortizarea și provizioanele 0,00 0,00 0,00 0,00  

18 Cheltuieli cu activitățile de promovare 0,00 0,00 0,00 0,00  

19 Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 Asigurări, impozite și taxe 0,00 0,00 0,00 0,00  

21 Cheltuieli cu serviciile pretate de terți 0,00 0,00 0,00 0,00  

22 Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00  

23 Cheltuieli financiare 0,00 0,00 0,00 0,00  

24 B. TOTAL CHELTUIELI (de la 9 la 23) 0,00 0,00 0,00 0,00  

25 C.  REZULTATUL BRUT (A–B) : 
profit/pierdere 

0,00 0,00 0,00 0,00  

26 D. IMPOZIT PE PROFIT / IMPOZIT 
PE VENIT 

0,00 0,00 0,00 0,00  

27 REZULTATUL NET (C – D) : 
profit/pierdere 

0,00 0,00 0,00 0,00  

28 Profit net cumulat 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

PROIECTII FINANCIARE 
      

CASH-FLOW 
    
    

Nr. 
crt. Explicatii/luna AN 

2022 
AN 

2023 
AN 

2024 
AN 

2025 

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)          
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A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)          

1 din vânzări          
2 din credite primite          
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)          
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă          

Total disponibil (I+A)  0 0 0 0 

B Utilizari numerar din exploatare  0 0 0 0 

1 Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile afere
nte activităţii desfaşurate          

2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)          
3 Chirii          
4 Utilităţi         

5 Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,        Ser
vicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere          

6 Asigurări          
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate          
8 Alte cheltuieli          

C Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a         pro
iectului)  

        

D Credite           

1 Rambursări rate de credit scadente          
2 Dobânzi şi comisioane          

E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)          

1 Plăţi TVA          
2 Rambursări TVA          
3 Impozit pe profit/cifra de afaceri         

F Dividende         

G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)  0 0 0 0 

H Flux net de lichidităţi (A-G)  0 0 0 0 

II Sold final disponibil (I+H)  0 0 0 0 
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 Prezentați calendarul activităților(graficul de implementare), completând tabelul 
de mai jos: 

 
 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR(GRAFICUL DE IMPLEMENTARE) 
Anexa 2 – plan de afaceri  

 
*Se vor enumera activitățile prevăzute în planul de afaceri 
**luna de implementare a planului de afaceri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A1 denumire 
activitate 1

A2
denumire 
activitate 2

A3
denumire 
activitate 3

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

An
denumire 
activitate n

Nume și 
prenume 

beneficiar 
ajutor de 
minimis           

Nr. Denumire 
activitate*

Responsabil
Perioada implementare                                                                                                                     

(12 luni)
Perioada sustenabilitate           

(7 luni)
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Anexa 6 - Grilă de evaluare  administrativă a dosarului planului de afaceri depus în cadrul proiectului 
”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 
 

Grilă de evaluare administrativă a dosarului planului de afaceri depus în cadrul 
proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  

POCU 827/5/2/139983 
 

DATE SOLICITANT 

  
Nume și prenume   
Titular planului de afaceri    
Amplasamentul proiectului   
Numărul și data înregistrării proiectului   

 

 Evaluator 1       Evaluator 2 

 Evaluator 3       Evaluator 4 

 Nr. 
crt Criteriu de verificare DA NU OBSERVAȚII 

1 
Solicitantul a depus în termen cererea de înscriere la 
concursul de planuri de afaceri și înregistrare Plan de 
afaceri?       

2 Documentele din dosarul de candidatură sunt numerotate  
și semnate de catre solicitant?       

3 Referintele din OPIS corespund cu numarul paginii la care 
se afla documentele din Dosar?       

4 Copia electronica/scan-ul dosarului corespunde cu dosarul 
original pe suport de hartie?       

5 
Solicitantul a depus in termen declarația pe proprie 
răspundere de eligibilitate privind participarea la concursul 
de planuri de afaceri?       

6 Solicitantul a depus în termen declarația pe propria 
răspundere privind conflictul de interese?       

7 

Solicitantul a depus in termen declarația pe propria 
răspundere de sustenabilitate cu privire la menținerea 
locurilor de munca, așa cum a fost asumată în planul de 
afaceri și a menținerii destinației bunurilor achiziționate cel 
puțin 3 ani după finalizarea proiectului ?       

8 Solicitantul a depus declarația privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal?       

9 Solicitantul a depus copie a carții de identitate? 
      

10 Solicitantul face dovada că deține un certificat de 
absolvire a cursului de formare profesională prin       
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inițiere în antreprenoriat organizat în cadrul 
Proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune 
socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - POCU 
827/5/2/139983? 

11 

Dosarul planului de afaceri conține ”planul de afaceri” 
formatul standard impus de către administratorul 
schemei de ajutor financiar? 

   

12 

Dosarul planului de afaceri conține ANEXA 1 la Planul 
de afaceri - Bugetul detaliat formatul standard impus 
de către administratorul schemei de ajutor financiar? 

   

13 

Dosarul planului de afaceri conține ANEXA 2 la Planul 
de afaceri - Calendarul activităților formatul standard 
impus de către administratorul schemei de ajutor 
financiar? 

   

14 
Dosarul planului de afaceri conține cazier fiscal în 
original? 

   

15 
Dosarul planului de afaceri conține cazier judiciar în 
original? 

   

16 
Dosarul planului de afaceri conține Curriculum Vitae – 
Model Euro Pass- semnat si datat? 

      
În această etapă de evaluare a planului de afaceri se poate solicita o singură clarificare de către comisia de evaluare 
Planul de afaceri și anexele pot fi revizuite ca urmare a solicitării de clarificări.  
Notă: În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii va fi bifat cu NU (după etapa de clarificări), planul de afaceri va fi 
respins. 
 

Observații:  

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

....... 

CONCLUZIA EVALUARE ADMINISTRATIVĂ A DOSARULUI 
 

         CONFORM/ADMIS         NECONFORM/RESPINS  
 
 
 
 
 
Nume și prenume evaluator:  
Semnătura:  
Data: 
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Anexa 7 - Grilă de evaluare tehnico-financiară a planului de afaceri depus în cadrul proiectului 
”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 
 

Grilă de evaluare tehnico-financiară a planului de afaceri depus în cadrul proiectului 
”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  

 POCU 827/5/2/139983 
 

DATE SOLICITANT 

  
Nume și prenume   
Titular planului de afaceri    
Amplasamentul proiectului   
Numărul și data înregistrării proiectului   

 

 Evaluator 1       Evaluator 3 

 Evaluator 2       Evaluator 4 

GRILĂ DE EVALUARE TEHNICO  - FINANCIARĂ 
  

Nr. 
Crt Criterii de selecție Punctaj 

1.  Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor POCU MAX: 
45 

1.
1 Afacerea nou înființată va genera noi locuri de muncă  MAX: 

15 

  
1.1.1 Numărul locurilor de muncă este 3 15 
1.1.2 Numărul locurilor de muncă este 2 10 
1.1.3 Numărul locurilor de muncă este 1 5 

1.
2 Utilizarea resurselor locale MAX: 

10 

  

1.2.1 În activitatea curentă, întreprinderea nou creată va utiliza 
preponderent  resurse naturale/materia primă și forța de muncă din 
Vizantea Livezi 

10 

1.2.2 În activitatea curentă, întreprinderea nou creată va utiliza parțial  
resurse naturale/materia primă și forța de muncă din Vizantea Livezi 5 

1.
3 Promovarea egalității de șanse a nediscriminării  MAX: 

10 

  1.3.1 Proiectul prevede crearea de facilități/adaptarea 
infrastucturii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități  10 
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  1.3.2 Candidatul respectă cerințele legale minime în domeniu 5 

  1.3.3 Planul de afaceri nu menționează intenția de respectare și aplicare a 
principiilor egalității de șanse și de gen 0 

1.
4 

Promovarea dezvoltării durabile(protecția mediului și eficiența 
energetică) MAX: 5 

  

1.4.1 Planul de faceri propune măsuri concrete de îmbunătățire a calității 
mediului încojurător și de creștere a eficienței energetice 5 

1.4.3 Planul de afaceri nu menționează intenția de respectare și aplicare a 
cerințelor legale în domeniu 0 

1.5 Utilizarea noilor tehnologii și promovarea societății informaționale MAX: 5 

  

1.5.1 Investiția propusă conduce la creșterea gradului de utilizare a tehologiilor 
noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție/prestări 
servicii  

5 

1.5.2 Planul de afaceri nu menționează utilizarea tehnologiilor noi  0 
2 Caliatea și maturitatea planului de afaceri  MAX: 35 

2.1 Capacitatea candidatului de a realiza investiția propusă MAX: 5 

  

2.1.1 Resursele materiale și umane sunt clar definite și sunt adecvate pentru 
implementarea planuui de afaceri 2 

2.1.2 Candidatul a absolvit cursului de formare profesională prin inițiere în 
antreprenoriat organizat în cadrul Proiectului ”Servicii integrate pentru 
incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - POCU 827/5/2/139983. 

3 

2.1.3 Candidatul nu face parte din grupul țintă vizat de cursului de formare 
profesională prin inițiere în antreprenoriat organizat în cadrul Proiectului 
”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - POCU 
827/5/2/139983. 

0 

2.2  Metodologia de implementare a planului de afaceri  MAX: 5 

  2.2.1 Obiectivele planului de afceri sunt clare și realiste putând fi realizate în 
perioada propusă prin graficul de implementare 5 

  2.2.2 Obiectivele planului de afceri nu sunt clar definite și nu pot fi realizate în 
perioada propusă prin graficul de implementare 0 

2.3 Bugetul proiectului  MAX: 15 

  

2.3.1 Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele 
materiale implicate in realizarea planului de afaceri.  3 

2.3.2 Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile/neeligibile 2 
2.3.3 Există corelare între bugetul planului de afaceri și sursele de finanțare  2 
2.3.4 Costurile sunt realiste(corect estimate), suficiente și necesare pentru 
implementarea planului de afaceri  3 

2.3.5 Bugetul respectă modelul standard impus de către administratorul 
schemei de ajutor financiar, este corect calculat, sumele sunt calculate cu 2 
zecimale. 

2 

2.3.6 Valoarea totală a proieectului se încadrează valoarea  maximă a 
ajutorului de minimis stabilit către administratorul schemei de ajutor financiar 3 

2.4 Calitatea planului de afaceri  MAX: 10 
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2.4.1 Datele sunt suficiente și justificate 10 
2.4.2 Datele sunt suficiente și justificate parțial (sunt detaliate/analizate sumar, 
sunt parțial realiste, calculațiile de costuri și venituri sunt parțial corecte etc) 5 

2.4.1 Datele sunt insuficiente și slab justificate 0 

3 Sustenabilitate aplanului de afaceri  MAX: 20 

  

3.1 Candidatul dovedește capacitate solidă de a asigura menținerea, 
întreținerea și funcționarea investiției după semnarea contractului de 
subvenție. Fluxul de numerar net  cumulat(estimat) este pozitiv  

20 

3.2 Candidatul dovedește capacitate relativă de a asigura menținere, 
întreținerea și funcționarea investiției după semnarea contractului de 
subvenție. Fluxul de numerar net  cumulat(estimat) este pozitiv, dar există un 
grad de risc privind imposibilitatea de a asigura sustenabilitatea investiției 

5 

Punctajul  minim este de 30 puncte 
 

 

Observații:  

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

CONCLUZIA EVALUĂRII PRIVIND EVALUAREA TEHNICO-FINANCIARĂ 
 

         CONFORM/ADMIS         NECONFORM/RESPINS  
 
 
 
 
 
Nume și prenume evaluator:  
Semnătura:  
Data: 
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Anexa 8 - Fișă de solicitare a informațiilor suplimentare pentru planul de afaceri depus în cadrul 
proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 
827/5/2/139983 

 

 

Fișă de solicitare a informațiilor suplimentare  
pentru planul de afaceri depus în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune 

socială în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 
 
 

Titlul planului de afaceri    
Numărul și data înregistrării proiectului   

 

În atenția Domnului/Doamnei ..........................., 
 

Vă aducem la cunoştinţă, referitor la planul de afaceri depus de ……..........................……. pentru a fi 

finanțat în cadrul concursului de planuri de afaceri ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna 

Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 și înregistrat la _________________ cu numărul de înregistrare 

_______________ faptul că în urma verificării efectuate de comisia de evaluare, a rezultat necesitatea clarificării 

unor subiecte pe care vi le prezentăm în PARTEA I, pct.3 din acest formular. 

Vă rugăm să completaţi partea a II-a a formularului şi să-l returnați la _________________________ în 

maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii. 

Menţionăm că planul de afaceri va fi respins în cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne 

parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate.   

Documentele solicitate vor fi transmise într-un exemplar semnat de solicitant. 

 
 
 
 
 
Președinte comisie de evaluare 
Nume și prenume  
Semnătura:  
Data: 
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1. Date de identificare a solicitantului: 
 Nume solicitant: ____________________________ 

2. Numărul de înregistrare a planului de afaceri: 139983_xx/____/2022 
3. Subiecte de clarificat: 

Nr. 
crt 

Referință document  
(pct. din doc.) Subiecte de clarificat 

1     
2     
3     

 

Pentru justificarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa ataşaţi următoarele documente : 

a) _________________________________ 
b) _________________________________ 
c) _________________________________ 

 

Întocmit,  
Președinte comisie de evaluare 
Nume și prenume  
Semnătura:  
Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTEA I   
Se va completa de către Președintele comisiei de selecție 
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1. Precizările solicitantului referitoare la solicitările menționate în Partea I 

Nr. 
crt 

Referință document  
(pct. din doc.) Subiecte de clarificat 

1     
2     
3     

 

Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate: 

a) _________________________________ 
b) _________________________________ 
c) _________________________________ 
 

În cazul în care nu respect  termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca planul de 
afaceri sa fie declarat neeligibil.  
 
 
 
Nume și prenume solicitant:   
Data:  
Semnătura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTEA II   
Se va completa de către solicitant 
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Concluzia evaluatorului 
 

Nr. 
crt 

Referință document  
(pct. din doc.) Concluzii 

1     
2     
3     

 
 
Întocmit/avizat  
Președinte comisie de evaluare 
Nume și prenume  
Semnătura:  
Data 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTEA III 
A se completa de Președintele comisiei de evaluare (după primirea răspunsului de la solicitant) 
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Anexa 9 – Raport de selecție intermediar  pentru planurile de afaceri depus în cadrul proiectului 
”Servicii integrate pentru incluziune 47ocial în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 
 

RAPORT SELECȚIE INTERMEDIAR 
Lista planurilor de afacere care au fost declarate ADMISE după evaluarea administrative 

și tehnico-financiară 

Nr. 
crt. 

Cod alocat      
PA 

Data 
înregistrare Solicitant  Titlu proiect  Punctaj 

obținut  
1 139983_01         
2 139983_02         
3 139983_03         
4 139983_04         
5 139983_05         

 
Lista planurilor de afacere care au fost declarate RESPINSE după evaluarea administrativă și 

tehnico-financiară 
 

Nr. 
crt. 

Cod alocat      
PA 

Data 
înregistrare Solicitant  Titlu proiect  Punctaj 

obținut  
1 139983_01         
2 139983_02         
3 139983_03         
4 139983_04         
5 139983_05         
6 139983_06         

 
Lista planurilor de afacere SELECTATE SPRE FINANȚARE: 
 

Nr. 
crt. 

Cod alocat      
PA 

Data 
înregistrare Solicitant  Titlu proiect  Punctaj 

obținut  
1 139983_01         
2 139983_02         
3 139983_03         
4 139983_04         
5 139983_05         
6 139983_06         
7 139983_07         
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Lista planurilor de afacere ADMISE după evaluarea administrative și tehnico-financiară 

și NESELECTATE (REZERVĂ): 
 

Nr. 
crt. 

Cod alocat      
PA 

Data 
înregistrare Solicitant  Titlu proiect  Punctaj 

obținut  
1 139983_01         
2 139983_02         
3 139983_03         

 
Raportul de selectie intermediar nr. ..... a fost afișat pe site-ul proiectului ____________________________ 

în data de _______________ 

Puteți depune contestație la prezenta notificare conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului in 

termen de 3 zile de la data prezentului document.  

După solicitarea eventualelor contestații va fi publicat Raportul de evaluare si selecție final. 

 
Președinte  

Comisie evaluare planuri de afaceri 
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Anexa 10 - Notificarea solicitanților privind rezultatul evaluării în cadrul proiectului ”Servicii 
integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 
 

NOTIFICAREA SOLICITANȚILOR PRIVIND REZULTATUL EVALUĂRII 

 

INFORMAȚII DOSAR PLAN AFACERI SELECTAT PENTRU FINANȚARE 

  
Nume și prenume solicitant   
Titlul planului de afaceri     
Numărul și data înregistrării planului de afcaeri   

 

Stimat(ă) doamnă/domnule............................, 

Ca răspuns la concursul de planuri de afacere organizat în cadrul proiectului ”Servicii 

integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 ați depus 

planul de afacere cu titlul _____________, înregistrat sub nr. _______________________   

Vă informăm că în urma verificării planului de afacere şi după aprobarea Raportului de 

selecție intermediar nr. ………… din data de …………………, proiectul dumneavoastră este: 

 Admis;  

 Respins (In cazul in care proiectul a fost declarat respins/neeligibil, se vor prezenta 

motivele care au stat la baza deciziei.)  

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

 

 Selectat la finanțare, având punctajul de ...... puncte, după cum urmează: 

 Neselectat la finanțare, având punctajul de ...... puncte, după cum urmează: 

 

Se va detalia fiecare punctaj obținut confom grilei de evaluare tehnico-financiară. 

 

Puteți depune contestație la prezenta notificare in termen de 3 zile de la data primirii prezentului 

document.  

Președinte  
Comisie evaluare planuri de afaceri 
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Anexa 11 - Contestație solicitant privind rezultatul evaluării în cadrul proiectului ”Servicii integrate 
pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 
 

 

 
Contestatie  

Evaluare tehnico-financiara concurs planuri de afaceri - 
 
 
 

Subsemnatul(a)............................................................................................ având domiciliul/reședința 
în (sat, comuna/oraş).........................................., Judeţ .........................................., str. .............................................. , 
nr.........., bloc .............., sc......., et ..........., apart. ……., posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberată 
de...................................... la data de....................................., cod numeric personal ..................................................., 
telefon:.................................; e-mail: ...............................................,  

in calitate de participant/a la Concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului ”Servicii 
integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ finanțat prin POCU 
827/5/2/139983  avand dosar plan de afaceri inregistrat sub nr. 139983_xx /__________ cu titlul 
________________________________doresc sa contest rezultatul evaluarii planului de afaceri pe care l-am 
înscris în concurs.   

Prin prezenta, solicit urmatoarele:   
- vă rog să binevoiti să-mi inregistra prezenta Contestatie;  
- vă rog să binevoiti a proceda la reevaluarea dosarului planului de afaceri ale carui date sunt mai 
sus mentionate;   
- vă rog să îmi comunicati rezultatele reevaluarii, cu explicitarea punctajului obtinut pentru fiecare 
criteriu de evaluare in parte; 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Declar ca am fost informat si am luat la cunostinta de prevederile Schemei de minimis – 
Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, precum și a prevederilor  
Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri din cadrul proiectului ”Servicii integrate 
pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ finanțat prin POCU 827/5/2/139983 si sunt 
de acord cu acestea.   
 
 
 
Nume și prenume  
Semnătura:  
Data 
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Anexa 12 – Raport de selecție final  pentru planurile de afaceri depus în cadrul proiectului ”Servicii 
integrate pentru incluziune 51ocial în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 
 

RAPORT SELECȚIE FINAL  
Conform Deciziei de validare Nr.____/_______ 

Nr. 
crt. Cod alocat PA Data 

înregistrare Solicitant  Titlu proiect  Punctaj 
obținut  

1 139983_01         
2 139983_02         
3 139983_03         
4 139983_04         
5 139983_05         
6 139983_06         
7 139983_07         
8 139983_08         
9 139983_09         

10 139983_10         
11 139983_11         
12 139983_12         
13 139983_13         
14 139983_14         

 

 

Președinte  
Comisie evaluare planuri de afaceri 
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Anexa 13 – Declarație angajament pentru planurile de afaceri depus în cadrul proiectului ”Servicii 
integrate pentru incluziune 52ocial în Comuna Vizantea -Livezi“  POCU 827/5/2/139983 

 

Declaraţie de angajament  
Subsemnatul(a).................................................................. având domiciliul/reședința în (sat, 

comuna/oraş).........................................., Judeţ .........................................., str. .............................................. , 

nr.........., bloc .............., sc......., et ..........., apart. ……., posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberată 

de...................................... la data de....................................., cod numeric personal ..................................................., 

telefon:.................................; e-mail: ...............................................,în calitate de candidat la concursul Planuri 

de afaceri, în cadrul Proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -

Livezi“ finanțat prin POCU 827/5/2/139983 - proiect cofinanţat de Uniunea Europeana, prin 

Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, mă angajez ca în 

situația selectării acestuia  

• Să implementez întocmai proiectul pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă, conform 

Planului de Afaceri înscris în concurs;  

• să respect întocmai temele orizontale si secundare POCU asumate prin Planul de Afaceri (Egalitate 

de sanse, Dezvoltare Durabila, Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon si eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, Inovare sociala, TIC, 

Cercetare/Dezvoltare/Inovare)  

• Să folosesc echipamentele şi bunurile achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în Planul 

de Afaceri. 

• Să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului;  

• Să mă asigur că bunurile achiziţionate cu finanţare din prezenta schemă de minimis nu vor fi 

înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 19 luni de la semnarea Contractului de subvenție;  

• Întreprinderea înființată va deveni operațională și va fi autorizată la Oficiul Registrului 

Comerțului pentru desfășurarea activității/activităților prevăzute în Planul de Afaceri, în maxim 

20 zile lucrătoare de la primirea notificării de acceptare pentru finanțare  

•  Întreprinderea înființată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis va asigura crearea a cel 

puțin (1) loc de muncă, în maxim 7 luni de la semnarea acordului de finantare;  

• Să mențin locurile de muncă nou create cel puțin 7 luni după finalizarea plăților conform 

contractului de subvenție. 
Solicitant 
Nume: ............................................................................  
Prenume: ........................................................................  



 
 

53 
 

Semnătura: .....................................................................    Data: …../……/2022 
Anexa 14 – Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese pentru planurile de afaceri 
depus în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune 53ocial în Comuna Vizantea -Livezi“  
POCU 827/5/2/139983 
 

Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 

 

 

Subsemnatul(a).................................................................. având domiciliul/reședința în (sat, 

comuna/oraş).........................................., Judeţ .........................................., str. .............................................. , 

nr.........., bloc .............., sc......., et ..........., apart. ……., posesor al C.I. seria............., nr......................, eliberată 

de...................................... la data de....................................., cod numeric personal ..................................................., 

telefon:.................................; e-mail: ..............................................., 

în calitate de candidat la concursul Planuri de afaceri, în cadrul Proiectului ”Servicii 

integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ finanțat prin POCU 

827/5/2/139983 - proiect cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit 

de lege, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nicio situație de conflict de interese, așa 

cum este definită de lege și că îmi asum obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita 

situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese pe tot parcursul implementării 

planului de afaceri. 

 

Solicitant  
Nume: ............................................................................  
Prenume: ........................................................................  
Semnătura: .....................................................................  
Data: …../……/2022 
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Anexa 15 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru planurile de afaceri 
depus în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune 54ocial în Comuna Vizantea -Livezi“  
POCU 827/5/2/139983 
 

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 

Subsemnatul/subsemnata ___________________________, fiul/fiica lui _____________ și al __________________, 

născut/ă la data de ____________________, în localitatea _____________________, județul/sectorul 

___________________, posesor al BI/CI seria ______, nr. ________________, eliberat de _____________________, la 

data de _______________, în calitate de solicitant de finanțare al planului de afaceri cu titlul 

”___________________________________________” finanțat prin Proiectului ”Servicii integrate pentru 

incluziune socială în Comuna Vizantea -Livezi“ - POCU 827/5/2/139983., 

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință dispozițiile Legii nr. 

677/2001(coroborate cu prevederile Legea Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice, modificată și completată și Regulamentul European UE Nr. 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (GDPR - art. 37) și sunt de 

acord ca aceste date cu caracter personal să fie colectate, prelucrate, stocate, utilizate și publicate. 

Declar, susțin și semnez că am completat personal datele din prezenta declarație 

 

Solicitant  
Nume: ............................................................................  
Prenume: ........................................................................  
Semnătura: .....................................................................  
Data: …../……/2022 
 


