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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3- Locuri de munca pentru toti 
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest 
Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ 

Contract POCU/82/3.7/105903 

      
 

Metodologie de  

Concurs Planuri de afaceri  

 

Prevederile aplibabile: 

 

 Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările completărilșe ulterioare; 

 Schema de  ajutor de minimims: “România Start – up Plus”; 

 Ghidul solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 82 “România 

Start-up Plus”; 

  OUG nr. 40 /2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și HG 93/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015; 

  Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii; 

 HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin 

programe operationale; 

 Ordin 989/2014 privind privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei 

şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea 

regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin 

Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; 

  Prezenta Metodologie se completează cu orice altă reglementare elaboarată de Ministerul 

Fondurilor Europene/AM POCU.  

 

Obiectiv 

 

În acord cu prevederile POCU 2014 – 2020, se urmărește încurajarea antreprenoriatului și a 

ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona 

urbană. Acțiunile desfășurate au ca rezultat final îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale  
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persoanelor fizice cu vârstă de peste 18 ani (ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au loc 

de muncă și inființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) . 

Prezenta Metodologie se aplică în cadrul Proiectul cu titlul „ANTREPRENORIAT SUSTENABIL ÎN 

REGIUNEA NORD VEST”, cod SMIS 105903, număr identificare contract POCU/82/3.7/105903 

din 3 ianuarie 2018, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional 

Capital Uman (POCU), Axa prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. 

„Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană". 

Regiunea de implementare a prezentului proiect: Nord-Vest. 

Județele de implementare: Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș, Bihor, Satu-Mare. 

 

Domeniile de aplicare: 

Conform Art. 5. Din Schema de ajutor de minimis “România Start-up Plus”, prezenta schemă de 

minimis se aplică întreprinderilor inființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei 

afaceri prin proiecte finanțate în cadrul apelului privind Obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin 

susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  

 

Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:  

a) Ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului si 

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

1999 privind organizarea comună pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000 

b) Ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției  

primare de produse agricole;  

c) Ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și 

comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 

 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 

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

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători 

primari; 

d) Ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, 

respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării si 

funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea 

de export; 

e) Ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate; 

f) Ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

Condiții de eligibiltate pentru activități: 

În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, conform Ghidului 

solicitantului – Condiții specifice “România Start Up Plus” , din cadrul Programului Operațional 

Capital Uman, Axa prioritară 3 “ Locuri de muncă pentru toți“ , Obiectivul specific 3.7. Creșterea 

ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zonă urbană, activitățile care respectă 

cumulativ următoarele condiții: 
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a) Au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului – Condiții specifice 

“România Start Up Plus” ; 

b) Respectă condițiile de înființare și dezvoltare definite în Ghidul solicitantului – Condiții specifice  

“România Start Up Plus”; 

c) Sunt realizate de întreprinderile nou înființate în cadrul proiectelor finanțate prin Ghidul 

solicitantului – Condiții specifice “România Start Up Plus”. 

 

Condiții de eligibilitate pentru beneficiari 

Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, persoanele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

 Persoane cu vârsta peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă; 

 Persoanele trebuie să aibă domiciliul/reședința în regiunea de implementare Nord-Vest, în 

județele: Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș, Bihor, Satu-Mare.  

[Dovada apartenenței la categoria de persoane eligibile se va face prin furnizarea unei copii a actului 

de identitate]; 

 Persoana care depune planul de afaceri nu apartine categoriei de tineri NEETs (care nu 

urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani; 

 

 Prezintă un plan de afaceri care să reflecte modul de utilizare a sumelor acordate, cu 

prezentarea detaliată a cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanțarea; 

- Din planul de afaceri va reieși faptul că în fiecare întreprindere infiinţată în cadrul schemei 

de ajutor de minimis se vor creea cel puţin două (2) locuri de muncă; 

- Fiecare întreprindere nou creată beneficiară de sprijin în cadrul schemei de minimis are 

obligația de a menține locurile de muncă nou create cel puțin 6 luni după perioada de 

finanțare; 

 Obiectul de activitate al viitoarei intreprinderi, propus prin Planul de afaceri, este asociat unuia 

dintre codurile CAEN care nu sunt interzise prin Ghidul Solicitantului – condiții specifice și 

Schema de ajutor de minimis – Romania Start Up Plus,  Anexa 2 din Metodologie;  

 Sediul social al intrepinderii propuse spre înființare se află în zonă urbană din  regiunea de 

implementare, județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș, Bihor, Satu-Mare; 

 Persoana care solicită finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu se află sub 

anchetă penală și nu a fost condamnat definitiv într-un dosar penal;  

 Personele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în 

structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție; 

Candidații nu vor putea depune, individual sau în asociere, mai mult de un plan de afaceri. În caz 

contrar candidații vor fi desclificați. 

 

Durata de implementare 

Durata de implementare a fiecărui plan de afaceri este de 12 luni și nu poate depăși luna decembrie 

2019. Planurile de afaceri a căror durată de implementare este mai mare de 12 luni vor fi respinse. 
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Condiții privind intreprinderile nou înființate 

 

Întreprinderile înființate conform planurilor de afaceri selectate va trebui să angajeze cel puțin 2 

persoane, cel mai târziu la 6 luni de la semnarea acordului de finanțare între administratorul schemei 

de antreprenoriat şi beneficiarul ajutorului de minimis; 

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu domiciuliul 

sau reședința în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în mediul urban sau rural. În cazul în care 

intreprinderea nou inființată nu poate face dovada angajării celor 2 persoane în 6 luni de la încheierea 

acordului de finanțare, nicio cheltuială nu va putea fi decontată pentru intreprinderea în cauză și se 

anulează acordul de finanțare.  

 

Cheltuieli eligibile 

Lista cheltuielilor care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile nou create este 

prezentată în Anexa 3 la prezenta Metodologie. 

Proiectul trebuie să cuprindă cheltuieli cu investițiile pe o perioadă determinată, în scopul realizării 

unor obiective clare, concrete și reale. 

Activele achiziționate trebuie să fie noi. 

Costurile eligibile aferente investiției vor fi considerate cu TVA. 

TVA aferent cheltuielilor eligibile efectuate de către întreprinderi este eligibilă în interiorul subvenției, 

iar întreprinderea nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse publice și nu va 

considera aceste sume ca TVA deductibil pe perioada implementării proiectului. 

Notă: 

Capitalul social/patrimoniul inițial, necesar la constituirea intreprinderii, reprezintă sursă proprie 

permanentă a întreprinderii, constituită la înființarea acesteia prin aportul asociaților. Acesta va fi 

constituit din aporturile personale ale membrilor/asociaților fondatori ai întreprinderii, nefiind cheltuială 

eligibilă. 

Eligibilitatea cheltuielilor se analizează atât în procesul de evaluare a Planului de afaceri, cât și în 

procesul de verificare a Cererii de eliberare a sumei nerambursabile. 

 

Desfășurarea concursului de idei de afaceri 

Transmiterea  – Formularului de înscriere la concursul de planuri de afaceri  

Formularul de înscriere (Anexa 1) se completează și se transmite prin email la următoarele adrese: 

1. Expert Consultanță – GEORGESCU BOGDAN, bogdan.georgescu@ccicj.ro 

2. Expert Consultanță -MIHAI PAIAN,   

mihai@ccicj.ro 

 

Termen limită de transmitere: 05.11.2018, ora 14:00 

 

Transmiterea Planului de afaceri 

Pentru obținerea subvenției, potențialii beneficiari trebuie să participe la Concursul de planuri de 

afaceri prin depunerea unui Plan de afaceri, precum și a anexelor solicitate. Depunerea planurilor de 

afaceri se va face în format fizic și electronic, pe CD/Memory stick. 

mailto:bogdan.georgescu@ccicj.ro
mailto:mihai@ccicj.ro
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Planurile de afaceri se completează și se depun direct sau se transmit prin curierat rapid la adresa:  

Camera de Comerț si Industrie Cluj 

Str. Horea nr. 3, 400174, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Anexele Planului de afaceri sunt:  

 Copie CI 

 Declarație pe proprie răspundere 

 Bugetul proiectului 

Perioada de depunere a Planurilor de afaceri este 12-14 noiembtie 2018, termenul limita de 

transmitere fiind 14 .11.2018, ora 18.00.  

 

Evaluarea Planurilor de afaceri 

Planurile de afaceri vor fi evaluate de către o comisie formată din 3 membri, pe baza metodologiei de 

selectie si evaluare a Planurilor de afaceri. 

 
METODOLOGIA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 
 
Selectia se va realiza in 3 pasi: eligibilitate, calitate si departajare. 

A. Modalitati de selectie – planurile de afaceri pot fi depuse de persoanele din grupul tinta care au 

absolvit cursul Competente antreprenoriale sau au beneficiat doar de servicii de consultanta pentru 

elaborarea planului de afaceri sau alte persoane interesate din Regiunea NV care indeplinesc urmatoarele 

conditii  (criterii de eligibilitate - eliminatorii): 

a. planul de afaceri vizeaza infiintarea unei afaceri nonagricole in mediul urban;  

b. persoana care depune planul de afaceri are resedinta sau domiciliul in mediul rural sau 

urban, in regiunea Nord-Vest (in care se implementează proiectul) – conditiile b. si c. din 

Ghidul 3.7; 

c. persoana care depune planul de afaceri nu apartine categoriei de tineri NEETs (care nu 

urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 

ani; 

d. planul de afaceri nu se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de 

ajutor de minimis asociata acestui programului de finantare Romania Start Up Plus; 

e. planul de afaceri care prevede angajarea a minim 2 persoane; 

f. valoarea planului de afaceri pentru care se solicita ajutor de minimis este de maxim 40.000 

euro (in lei la cursul de schimb Infoeuro aferent lunii August 2016 de 4,4585 lei/euro) si 

prevede ca transa 1 sa fie maxim 75% din finantarea totala, iar diferenta pana la valoarea 

totala a ajutorului de minimis sa fie solicitata dupa ce beneficiarul face dovada ca a realizat 

din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand 

minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul în care acest termen nu este respectat, 

transa finala nu se mai acorda. 

Persoanele si planurile de afaceri care nu indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, vor fi declarate 

respinse. 

B. Criteriile de selectie vizeaza finantarea unor planuri de afaceri viabile si de calitate care sa asigure  
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succesul si sustenabilitatea afacerilor viitoare, sa contribuie la ocuparea unui numar cat mai mare de 

personae, sa respecte principiile dezvoltarii durabile si sa contribuie la realizarea temelor secundare 

POCU. Criteriile de selectie a planurilor de afaceri sunt organizate in doua categorii: criterii de calitate 

si criterii de departajare. 

C. Criterii de calitate (maxim 100 puncte): 

- Numarul de locuri de munca nou create (maxim 10 puncte): 2 locuri de munca (0 puncte), 3 locuri de munca 

(5 puncte), ≥4 locuri de munca (10 puncte); 

- Perioada de continuare a activitatii si de mentinere a locurilor de munca (maxim 10 puncte): timp de 

minim 18 luni (0 puncte), timp de minim 21 luni (5 puncte), timp de minim 24 luni (10 puncte); 

- Pregatire in domeniul antreprenorial (maxim 10 puncte): persoana care depune planul de afaceri nu are 

si nu poate demonstra pregatirea in domeniul antreprenorial (0 puncte), persoana care depune planul 

de afaceri are si poate demonstra pregatirea in domeniul antreprenorial (10 puncte); 

- Pregatire in domeniul in care se va desfasura afacerea – codul CAEN principal (maxim 5 puncte): persoana 

care depune planul de afaceri nu are si nu poate demonstra pregatirea in domeniul in care se va 

desfasura afacerea (0 puncte), persoana care depune planul de afaceri are si poate demonstra 

pregatirea in domeniul in care se va desfasura afacerea (5 puncte); 

- Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (maxim 5 puncte): nu este 

clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, structurata insa punerea in aplicare este incerta (2 

puncte); este clara, structurata si poate fi pusa in aplicare (5 puncte); 

- Analiza SWOT a afacerii (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine realizata (0 puncte); este clara, 

insa nu se bazeaza pe o apreciere realista (2 puncte); este clara si bazata pe aprecieri realiste (5 

puncte); 

- Schema organizatorica si politica de resurse umane (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine 

structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu prevede modalitati clare de realizare (2 

puncte); este clara, bine structurata si prevede modalitati clare de realizare (5 puncte); 

- Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii (maxim 5 puncte): nu este clara 

si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu este corelata in totalitate cu 

achizitiile propuse in planul de afaceri (2 puncte); este clara, bine structurata si este corelata in 

totalitate cu achizitiile propuse in planul de afaceri (5 puncte);  

- Analiza pietei de desfacere si a concurentei (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine realizata (0 

puncte); este clara, insa nu se bazeaza pe o apreciere realista/cunoasterea situatiei (2 puncte); este 

clara si bazata pe o apreciere realista/cunoasterea situatiei (5 puncte); 

- Strategia de marketing (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, 

bine structurata, insa nu prevede modalitati concrete de realizare (2 puncte); este clara, bine 

structurata si prevede modalitati concrete de realizare (5 puncte); 

- Proiectii financiare privind afacerea (maxim 5 puncte): estimarea veniturilor si cheltuielilor nu este 

corecta si nu este bine structurata (0 puncte); estimarea veniturilor si cheltuielilor este corecta, bine 

structurata, insa are un grad ridicat de incertitudine  (2 puncte); estimarea veniturilor si cheltuielilor 

este corecta, bine structurata, si are un grad scazut de incertitudine – mai multe variante de lucru (5 

puncte); 

- Bugetul planului de afaceri (maxim 5 puncte): estimarea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea 

afacerii nu este corecta si nu este bine justificata (0 puncte); estimarea cheltuielilor pentru infiintarea  
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si functionarea afacerii este corecta, insa insuficient de bine justificata (2 puncte); estimarea 

cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea afacerii este corecta si este bine justificata (5 puncte); 

- Contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (maxim 5 puncte): nu sunt descrise produsele, 

tehnologiile sau serviciile care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (0 puncte); sunt 

descrise, insa nu este clara contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (2 puncte); sunt 

descrise si este precizata contributia la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (5 puncte); 

- Contributia la tema secundara POCU sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor (maxim 5 puncte): nu sunt 

descrise activitatile care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise, insa nu este clara 

contributia la tema secundara (2 puncte); sunt descrise si este precizata contributia la realizarea temei 

secundare (5 puncte); 

- Contributia la tema secundara POCU inovare sociala (maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitatile 

care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise activitatile, insa nu este clara contributia 

la tema secundara (2 puncte); sunt descrise activitatile si este precizata contributia la realizarea temei 

secundare (5 puncte); 

- Contributia la tema secundara POCU utilizarea si calitatea TIC (maxim 5 puncte): nu sunt descrise 

activitatile/solutiile TIC care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise activitatile/solutiile 

TIC, insa nu este clara contributia la tema secundara (2 puncte); sunt descrise activitatile/solutiile TIC 

si este precizata contributia la realizarea temei secundare (5 puncte); 

- Contributia la tema secundara POCU cercetare, dezvoltare tehnologica, inovare (maxim 5 puncte): 

nu sunt descrise activitatile care contribuie la tema secundara (0 puncte); sunt descrise, insa nu este 

clara contributia la tema secundara (2 puncte); sunt descrise si este precizata contributia la realizarea 

temei secundare (5 puncte). 

 

Punctajul minim pentru indeplinirea criteriilor de calitate este 55 puncte, planurile care obtin un punctaj 

mai mic vor fi respinse si nu vor participa la departajare.  

 

D. Criterii de departajare – in urma aplicarii criteriilor de calitate de la punctul C si a realizarii unei liste 

in functie de punctaj, se va realiza o departajare a planurilor de afaceri in functie de urmatoarele criterii: 

a) maxim 20% din planurile de afaceri selectate sa fie din categoria CAEN sectiunea G cu exceptia 

grupei 452, restul planurilor de afaceri din aceasta categorie vor fi respinse (de exemplu la 36 planuri 

de afaceri, maxim 7 planuri din categoria mentionata vor fi mentinute pe lista, restul vor fi respinse); 

b) maxim 10% din planurile de afaceri selectate sa apartina persoanelor care nu au mai participat la 

cursul Competente antreprenoriale, restul planurilor de afaceri depuse de aceasta categorie de 

persoane vor fi respinse; 

c) minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri care contribuie la aplicarea 

principiilor dezvoltarii durabile (de exemplu din totalul de 36 planuri de afaceri, minim 4 planuri trebuie 

sa prevada masuri concrete de dezvoltare durabila, care vor fi ordonate in functie de punctajul de la 

C); 

d) minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri pentru sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii 

resurselor; 
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e) minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri de inovare sociala; 

f) minim 25% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri pentru utilizarea si calitatea TIC; 

 

g) minim 10% din planurile de afaceri selectate sa prevada masuri ce vor promova concret  

consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice; 

h) minim 2 din planurile de afaceri selectate sa fie implementate in fiecare din cele 6 judete ale Regiunii 

NV; 

i) nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau 

cu un grad foarte mare de asemanare în ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului 

de management si marketing si bugetul detaliat; 

j) planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi 

fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de 

implementare a proiectului – prin exceptie pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza;  

k) va fi verificata eligibilitatea cheltuielilor (subventii pentru infiintarea afacerii) conform Corrigendum 1 

la Ghidul 3.7, valoarea solicitata urmand a fi diminuata cu cuantumul cheltuielilor neeligibile; 

l) dupa departajarea planurilor de afaceri in functie de criteriile a) – k), se va intocmi lista finala cu 

planurile selectate si valoarea lor si se va realiza incadrarea in suma maxima totala de 6.420.240 lei 

pentru 36 planuri de afaceri (36 x 178.340 lei echivalentul a 40.000 euro la cursul Inforeuro din august 

2016 de 4.4585 lei/euro) si implicit in suma maxima aferenta transei initiale de 75%, respectiv 

4.815.180 lei. Pe lista vor fi minim 36 planuri de afaceri, iar ultimul plan de pe lista va primi diferenta 

dintre suma maxima totala (6.420.240 lei) si suma planurilor de afaceri aprobate aflate pe lista inaintea 

ultimului plan, cu posibilitatea suplimentarii sumei (prin acte aditionale) in cazul necheltuirii integrale a 

sumelor aprobate. 

In functie de numarul planurilor de afaceri selectate (care poate fi mai mare decat 36 deoarece exista 

probabilitatea ca media/plan de afaceri poate fi mai mica decat 40.000 euro), va fi stabilita Valoarea 

totala a finantarilor solicitate (VTS) in urma adunarii valorilor tuturor planurilor de afaceri din lista finala, 

iar VTS nu poate depasi suma maxima de 6.420.240 lei.  

In urma stabilirii si aprobarii VTS, va fi aprobata Valoarea totala a ajutoarelor de minimis aferenta 

transei initiale de 75% (VT transa initiala), care nu poate depasi totalul de 4.815.180 lei. VT transa 

initiala constituie baza pentru elaborarea contractelor de subventii (valoarea primei transe este 

suma certa ce poate fi decontata pentru planurile de afaceri selectate in cadrul 1.4, valoarea 

transei finale urmand a fi stabilita in cadrul subactivitatii 2.4). 

 

Descriere METODOLOGIE DE SELECTIE TRANSA FINALA, conform subactivitatii 2.4: 

 

A. Criterii de eligibilitate – eliminatorii:  

a) Pentru participarea la selectie intreprinderile infiintate trebuie sa demonstreze ca au obtinut (pe 

parcursul a 12 luni de functionare) venituri de minim 30% din valoarea transei initiale.  

b) Veniturile obtinute nu provin din contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau executie de 

lucrari incheiate intre beneficiarii ajutorului de minimis si solicitant (administratorul schemei de 

antreprenoriat). 

c) Intreprinderile care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate vor fi declarate respinse si nu pot participa 

la selectia pentru obtinerea transei finale. 
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B. Criterii de selectie/departajare: 

a) Se va intocmi o lista cu intreprinderile declarate eligibile la punctul A, in care se va mentiona: 

valoarea transei initiale (VTI), valoarea veniturilor minime (VVM) care sa fie exact 30% din VTI, 

veniturile obtinute in 12 luni de functionare (VO) si valoarea transei finale solicitate (VTFS). 

b) Se va determina Valoarea totala a ajutoarelor de minimis aferenta transei finale (VT transa finala); 

c) Daca suma tuturor VTFS este mai mare decat VT transa finala se va proceda la departajarea 

intreprinderilor pentru obtinerea transei finale; 

d) Departajarea se va face in functie de punctajul calitativ obtinut in perioada de selectare 

(subactivitatea 1.4) si punctajul obtinut in functie de valoarea VO fata de VVM. Punctajul final va fi 

media aritmetica dintre punctajul calitativ si punctajul pentru valoarea VO, care va fi urmatorul: 

- VO depaseste cu pana la 10% valoarea VVM (10 puncte); 

- VO depaseste cu peste 10% pana la 20% valoarea VVM (20 puncte); 

- VO depaseste cu peste 20% pana la 30% valoarea VVM (30 puncte); 

- VO depaseste cu peste 30% pana la 40% valoarea VVM (40 puncte); 

- VO depaseste cu peste 40% pana la 50% valoarea VVM (50 puncte); 

- VO depaseste cu peste 50% pana la 60% valoarea VVM (60 puncte); 

- VO depaseste cu peste 60% pana la 70% valoarea VVM (70 puncte); 

- VO depaseste cu peste 70% pana la 80% valoarea VVM (80 puncte); 

- VO depaseste cu peste 80% pana la 90% valoarea VVM (90 puncte); 

- VO depaseste cu peste 90% valoarea VVM (100 puncte). 

e) Intreprinderile vor fi ordonate in ordine descrescatoare in functie de punctajul final obtinut (media 

aritmetica dintre punctajul calitativ si punctajul pentru valoarea VO) si in dreptul lor va fi trecuta suma 

VTFS; 

f) Vor fi selectate pentru obtinerea transei finale primele intreprinderi (ordonate dupa punctajul final) la 

valoarea solicitata pana la concurenta VT transa finala, iar ultima intreprindere pentru care exista sume 

disponibile va primi diferenta dintre VT transa finala si suma tuturor VTFS aflate pe lista inaintea 

acesteia. 

  

Ulterior, se va stabili si aproba Valoarea totala a ajutoarelor de minimis aferenta transei finale (VT 

transa finala) dupa urmatoarea formula: VT transa finala = VTD - VT transa initiala, unde VTD 

reprezinta valoarea totala disponibila de 5.544.000 lei conform estimarii din Bugetul proiectului. VTD 

a fost stabilita in Bugetul proiectului la 5.544.000 lei (o medie de 154.000 lei echivalentul a 34540 euro 

pentru 36 planuri de afaceri) datorita faptului ca nu toate planurile de afaceri vor fi la valoarea maxima 

de 40.000 euro si nu toate afacerile vor respecta regula de acordare a transei finale (realizarea unor 

venituri din activitatea curenta de minimum 30% din valoarea transei initiale, in termenul de 12 luni 

aferente etapei a II-a). 

Contractele de subventie vor fi incheiate cu fiecare persoana in functie de valoarea finantarii solicitate 

in planul de afaceri selectat, fiind prevazuta ca certa alocarea primei transe de maxim 75%, iar transa 

finala va fi acordata daca este respectata regula din Ghidul POCU 3.7 si daca exista sume disponibile 

(metodologia de alocare a VT transa finala este descrisa in cadrul subactivitatii 2.4). 

 m) se va intocmi si lista de rezerva cu planurile de afaceri pentru care nu exista sume disponibile, dar  

care pot fi finantate in cazul unor retrageri sau a realizarii de economii. 

Dupa finalizarea procedurii de selectie, va fi publicata lista finala cu planurile de afaceri selectate (in 
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presa si pe site-ul CCI CJ) si vor fi anuntati direct castigatorii, care vor fi imediat pregatiti pentru 

participarea la stagiile de practica. Pentru planurile de afaceri respinse sau fara finantare se vor 

comunica motivele respingerii/depunctarii/departajarii (care vor fi obiective – neindeplinirea conditiilor 

de eligibilitate, neindeplinirea criteriilor de calitate si de departajare) catre toti participantii, iar acestia 

vor putea contesta aceste motive, in termen de 5 zile lucratoare avand posibilitatea de a aduce 

justificari suplimentare pentru documentele depuse. 

Procesul de selectie descris mai sus asigura: transparenta (selectia se bazeaza pe reguli si proceduri 

clar stabilite si neechivoce, despre care sunt informati in prealabil toti participantii, fiind asigurata si 

comunicarea tuturor deciziilor), echidistanta (toate persoanele si toate documentele depuse sunt 

tratate in mod egal, evaluate in mod impartial pe baza criteriilor stabilite in metodologie, indiferent de 

rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, 

handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau 

orice alt criteriu asemanator) si obiectivitate (criteriile sunt clare si obiective – conditiile fiind cele din 

Ghidul POCU 3.7).  

Punctajul minim pentru eligibilitatea proiectului este de 60 puncte. 

 

Contestații 

Candidații vor putea depune contestații privind punctajul obținut începând cu data afisării rezultatelor 

evaluării, timp de 3 zile lucrătoare, până la data de 26.11.2018, ora 16:00, personal, prin curier rapid 

la adresa mai sus menționată, sau prin e-mail: office@ccicj.ro  

În urma procesului de evaluare și a soluționării eventualelor contestații administratorulschemei de 

antreprenoriat transmite solicitanților ajutorului de minimis, după caz: 

a) Acord de principiu pentru finanțare 

b) Scrisoare de respingere a finanțării 

În situația în care solicitantul ajutorului de minimis a fost infomat prin Acordul de principiu pentru 

finanțare că va fi beneficiarul ajutorului de minimis, acesta are obligația: 

1) De a prezenta certificat constator de la ONRC că nu deține părți sociale majoritare într-o firmă  

2) De a se prezenta la sediul finanțatorului la data comunicată prin Acordul de principiu pentru 

finanțare, în vederea semnării “Acordului de finanțare”.  

3) În cazul neprezentării solicitantul va fi descalificat. 

Semnarea acordurilor de finanțare se poate realiza cel târziu până la data de 14 decembrie 2018.  

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligația de a menține investiția finanțată și angajații 

pentru o perioadă de cel puțin 18 luni .  

 

 

ADMINISTRATORUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT 

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ 

 
  


