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Varianta inițială Varianta modificată 

Ghidul Solicitantului este un material 
destinat exclusiv absolvenților cursului de 
Competențe antreprenoriale desfășurat în 
cadrul proiectului „Dezvoltare economica si 
sociala în Orașul Târgu Neamț”, cod SMIS 
128943 finanțat prin Axa prioritară 5, 
Obiectivul specific 5.2, fiind un material de 
informare tehnică a potențialilor beneficiari 
și se constituie în suport informativ complex 
pentru întocmirea planurilor de afaceri, 
conform exigențelor specifice POCU. 
 

Ghidul Solicitantului este un material 
destinat membrilor grupului țintă al 
proiectului „Dezvoltare economica si sociala 
în Orașul Târgu Neamț”, cod SMIS 128943 
finanțat prin Axa prioritară 5, Obiectivul 
specific 5.2, absolvenților cursului de 
Competențe antreprenoriale desfășurat în 
cadrul proiectului și a celor care au absolvit 
un curs de Competențe antreprenoriale nu 
neapărat în cadrul proiectului sus menționat 
(Numărul de persoane care beneficiază de 
ajutor de minimis fără să fi participat la 
programul de formare antreprenorială 
organizat în cadrul proiectului nu va 
putea depăși 10% din numărul total de 
persoane beneficiare de ajutor de minimis 
acordate în cadrul proiectului) fiind un 
material de informare tehnică a potențialilor 
beneficiari și se constituie în suport 
informativ complex pentru întocmirea 
planurilor de afaceri, conform exigențelor 
specifice POCU.” 

Criterii de eligibilitate a participanților 
 

Criterii de eligibilitate a participanților 

În cadrul concursului de planuri de afacere 
derulat prin intermediul proiectului 
„Dezvoltare economica si sociala in orasul 
Targu Neamt”, cod SMIS 128943, 
solicitanții eligibili sunt persoanele fizice 
care îndeplinesc cumulativ următoarea 
condiție: 
 sunt înscriși în grupul țintă al 

proiectului „Dezvoltare economica si 
sociala in Orasul Târgu Neamț”, cod 
SMIS 128943; 

 au participat la serviciile de 
informare și consiliere profesională 
furnizate în cadrul proiectului 
„Dezvoltare economica si sociala in 

În cadrul concursului de planuri de afacere 
derulat prin intermediul proiectului 
„Dezvoltare economica si sociala in orasul 
Targu Neamt”, cod SMIS 128943, 
solicitanții eligibili sunt persoanele fizice 
care îndeplinesc cumulativ următoarea 
condiție: 
 sunt înscriși în grupul țintă al proiectului 

„Dezvoltare economica si sociala in 
Orasul Târgu Neamț”, cod SMIS 
128943; 

 au participat la serviciile de informare și 
consiliere profesională furnizate în 
cadrul proiectului „Dezvoltare 
economica si sociala in orasul Targu 
Neamt”, cod SMIS 128943; 



 
 
 

Titlul proiectului: „Dezvoltare economica si sociala in orasul TarguNeamt” 
Contract nr.: POCU/303/5/2/ 128943 

 
 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

orasul Targu Neamt”, cod SMIS 
128943; 

 au participat la cursul Competențe 
Antreprenoriale desfășurat în cadrul 
proiectului „Dezvoltare economica si 
sociala in Orașul Târgu Neamț”, cod 
SMIS 128943; 

 au absolvit și promovat cursul 
Competențe Antreprenoriale - dețin 
certificat de absolvire a cursului de 
competențe antreprenoriale (sau 
adeverință, după caz); 

 au primit consiliere în elaborarea 
planului de afacere din partea 
SPH3RA Management Solutions 
SRL; 

 au domiciliul sau reședința într-una 
din localitățile de implementare a 
proiectului; 

 nu au contracte de muncă/prestări 
servicii în cadrul proiectului; 

 nu este angajat al administratorului 
schemei de minimis; 

 nu fac obiectul unor restricții privind 
desfășurarea de activități economice 
(incompatibilitate, decădere, 
interdicție etc.), așa cum sunt acestea 
definite de legislația națională în 
vigoare; 

 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 12 luni perioada de 
implementare a proiectului și cel 
puțin 7 luni perioada de 
sustenabilitate. 

 au participat la cursul Competențe 
Antreprenoriale desfășurat în cadrul 
proiectului „Dezvoltare economica si 
sociala in Orașul Târgu Neamț”, cod 
SMIS 128943 sau care au absolvit un 
curs de Competențe antreprenoriale nu 
neapărat în cadrul proiectului sus 
menționat (Numărul de persoane care 
beneficiază de ajutor de minimis fără 
să fi participat la programul de 
formare antreprenorială organizat în 
cadrul proiectului nu va putea depăși 
10% din numărul total de persoane 
beneficiare de ajutor de minimis 
acordate în cadrul proiectului). 

 au absolvit și promovat cursul 
Competențe Antreprenoriale - dețin 
certificat de absolvire a cursului de 
competențe antreprenoriale (sau 
adeverință, după caz); 

 au primit consiliere în elaborarea 
planului de afacere din partea SPH3RA 
Management Solutions SRL; 

 au domiciliul sau reședința într-una din 
localitățile de implementare a 
proiectului; 

 nu au contracte de muncă/prestări servicii 
în cadrul proiectului; 

 nu este angajat al administratorului 
schemei de minimis; 

 nu fac obiectul unor restricții privind 
desfășurarea de activități economice 
(incompatibilitate, decădere, interdicție 
etc.), așa cum sunt acestea definite de 
legislația națională în vigoare; 

 În cazul în care Planul de afaceri depus 
va fi propus pentru finanțare, își ia 
angajamentul de a menține investiția 
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 În cadrul competiției, o persoană 
poate depune un singur Plan de 
Afaceri pentru o întreprindere și va 
deține minim 51% din valoarea 
capitalului social și rolul de 
administrator și reprezentant legal 
pentru implementarea Planului de 
Afaceri. 

 

finanțată în cadrul schemei de minimis 
pe o perioada de 12 luni perioada de 
implementare a proiectului și cel puțin 
7 luni perioada de sustenabilitate. 

 În cadrul competiției, o persoană poate 
depune un singur Plan de Afaceri pentru 
o întreprindere și va deține minim 51% 
din valoarea capitalului social și rolul de 
administrator și reprezentant legal pentru 
implementarea Planului de Afaceri. 

 
Atenție! În cadrul prezentului concurs de 
planuri de afacere pot participa doar 
persoanele care sunt înregistrate în grupul 
țintă al proiectului „Dezvoltare economica 
si sociala in orasul Targu Neamt”, cod 
SMIS POCU/303/5/2/128943 și care au 
beneficiat de servicii integrate: servicii 
sociale și servicii de ocupare (au finalizat 
cursul de formare competențe 
antreprenoriale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenție! În cadrul prezentului concurs de 
planuri de afacere pot participa doar 
persoanele care sunt înregistrate în grupul 
țintă al proiectului „Dezvoltare economica 
si sociala in orasul Targu Neamt”, cod 
SMIS POCU/303/5/2/128943 și care au 
beneficiat de servicii integrate: servicii 
sociale și servicii de ocupare (au finalizat 
cursul de formare competențe 
antreprenoriale sau care au absolvit un 
curs de Competențe antreprenoriale nu 
neapărat în cadrul proiectului sus 
menționat (Numărul de persoane care 
beneficiază de ajutor de minimis fără să fi 
participat la programul de formare 
antreprenorială organizat în cadrul 
proiectului nu va putea depăși 10% din 
numărul total de persoane beneficiare de 
ajutor de minimis acordate în cadrul 
proiectului). 
 
Pot beneficia de ajutorul de minimis 
prevăzut în prezenta schemă 
întreprinderile constituite conform Legii 
nr. 31/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform Legii 
nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 
privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată, cu modificările 
ulterioare, care îndeplinesc următoarele 
condiţii: 

a) Sunt legal constituite în România și 
își desfășoară activitatea în România; 

b) Nu sunt în stare de insolvență, nu 
au afacerile administrate de un judecător 
sindic, nu au nici o restricție asupra 
activității comerciale, nu sunt subiectul 
unor aranjamente între creditori, sau nu 
se află într-o altă situație similară cu cele 
menționate anterior, reglementate prin 
lege; 

c) Nu înregistrează datorii publice și 
și-au plătit la timp taxele și alte contribuții 
la bugetul de stat, bugetele speciale și 
bugetele locale prevăzute de legislația în 
vigoare; 

d) Reprezentantul legal al 
întreprinderii nu a fost supus unei 
condamnări de tip res judicată în ultimii 3 
ani, de către nici o instanță de judecată, 
din motive profesionale sau etic 
profesionale; 

e) Reprezentantul legal al 
întreprinderii nu a fost condamnat de tip 
res judecată pentru fraudă, corupție, 
implicare în organizații criminale sau în 
alte activități ilegale în detrimental  
intereselor financiare ale Comunității 
Europene; 
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f) Reprezentantul legal ai 
întreprinderii nu furnizează informații 
false;  

g) Este direct responsabilă de 
pregătirea și implementarea proiectului și 
nu acționează ca intermediar pentru 
proiectul propus a fi finanțat;  

h) Nu a fost și nu este subiectul unei 
proceduri de recuperare a unui ajutor de 
stat/de minimis declarat ca fiind ilegal și 
incompatibil cu piața comună, ca urmare 
a unei decizii a Comisiei Europene, a 
Consiliului Concurenței sa unui alt 
furnizor de ajutor de stat, 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. 

i) Valoarea totală a ajutoarelor de 
minimis 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 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 terților sau 
contra cost). Aceste plafoane se aplică 
indiferent de forma ajutorului de minimis 
sau de obiectivul urmărit și indifferent 
dacă ajutorul este finanțat din surse 
naționale sau comunitare. 

j)  În cazul în care, prin acordarea de 
ajutoare de minimis în temeiul prezentei 
scheme s-ar depăși plafonul prevăzut la 
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Anexa 10 - SCHEMĂ DE AJUTOR DE 
MINIMIS "Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală în comunităţile 
marginalizate din zona rurală şi/sau în 
oraşe cu o populaţie de până la 20000 
locuitori" | Ordin 7136/2017 
 
 
CAPITOLUL VII: Condiţii de eligibilitate 
pentru beneficiarii de ajutor de minimis  
Art. 7  
(1)Pot beneficia de ajutorul de minimis 
prevăzut în prezenta schemă întreprinderile 
constituite conform Legii nr. 31/19908, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, aprobată cu 

litera i), nicio parte a respectivului ajutor 
de minimis nu poate a fi acordat. 

(2) Dacă o întreprindere își desfășoară 
activitatea atât în sectoare/domenii 
eligibile, cât și în sectoare/domenii 
neeligibile, așa cum sunt definite conform 
prezentei scheme, poate beneficia de 
finanțare pentru sectoarele eligibile, cu 
condiția prezentării documentelor 
contabile care atestă separarea acestor 
activități. 
 
(3) Întreprinderile menționate la alin. (1) 
sunt cele care beneficiază de măsurile 
prevăzute la art. 6 (din schema de minimis 
atașată procedurii). 
 
 
 
Anexa 10 - SCHEMĂ DE AJUTOR DE 
MINIMIS "Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală în comunităţile 
marginalizate din zona rurală şi/sau în 
oraşe cu o populaţie de până la 20000 
locuitori" | Ordin 7136/2017 
 
 
CAPITOLUL VII: Condiţii de eligibilitate 
pentru beneficiarii de ajutor de minimis  
Art. 7  
(1) Pot beneficia de ajutorul de minimis 
prevăzut în prezenta schemă întreprinderile 
constituite conform Legii nr. 31/19908, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, aprobată cu 
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modificări şi completări prin Legea nr. 
182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 
privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată, cu modificările 
ulterioare, care îndeplinesc următoarele 
condiţii:  
(2)Întreprinderile menţionate la alin. (1) sunt 
cele care beneficiază de măsurile prevăzute 
la art. 6. 

modificări şi completări prin Legea nr. 
182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 
privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată, cu modificările 
ulterioare, care îndeplinesc următoarele 
condiţii: 
 
a) Sunt legal constituite în România și își 
desfășoară activitatea în România;  
b) Nu sunt în stare de insolvență, nu au 
afacerile administrate de un judecător sindic, 
nu au nici o restricție asupra activității 
comerciale, nu sunt subiectul unor 
aranjamente între creditori, sau nu se află 
într-o altă situație similară cu cele 
menționate anterior, reglementate prin lege;  
c) Nu înregistrează datorii publice și și-au 
plătit la timp taxele și alte contribuții la 
bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele 
locale prevăzute de legislația în vigoare;  
d) Reprezentantul legal al întreprinderii nu a 
fost supus unei condamnări de tip res judicată 
în ultimii 3 ani, de către nici o instanță de 
judecată, din motive profesionale sau etic-
profesionale;  
e) Reprezentantul legal al întreprinderii nu a 
fost condamnat de tip res judecată pentru 
fraudă, corupție, implicare în organizații 
criminale sau în alte activități ilegale în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Comunității Europene;  
f) Reprezentantul legal ai întreprinderii nu 
furnizează informații false;  
g) Este direct responsabilă de pregătirea și 
implementarea proiectului și nu acționează 
ca intermediar pentru proiectul propus a fi 
finanțat;  
h) Nu a fost și nu este subiectul unei 
proceduri de recuperare a unui ajutor de 
stat/de minimis declarat ca fiind ilegal și 
incompatibil cu piața comună, ca urmare a 
unei decizii a Comisiei Europene, a 
Consiliului Concurenței sa unui alt furnizor 
de ajutor de stat, în cazul în care a făcut 
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obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost 
deja executată și creanța a fost recuperată 
integral, inclusiv dobânzile aferente.  
i) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis 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 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 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.  
j) În cazul în care, prin acordarea de ajutoare 
de minimis în temeiul prezentei scheme s-ar 
depăși plafonul prevăzut la litera i), nicio 
parte a respectivului ajutor de minimis nu 
poate a fi acordat.  
(2) Dacă o întreprindere își desfășoară 
activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, 
cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa 
cum sunt definite conform prezentei scheme, 
poate beneficia de finanțare pentru sectoarele 
eligibile, cu condiția prezentării 
documentelor contabile care atestă separarea 
acestor activități.  
(3) Întreprinderile menționate la alin. (1) sunt 
cele care beneficiază de măsurile prevăzute 
la art. 6. 

 

 

 

 

 


