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1. Termeni, definiţii:

Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezenta metodologie au următorul înţeles: 

a) 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”;

b) administrator 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 benficiari 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; 

c) beneficiar de ajutor de minimis – întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis,

în cadrul proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de 
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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, prin intermediul administratorilor 

schemei de minimis; 

d) beneficiarul finanțării nerambursabile – are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE)

nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 

unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

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./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); 

e) comercializarea produselor agricole  – 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; 

f) 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 
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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; 

g) 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; 

h) furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de AM

POCU/în exercițiul prerogativelor Autorității de Management pentru Programul Operational 

Capital Uman AM POCU/prin OIR POCU delegat; 

i) întreprindere -  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: 

(i) societăți  reglementate  de  Legea  societăților  nr.  31/1990,  republicată,  cu 

modificările  și completările ulterioare; 

(ii) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și 

funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; 

(iii) asociații  și  fundații,  cooperative  agricole  și  societăți  agricole  care  desfășoară 

activități economice. 

j) întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre

relațiile următoare: 

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
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unei alte întreprinderi; 

(ii)  

(iii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

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

(iv) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei 

întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în 

temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

(v) o întreprindere care este acționar  sau  asociat al unei alte întreprinderi și care 

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

întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 

punctele i- iv sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

k) My SMIS – sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani

europeni pentru perioada de programare 2014-2020; 

l)    prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs 

agricol care are drept rezultat un  produs care este tot un  produs agricol, cu  excepția activităților  

desfășurate în  exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală 

sau vegetală pentru prima vânzare; 

m) produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii

Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul 

(CE) nr. 1.379/2013; 
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n) 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. 

2. Legislația aplicabilă

La încheierea şi pentru aplicarea prezentului Contract sunt avute în vedere, în special, dar nu 

limitat la acestea, prevederile: 

- Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din 

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

- 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; 

- Contractului de finanţare cu ID: 1430382 încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU 

responsabil şi Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș, în calitate de beneficiar al 

finanțării nerambursabile, Axa prioritară 5 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității”, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și 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, ce constituie anexă şi parte integrantă a prezentului Contract; 

- Ghidului 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 
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locuitori”; 

- Documentului „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020” – versiunea noiembrie 2019; 

- Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

3. Generalități

Acesta este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul

Social European prin Programul Operaţional 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 și 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, Furnizarea unui program de dezvoltare antreprenoriala în vederea 

selectarii unui numar de 7 planuri de afaceri ce urmeaza sa fie finanțate prin schema de ajutor de 

minimis, în cadrul Proiectului nr. 140382, intitulat: „Măsuri Integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timș” 

POCU/827/5/2/140382, şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor 

conform exigenţelor specifice ale POCU și ale GAL Caraș-Timiș.  

În cadrul procesului de evaluare si selectie vor fi avute în vedere urmatoarele principii: asigurarea 

tratamentului egal pentru toți participanții la concurs; stabilirea unor criterii de evaluare si selecție 

nediscriminatorii si transparente; asigurarea informarii corespunzatoare a comunitațți; maximizarea 

impactului finanțarii nerambursabile asupra participanților la concursul de planuri de afaceri; 

maximizarea impactului finanțarii nerambursabile la nivelul comunitații; selectarea celor mai 

sustenabile idei de afaceri. Metodologia evaluare si selectie a planurilor de afaceri si toate documentele 
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necesare potentialilor beneficiari pentru participarea la concursul respectiv vor fi publicate pe site-ul 

GAL Caras-Timis, asigurand informarea corespunzatoare a comunitații cu privire la aceasta oportunitate. 

În cadrul metodologiei vor fi detaliate toate condițiile de eligibilitate ce decurg din legislația națională 

si comunitară; din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice; din schema de minimis; din Cererea de 

finanțare. În acelasi timp metodologia va cuprinde si grila de evaluare si selecție a planurilor de afaceri. 

Nu în ultimul rând Metodologia va cuprinde si drepturile si obligațiile ce revin viitorilor antreprenori.  

Scopul concursului de planuri de afaceri este selectarea unui nr. de 7 planurilor de afaceri în 

vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin schema de ajutor de minimis, în valoare de 25.000 

euro/ plan.  

Metodologia are în vedere includerea și respectarea prevederilor schemei ajutor de minimis 

aprobată prin Ordinul MFE 7136/ 14.12.2017 și ale Ghidului Solicitantului Condiții Specifice AP OS 5.2 

aprobat prin Ordinul MFE nr.672/ 27.05.2020. 

4. Conditii de eligibilitate ale planurilor de afaceri

4.1  Condiții de eligibilitate 

 În vederea  obținerii  ajutorului  de  minimis, Planurile  de  afaceri  ce  propun  înființarea  de 

întreprinderi, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- Sunt legal constituită în România și își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Caras-Timis; 

- Domeniul de activitate propus spre finatare se incadreaza intr-unul din domeniile eligibile si nu 

va viza  

- sectoarel pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) 1379/2013 privind 

organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură. De 
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modificare a Regulamentelor (CE), nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 

abrogare a Regulamentului (CE), nr. 104/2000 al Consiliului; 

- domeniul comercializării și producției primare de produse agricole, enumerate în Anexa 1 a 

Tratatului CE; 

- achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

- Valoarea totală a ajutoarelor de minimis, inclusiv ajutorul solicitat prin planul de afaceri,de care 

a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și 

anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate prin micro-grant, nu 

depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care 

efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică 

indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul 

este finanțat din surse naționale sau comunitare. 

- Planul de afaceri prevede angajarea a minimum 1 persoană la 3 luni după semnarea 

contractului de subvenție și menținerea locului de muncă cel puțin 6 luni de la finalizarea 

perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni. 

- Perioada de funcționare a afacerii va fi de minim 18 luni ( 12 luni implementare plan de afaceri 

și 6 luni sustenabilitate). 

4.2  Conditii minime obligatorii 

Această  schemă  de  minimis  se  adresează  locuitorilor  din  teritoriul  GAL CARAȘ-TIMIȘ 

Firma va fi constituită conform: 

- Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare 

- sau OUG 44/2008 prind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi de familie, aprobată cu modificări și completări 

mailto:contact@gal-caras-timis.com


FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman  2014- 2020 
Apel nr. POCU /827/5/2 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona 
rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori - Regiuni mai putin dezvoltate 
Titlul proiectului : Măsuri integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș 
Contract de finanţare: 9584/02.07.2021 

POCU Cod SMIS: 140382 

11 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 

Comuna Fîrliug, nr. 80; 
tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500 

e-mail : contact@gal-caras-timis.com www.gal-caras-timis.ro 

prin Legea 182/2016. 

4.3 Criteriile de eligibilitate ale solicitantului 

Persoanele care pot beneficia de ajutorul de minimis acordat prin intermediul concursului de Planuri 

de Afaceri trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- Este absolvent a cursului de Competente antreprenoriale organizat de Asociația GAL Caraș-Timiș, 

respectiv partenrului Asociatie de prietenie romano-franceza (ROMFRA) în cadrul Proiectului nr. 

140382, intitulat: „Măsuri Integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timș”  

- Are cel puțin 18 ani și minim studii gimnaziale 

- Este persoană inclusă în grupul țintă al proiectului 140382; 

- Are domiciliul sau reședința într-una din localitățile de implementare a proiectului, respectiv UAT-

urile din cadrul GAL Caraș-Timiș 

- Dorește să înființeze o afacere nonagricolă în mediul rural într-una din localitățile de implementare 

a proiectului, respectiv UAT-urile din cadrul GAL Caraș-Timiș   

- Nu  are  contracte  de  muncă/prestări  servicii  în  cadrul  proiectului 140382, intitulat: „Măsuri 

Integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timș”  

- Nu este angajat al administratorului schemei de minimis, ai partenerilor acestuia sau este ruda sau 

afin ai acestora de gradul I și II.; 

- Nu înregistrează datorii publice și -au plătit taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, 

bugetele special și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare; 

- Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 

3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale si nu face 
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obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice (incompatibilitate, decădere, 

interdicție etc.), așa cum sunt acestea definite de legislația națională în vigoare; 

- Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, 

corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, detrimentul intereselor 

financiare ale Comunității Europene; 

- Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; 

- Este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca 

- intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 

- Nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, în 

cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost 

recuperată integral, inclusiv dobânzile aferente; 

- În cazul în care Planul de afaceri depus va fi propus pentru finanțare, își ia angajamentul de a 

menține investiția finanțată în cadrul schemei de minimis pe o perioada de cel puțin 18 luni (12 luni 

perioada de implementare a proiectului și cel puțin 6 luni perioada de sustenabilitate). 

4.4 Cheltuieli eligibile 

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate 

a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul Social European și Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru ca o cheltuială să fie eligibilă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiții: 

- să fie realizată în perioada de implementare a proiectului, de la data semnării contractului de 
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subvenție, cu excepția cheltuielilor de constituire a întreprinderii nou înființată efectuate anterior 

semnării contractului de subvenție; 

- să  fie  însoțită  de  facturi  emise  în  conformitate  cu  prevederile legislației naționale ori de 

alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente 

justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielilor 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 prevăzută în bugetul depus și aprobat în concursul de Planuri de Afaceri  cu modificările 

ulterioare  (acte  adiționale),  aprobate  de beneficiarul finanțării nerambursabile; 

- să  fie  înregistrată  în contabilitatea  beneficiarului,  cu  respectarea prevederilor art. 67 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; 

- să fie în conformitate cu prevederile contractului de subvenție; 

- să  respecte  prevederile  legislației  Uniunii  europene  și  naționale aplicabile. 

- Să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice. 

În cazul în care un Plan de Afaceri conține și cheltuieli care sunt considerate neeligibile dar 

necesare implementării proiectului, acestea vor fi suportate de către beneficiar. 

Bunurile aflate în cadrul proiectului trebuie să fie folosite în scopul menționat în Planul de Afaceri 

și acestea nu pot fi înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare. În aceste condiții 

este obligatorie menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de 

minimum 3 ani de la finalizarea proiectului. 

Toate cheltuielile efectuate de către beneficiar trebuie să fie în concordanță cu activitățile care 

sunt necesare desfășurării activităților codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare. 

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

minimis. 
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4.5 Tipuri de cheltuieli eligibile 

- Cheltuielile 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;  

- Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor 

activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;  

- Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate pentru care beneficiarul ajutorului 

de minimis nu are expertiza necesară; 

- Utilități aferente desfășurării activităților prevăzute în Planul de Afaceri; 

- Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat: 

 Cheltuieli salariale;

 Contribuții  sociale  aferente  cheltuielilor  salariale  și  cheltuielilor asimilate acestora

(contribuții angajață și angajator);

 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii sau cooptați;

- Cheltuieli cu deplasarea personalului nou-angajat: 

 Cheltuieli cu diurna personalului propriu;

 Cheltuieli pentru cazare;

 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de

transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare,

precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării);

 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării.
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- Servicii de întreținere și reparare a echipamentelor și mijloacelor de transport aferente funcționării 

întreprinderii; 

- Cheltuieli cu leasing-ul operațional aferente funcționării întreprinderilor (rate pentru 

echipamente, bunuri mobile și imobile, vehicule); 

- Taxe pentru înființarea întreprinderilor; 

- Cheltuieli financiare și juridice aferente funcționării întreprinderilor;Cheltuieli cu amortizarea 

de active aferente funcționării intrepribderilor; Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării 

întreprinderilor; 

- Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor; 

- Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor; 

- Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor: 

 Prelucrare de date;

 Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice;

 Achiziționare de  publicații,  cărți, reviste de  specialitate  relevante pentru operațiune,

în format tipărit și/sau electronic;

 Concesiuni,  brevete,  licențe,  mărci  comerciale,  drepturi  și  active similare.

Beneficiarul schemei de minimis va efectua numai cheltuieli pentru buna desfășurare a 

întreprinderii nou înființate. Fiecare cheltuială efectuată în acest scop va fi detaliată și justificată în 

cadrul secțiunii Bugetul Planului de Afaceri. 

Beneficiarul ajutorului de minimis va achiziționa bunuri și servicii în condiții de eficiență 

economică și socială. Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, bunuri și  servicii se  va  realiza  în 

conformitate  cu  prevederile  Ordinului  ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind 

aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea 
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contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a păstra și îndosaria toate documentele 

justificative aferente cheltuielilor pentru înființarea și funcționarea întreprinderilor  nou  create  și 

de  a  le  pune  la  dispoziția  finanțatorului  și administratorului schemei de antreprenoriat, la 

solicitarea acestora. 

4.6 Tipuri de activități si cheltuieli neeligibile 

Prezenta schema de minimis nu se aplica: 

- întreprinderilor care îsi desfasoara activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii, 

reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind 

organizarea comuna a piețelor în sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; 

- întreprinderilor care îsi desfasoara activitatea în domeniul producției primare de produse 

agricole; 

- întreprinderilor care-si desfasoara activitatea în sectorul prelucrarii si comercializarii produselor 

agricole, în urmatoarele cazuri: - atunci când valoarea  ajutorului este stabilita pe baza prețului sau a 

cantitații produselor în cauza achiziționate de la producatorii primari sau introduse pe piața de 

întreprinderile în cauza; - atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțiala sau integrala 

catre producatorii primari; 

- activitaților legate de export catre țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor 

legate direct de cantitațile exportate, ajutoarelor destinate înființarii si funcționarii unei rețele de 

distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

- activitatilor condiționate de utilizarea preferențiala a produselor naționale fața de cele 
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importate; 

- achizițiiei de vehicule de transport rutier de marfuri. 

4.7  Acordarea ajutorului de minimis 

Acordarea ajutorului de minimis pentru un numar de 7 întreprinderi dezvoltate prin proiect si 

monitorizarea acestora. 

În ceea ce priveste decontarea sumelor reprezentând sprijinul de minimis acordat celor 7 noi 

afaceri dezvoltate, ca urmare a finalizarii etapei de selectie a planurilor de afaceri – menționam 

urmatoarele aspecte: 

• Cuantumul subvenției acordate va fi stabilita prin planul de afaceri declarant câstigator si nu

poate depasi contravaloarea în lei a 25.000 euro 

• Subvențiile vor fi acordate doar dupa semnarea Contractului de subvenție în conformitate cu

Ghidului Solicitantului Condiții Specifice. 

Acordarea subvenției se va realiza în doua transe, dupa cum urmeaza: 

1. O transa inițiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta

aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut în contractul de subvenție încheiat.

2. O transa finala reprezentând diferența pâna la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada operationalizarii afacerii. În vederea asigurarii

disponibilitaților financiare pentru plata celor 2 transe de subvenție –liderul de parteneriat va

utiliza mecanismul cererilor de finanțare asa cum este acesta definit prin intermediul OG 40/2015

cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Pentru acordarea ajutorului de minimis este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană in
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termen de 3 luni  de la semnarea contractului de subvenție și menținerea locului de muncă cel 

puțin 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni; 

4. Perioada de funcționare a afacerii: 18 luni ( 12 luni implementare plan de afaceri incepand cu

data virării în contul beneficiarului de minimis a primei tr anșe și 6 luni sustenabilitate – incepand

cu data f inalizăr ii celor 12 luni de implementare ).

5. Monitorizarea planurilor de afaceri

Procesul de monitorzare se va derula pe baza unei metodologii dezvoltate în cadrul proiectului. 

Astfel în perioada de 6 luni de sustenabilitate a celor 7 întreprinderi sprijinite prin schema de minimis 

– expertul de antreprenoriat va derula activitați de monitorizare a celor 7 de întreprinderi.

Monitorizarea dezvoltarii si funcționarii întreprinderilor sprijinite are în vedere respectarea 

obligațiilor asumate de catre întreprinderile sprijinite, obligații ce sunt specificate in Ghidul 

Solicitantului - Condiții Specifice, Schema de ajutor de minimis, contractul de acordare a subvențiilor 

de minimis. În aceasta faza de verificare se va pune un accent deosebit, pe verificarea respectarii 

tuturor prevederilor din documentele mai sus amintite si pe respectarea prevederilor art. 5 alin (2) din 

Schema de ajutor de minimis– în sensul ca, de la înființare pâna la finalizarea perioadei de 

sustenabilitate afacerea sprijinita sa nu intre sub incidența prevederilor art. 5 alin (2). 

Un aspect esențial este dat de faptul ca în perioada de sustenabilitate se va monitoriza pastrarea 

locurilor de munca create.  
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6. Etapele procesuluide evaluare și selecție a planurilor de afaceri

6.1  Juriul de avaluare și selecție 

Procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri va fi realizat de către Comisia de evaluare 

și selecție alcătuit din: 

1. Președinte comisie: managerul de proiect

2. Membrii comisiei: Evaluatori 1 și 2 a planurilor de afaceri- care vor verifica :

- Conformitatea și eligibilitatea solicitanților și a planurilor de afaceri;

- Evaluarea tehnico-economică a planurilor de afaceri;

- Întocmirea raportului de evaluare a planurilor de afaceri;

- Selecția propriu-zisă a planurilor de afaceri;

- Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor;

- Întocmirea raportului de selecție final.;

6.2  Etapele procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 

Dosarele Planurilor de afaceri se depun la Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș sau online 

prin incaracarea dosaului complet in format pdf. pe un link OneDrive alocat solicitantului pentru proiect 

panacel tarziu in data de 07.11.2022 ora 23:59. Link-ul OneDrive se va solicita pe e-mail la evaluare@gal-

caras-timis.ro prin transmiterea unei copii a Cartii de identitare a solicitantului si denumirea proiectului 
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propus. Orice incarcare pe acest link se va semnala prin transmiterea unui e-mail. Toate documentele se 

vor depune ulterior si in original la GAL Caras-Timis. 

Evaluarea se va realiza pe măsura depunerii planurilor de afaceri și se va finaliza în data 

15.11.2022. 

Raportul intermediar de selecție al planurilor de afaceri se publică în data de 15.11.2022, pe site-

ul GAL-lui Caraș-Timiț www.gal-caras-timis.ro 

Dosarele de candidatură trebuie să conțină următoarele documente : 

- Cerere de înscriere plan de afaceri – Anexa 1; 

- Copie CI beneficiar al Planului de Afaceri ; 

- Planul de afaceri – Anexa 2; 

- Declaratie de conformitate – Anexa 3 

- Declarație de eligibilitate – Anexa 4; 

- Acord folosirea datelor personale – Anexa 5; 

- Declarație pe proprie răspundere prin care se angajează că va înființa o firmă -Anexa 6; 

- Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea ajutorului de minimis- 

Anexa 7. 

6.3 Verificarea conformității administrative și a eligibilității 

Verificarea dosarelor se face în ordinea primirii și începe de la data depunerii planurilor de 

afaceri. Se vor verifica conformitatea administrativă a dosarelor și eligibilitatea solicitanților și a 

planurilor de afaceri, conform criteriilor de eligibilitate descrise mai sus. 
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Planurile de afaceri sunt declarate admise numai dacă primesc „DA” la toate rubricile grilei de 

evaluare a conformității și a eligibilității, conform Grilei de verificare a conformității și eligibilității 

- Anexa 7. 

În această etapă nu se depun contestații. 

6.4  Evaluarea tehnico-economică a planurilor de afaceri 

În această etapă sunt evaluate doar planurile de afaceri admise în urma evaluării conformității și a 

eligibilității din prima etapă. 

Evaluarea tehnico-economică a planurilor de afaceri se va face conform Anexei 8. 

6.5 Întocmirea raportului de selecție 

În urma selecției planurilor de afaceri se întocmește Raportul intermediar de selecție al 

planurilor de afaceri în ordine descrescătoare, până la pragul minim atins de 50 puncte. 

Dacă există cazul ca 2 planuri de afaceri să obțină același punctaj, atunci se vor aplica 

criteriile de departajare, astfel: 

a. Numarul locurilor de munca asumate

b. Activitatea ce se va desfășura pe viitor – prioritate se acorda domeniului productiv alproduse,

apoi urmeaza serviciile către populație.

c. Beneficiarul să nu fi avut altă firmă în ultimii trei ani. Prioritare sunt Start-up-urile.

d. Activitățile ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute

de dioxid de carbon și eficiența din punct de vedere al utilizării resurselor. Aceste aspect trebuie
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sa reiasa in mod clar si asumat din planul de afaceri; 

e. Măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea TIC (Tehnologia informatiei si a comunicatiilor)

prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/furnizare de bunuri, prestare de

servicii.

6.6  Selecția planurilor de afaceri 

În etapa de selecție se vor selecta 7 planuri de afaceri care vor beneficia de un micro-grant de maxim 

25.000 euro/ plan de afaceri. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 25.000 euro, echivalent 

în lei la cursul INFOEURO din luna mai 2020, respectiv 1 EURO= 4,8435 RON,  

Punctajul minim necesar obținut pentru  a intra în etapa de selecție este de 50 puncte. 

Subvenția planurilor de afaceri de afaceri selectate se va obține după înființarea firmei prin 

semnarea unui Contract de subvenție conform Anexei 9 

7. DEFINITIVAREA REZULTATULUI CONCURSULUI

7.1  Contestații: 

Pentru Planurile de afaceri respinse în urma evaluării tehnico- economice solicitanții pot 

transmite contestații în perioada 16.-17.11 2022  

Contestațiile se vor depune pe e-mail prin transmierea unei Adrese formale continand titlul 

proiectului, denumirea solicitantului si expunerea de motive a contestatiei.  

După analizarea contestațiilor de către comisia de evaluare se va întocmi Raportul Final de 

mailto:contact@gal-caras-timis.com


FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman  2014- 2020 
Apel nr. POCU /827/5/2 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona 
rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori - Regiuni mai putin dezvoltate 
Titlul proiectului : Măsuri integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș 
Contract de finanţare: 9584/02.07.2021 

POCU Cod SMIS: 140382 

23 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 

Comuna Fîrliug, nr. 80; 
tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500 

e-mail : contact@gal-caras-timis.com www.gal-caras-timis.ro 

selecție a Planurilor de afaceri care va fi afișat în data de 18.11.2022 pe site-ul GAL-ului 

www.gal-caras-timis.ro 

ANEXELE METODOLOGIEI 

ANEXA 1 - CERERE DE ÎNSCRIERE PLAN DE AFACERI; 

ANEXA 2 - PLANUL DE AFACERI; 

ANEXA 3 - DECLARATIE DE CONFORMITATE 

ANEXA 4 - DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE; 

ANEXA 5 - ACORD FOLOSIREA DATELOR PERSONALE; 

ANEXA 6 - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIN CARE SE ANGAJEAZĂ CĂ VA ÎNFIINȚA O FIRMĂ; 

ANEXA 7 - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI PRIVIND RESPECTAREA AJUTORULUI 

DE MINIMIS. 

ANEXA 8 – GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII PLANURILOR DE 

AFACERI  

ANEXA 9 – GRILA DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMICĂ APLANURILOR DE AFACERI 

ANEXA 10 – CONTRACT DE SUBVENȚIE-5.2 

ANEXA 11 - DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

ANEXA 12 - SOLICITARE VALIDARE  

ANEXA 13 - DECIZIE VALIDARE-RESPINGERE  
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