
Aceasta metodologie a fost elaborata in vederea asigurarii unui impact cat mai
ridicat asupra gradului de ocupare prin antreprenoriat – auto-ocupare si cresrea

de noi locuri de munca pentru comunitatea marginalizata din Anina

METODOLOGIA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI
finantate prin schema de ajutor de minimis Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în

comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome

Proiect: “Măsuri integrate pentru comunitatea marginalizată cu populaţie
aparţinând minorităţii rome din Anina, judeţul Caraş-Severin” POCU/18/4.1/102040

Obiectivul prezentei metodologii îl constituie sprijinul pentru accesul și/sau
menținerea pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunității marginalizate rome
din orasul Anina, prin sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului în cadrul
comunităţii marginalizate rome, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării
de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi.

Obiectivul general al proiectului este reducerea semnificativa a numarului de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din Anina in
care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin aplicarea unui set complet de
masuri integrate si inovative, care raspund nevoilor specifice ale grupului tinta,
identificate in analiza preliminara.

Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii marginalizate din Anina si finantarea
afacerilor care genereaza atat autoocuoare, cat si crearea de noi locuri de munca,
contribuie la indeplinirea Obiectivului specific O.S.4 Cresterea oportunitatilor de ocupare
si de obtinere a unor venituri suplimentare, prin furnizarea sprijinului pentru
demararea/dezvoltarea a 5 afaceri/ activitati independente, dar si a O.S.3 Cresterea
gradului de adaptabilitate, receptivitate, flexibilitate fata de cerintele actuale de pe piata
muncii pentru 294 persoane, respectiv a nivelului de competente profesionale care
asigura succesul integrarii pe piata muncii pentru 280 persoane.

Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite în
Ghidul Solicitantului Conditii specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”,
aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa
Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1.,
respectiv susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-
propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelor din grupul țintă pentru
înființarea de afaceri.

Definitii termeni:
(1) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene

prin Autoritatea de Management pentru POCU sau prin Organismele Intermediare
pentru POCU;

(2) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea
de Management pentru POCU;



(3) beneficiar al finanțării nerambursabile – Orasul Anina (entitate publică - autoritate
publica locala – in calitate de partener cu responsabilitati in domeniul acordarii
ajutoarelor de minimis in cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru comunitatea
marginalizată cu populaţie aparţinând minorităţii rome din Anina, judeţul Caraş-
Severin” ID 102040);

(4) beneficiar de ajutor de minimis – întreprindere care beneficiază, in cadrul
proiectului „Măsuri integrate pentru comunitatea marginalizată cu populaţie
aparţinând minorităţii rome din Anina, judeţul Caraş-Severin” ID 102040, finanțat prin
Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1.
al POCU, de ajutor de minimis pentru înființarea de start-up-uri în cadrul unor
măsuri de antreprenoriat;

(5) întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate implicată
într-o activitate economică și care e constituită conform Legii nr. 31/19901,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările și completările ulterioare sau conform OUG nr. 44/2008 privind
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

(6) contractul de subvenție – actul juridic semnat între beneficiarul finanțării
nerambursabile și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile
și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin
schema de ajutor de minimis Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Domeniul de aplicare
Conform Schemei de minimis OS 4.1, prezenta finantare se aplică întreprinderilor care
beneficiază de măsurile de ocupare finanțate în cadrul obiectivului specific 4.1. al
POCU Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin
implementarea de măsuri integrate. Măsurile de ocupare menționate presupun
susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-
propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelor din grupul țintă
pentru înființarea de afaceri.

Prezenta schemă de minimis pentru înființarea de afaceri in orasul Anina nu se aplică
pentru:
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele

pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul
produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 17/21.01.2000;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a
Tratatului CE;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul
transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a

1 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile.



Tratatului CE, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii

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

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

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state
membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele
destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor
cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile constituite
conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform OUG nr. 44/2008
privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care îndeplinesc următoarele
condiţii:
a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic,

nu au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor
aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele
menţionate anterior, reglementate prin lege;

c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte
contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de
legislaţia în vigoare;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res
judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale
sau etic-profesionale;

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru
fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
g) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează

ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
h) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a

Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi
incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de
decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv
dobânda de recuperare aferentă;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe
o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs),
cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile
prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în
cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau



contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau
de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau
comunitare.

Modalitatile de acordare a ajutoarelor de minimis
Măsurile de sprijin constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare și

naţionale.
Furnizorul schemei de ajutor de minimis (Orasul Anina in calitate de Partener in

cadrul proiectului) lansează cererea de propuneri de proiecte, stabilește condițiile de
eligibilitate și de selecție și semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de finanțare
nerambursabilă.

Finantarile se vor acorda întreprinderilor infiintate in urma selectiei planurilor de
afaceri sub forma ajutoarelor de minimis în baza unor contracte de subvenție.

Orasul Anina va identifica potențialii beneficiari de ajutor de minimis prin
organizarea unui concurs de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unei comisii
de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în
cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de
afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care vor face parte
reprezentanți ai mediului de afaceri și patronatelor din aria de implementare a
proiectului.

Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri este
condiționată de înființarea firmei.

Valoarea maximă a subvenției acordate unui firme nou-înființate în baza planului
de afaceri aprobat este de 25.000 euro, prin proiectul aprobat urmand a se acorda
finantari in valoare de maxim 110.000 lei/intreprindere in limita a 550.000 lei pe proiect
(s-a estimat finantarea unui numar de 5 intrepreinderi cu suma de 110.000 lei fiecare,
total 550.000 lei).

In cazul in care primele 5 planuri de afaceri castigatoare solicita in total o suma
mai mica de 550.000 lei, diferenta se va acorda planului de afaceri de pe locul 6 daca
beneficiarul de ajutor de minimis accepta aceasta suma.

Beneficiarul finanțării nerambursabile va informa în scris beneficiarii ajutorului de
minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și
caracterul de minimis al acestuia.

Contractul de subvenție se încheie între beneficiarul finanțării nerambursabile (Orasul
Anina) si fiecare beneficiar de ajutor de minimis.
(1) Contractul de subvenție va cuprinde următoarele prevederi minime:

 Beneficiarul finanțării nerambursabile va monitoriza permanent ajutoarele de
minimis acordate, aflate în derulare, si va dispune măsurile care se impun în
cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin
legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;

 Beneficiarul finanțării nerambursabile va monitoriza respectarea regulilor de
sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv continuarea
funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o
perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de
funcționare a afacerii de 12 luni;



 Beneficiarul finanțării nerambursabile si beneficiarul ajutorului de minimis
păstrează evidența detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel
puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza
schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină toate
informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de
legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis;

 Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui intreaga valoarea a
ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare a
ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanțării nerambursabile are
obligatia de a notifica furnizorul/administratorul  schemei cu privire la necesitatea
recuperarii ajutorului de minimis;

 Furnizorul  are obligatia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat
necorespunzator.

(2) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate
beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr.1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se
consideră data semnării contractului de subvenție.

(3) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme,
beneficiarul de ajutor de minimis va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis
primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali (fie din
surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).

(4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi
unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de
200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport
de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate
beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu
depăseste acest plafon.

(5) Beneficiarul finanțării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va
verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma
totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei
perioade de trei ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse
ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei
scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul
întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau
contra cost), echivalent în lei.

(6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte
ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionarea al Uniunii
Europene acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul
generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă
stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau
printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

CONDIŢII GENERALE DE ELIGIBILITATE A PERSOANEI (CANDIDATULUI):
a) Sunt eligibile toate persoanele din grupul țintă al proiectului
POCU/18/4/1/102040 cu vârsta peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate



independentă;
b) Sunt eligibile doar persoanele care au domiciliul/resedinţa în aria de
implementare a proiectului – orasul Anina. Dovada reşedinţei se face cu menţiunile
cuprinse în cartea de identitate (cf. art.91 Cod Civil).

Aria de implementare – orasul Anina: Nord (strada Cheile Garlistei), Sud (strada
Minerului), Est (DN 58, str. Horia, str. Pădurii) si Vest (str. Gârliştei, str. Oltului, str. Cotul
CFR, str. Libertăţii).

CONDIŢII GENERALE DE ELIGIBILITATE PENTRU PLANURILE DE AFACERI:
a)  Activitatea principală a întreprinderii să fie eligibilă conform Schemei de minimis

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există
populație aparținând minorității rome;

b) Sediul social al întreprinderii, care urmează sa fie înfiinţată, să fie în aria de
implementare a proiectului, respectiv orasul Anina;

c) Fiecare întreprindere finanțată în urma câștigării selecției/concursului și obținerii
ajutorului de minimis va trebui să asigure crearea a cel puțin un loc de muncă.

DEPUNEREA PLANURILOR DE AFACERI
Datele despre depunerea planurilor de afaceri si conditiile care trebuie respectate vor fi
transmise persoanelor inregistrate in grupul tinta al proiectului, vor fi publicate pe site-ul
proiectului, pe site-ul Orasului/Primariei Anina si vor fi afisate si la sediul Primariei
Anina.
Planurile de afacere vor fi depuse în plic sigilat la sediul Orasului Anina (Primăria
Anina). Candidații vor primi dovada depunerii.

Calendarul procedurii de selecție a planurilor de afacere este următorul:

Activitate
Perioada de
desfășurare

Publicarea anunțului de selecție a planurilor de afacere 19.08.2018

Depunerea planurilor de afacere 19.08.2018 –
21.02.2018Etapa I - Verificarea conformității administrative a

planurilor de afacere 22.08.2018
Publicarea rezultatelor privind verificarea
conformității administrative a planurilor de
afacere

22.08.2018
Primirea contestațiilor 23.08.2018
Soluționarea contestațiilor 26.08.2018
Etapa a II-a - Evaluarea tehnico-financiară a
planurilor de afacere 26.08.2018
Publicarea rezultatelor privind evaluarea tehnico-
financiară a planurilor de afacere 09.09.2018
Primirea contestațiilor 12.09.2018

Soluționarea contestațiilor 12.09.2018 –
16.03.2018
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Publicarea anunțului final privind planurile de afaceri
selectate

16.09.2018

SELECTIA PLANURILOR DE AFACERI
Selectia/evaluarea se va realiza in 2 etape: Evaluarea administrativă și a eligibilității
(Faza A) si Evaluarea tehnico-financiară – punctarea planurilor depuse (Faza B)
acordare punctaj si criterii de departajare.

A. Modalitati de selectie – planurile de afaceri pot fi depuse de persoanele din grupul
tinta al proiectului “Măsuri integrate pentru comunitatea marginalizată cu populaţie
aparţinând minorităţii rome din Anina, judeţul Caraş-Severin”, care indeplinesc conditiile
din Anexa la prezenta Metodologie – Criterii de evaluare - Evaluarea administrativă și
a eligibilității: Faza A (criterii de eligibilitate - eliminatorii).
Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu
poate face parte din firmele înființate prin proiect.
Persoanele si planurile de afaceri care nu indeplinesc toate conditiile administrative si
de eligibilitate, vor fi declarate respinse.

B. Criteriile de evaluare tehnico-financiara a planurilor de afaceri sunt - acordare punctaj
(criterii de calitate) sunt detaliate in cadrul Anexei la prezenta Metodologie – Criterii de
evaluare - Evaluarea tehnico-financiară – punctarea proiectelor depuse: Faza B,
urmate de criteriile de departajare.

C.Dupa acordarea punctajelor pentru toate planurile de afaceri depuse, se va intocmi
lista finala cu planurile selectate si valoarea lor si se va realiza incadrarea in suma
maxima totala de 550.000 lei pentru 5 planuri de afaceri. Pe lista vor fi minim 5 planuri
de afaceri, iar ultimul plan de pe lista va primi diferenta dintre suma maxima totala
(550.000 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
5 deoarece exista probabilitatea ca media/plan de afaceri poate fi mai mica decat
110.000 lei), 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 550.000 lei.
D. Criteriile de departajare: se va asigura ca minim 2 afaceri selectate sa fie
demarate de persoane de etnie roma pentru respectarea indicatorului 4S43.2 …, din
care: - Roma – ... 2 vor fi de etnie roma adica 40% din 5.
E. Contractele de subventie vor fi incheiate cu fiecare persoana in functie de valoarea
finantarii solicitate in planul de afaceri selectat.
F. 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 (pe site-ul proiectului, site-ul Orasului/Primariei Anina si vor fi afisate si
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la sediul Primariei) si vor fi anuntati direct castigatorii, care vor fi imediat pregatiti pentru
semnarea contractelor de subventie. Pentru planurile de afaceri respinse sau fara
finantare se vor comunica motivele respingerii/depunctarii (care vor fi obiective –
neindeplinirea conditiilor de eligibilitate, neindeplinirea criteriilor de calitate) 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 4.1 si Schema de ajutor de minimis
Dezvoltare Locală Integrată DLI 3600 în comunitățile marginalizate în care există
populație aparținând minorității rome).
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