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1. GENERALITATI
Prezenta metodologie este realizata in cadrul proiectului „ Viitor pentru tineri - Tineri
pentru viitor” in regiununile Sud Est, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Centru,
POCU/908/1/3/150953, si are ca scop descrierea modului in care se va realiza evaluarea si
selectia planurilor de afaceri care vor participa la Concursul de planuri de afaceri in vederea
obtinerii unei finantari nerambursabile prin schema de ajutor de minimis VIITOR PENTRU
TINERII NEETs I, in valoare de maxim 121.877,50 lei.
Metodologia de evaluare si selectie detaliaza elementele procedurale ale procesului de
evaluare si include: scopul, etapele, criteriile de eligibilitate, criteriile de selectie, comisia de
evaluare, cerinte specifice proiectului, documente de referinta si anexe.

2. SCOP
Scopul metodologiei este de a asigura un cadru transparent, echidistant,
nediscriminatoriu si obiectiv de evaluare, care sa respecte prevederile schemei de minimis,
ale ghidului apelului de proiecte si ale legislatiei aplicabile, vizand promovarea unor afaceri de
calitate, ca premisa a atingerii obiectivelor proiectului, prin selectarea numarului de planuri de
afaceri asumat, precum si a unora in plus in lista de rezerva, care vor fi finantate in limita
bugetului disponibil.
In cadrul concursului de planuri de afaceri se vor acorda maxim 53 subventii pentru infiintarea
a 53 noi intreprinderi, fiecare subventie fiind in valoare maxima de 121.877,50 lei.
Baza legala aplicabila:
a) Programul Operational Capital Uman 2014-2020;
b) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108
din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
c) Ordonanta de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora;
e) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art.25
alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in
domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.
21/1996, pentru proiectele finantate in cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri
structurale europene in cadrul Programului Operational Capital Uman;
f) Ghidul solicitantului - Conditii specifice “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I;
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g) Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferenta Programului
Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritara 1 - Initiativa “Locuri
de munca pentru tineri”; Prioritarea de investitii 8.ii: Integrare durabila pe piata muncii a
tinerilor (ILMT), in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv
a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, inclusiv prin
punerea in aplicare a “garantiei pentru tineret”; Obiectivul Specific 1.1 - Cresterea ocuparii
tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare,
cu rezidenta in regiunile eligibile; Obiectivul Specific 1.2 - Imbunatatirea nivelului de
competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem nonformal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul
Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile.
h) Instructiunea nr.18/12.04.2022 privind stabilirea procesului de validare a respectarii
criteriilor de acordare a ajutorului de minimis in cadrul proiectelor implementate prin schema
de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” (AP 1/PI 8.ii/OS 1.1&OS 1.2);
i) Cererea de finantare a proiectului „ Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor”
Aceasta metodologie reprezinta cadrul general in care se va desfasura procesul de selectie a
planurilor de afaceri pentru acordarea ajutorului de minimis. Prin participarea in cadrul
competitiei planurilor de afaceri, prin depunerea dosarului de candidatura, fiecare candidat isi
asuma termenii si conditiile prezentei Metodologii, din tot cuprinsul acesteia, fara nicio
exceptie, inclusiv toate prevederile Ghidul solicitantului - Conditii specifice “VIITOR PENTRU
TINERII NEETs I”, ale legislatiei aplicabile si ale Schemei de ajutor de minimis “VIITOR
PENTRU TINERII NEETs I”.
Organizatorul competitiei este ASOCIATIA NOUL VAL in ASOCIATIA ION CAMPINEANU
in calitate de administratori al schemei de minimis in cadrul proiectului „Viitor pentru
tineri - Tineri pentru viitor”.
3. CRITERII DE ELIGIBILITATE Sl CONDITII DE ACORDARE MINIMIS
Concursul de planuri de afaceri este deschis EXCLUSIV persoanelor inscrise in grupul
tinta al proiectului, care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:
a) Sunt tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 18 si 29 ani. In conformitate cu legislatia
in vigoare varsta minima necesara pentru a infinta o intreprindere este de 18 ani.
b) Au domiciliul/ resedinta in Regiunile de Dezvoltare Sud Est, Sud Vest Oltenia, Sud
Muntenia si Centru
c) Sunt inregistrati si profilati la SPO (AJOFM) pe nivelul de ocupabilitate A (“usor ocupabili”)
d) Au absolvit programul de formare profesionala „Competente antreprenoriale” in cadrul
proiectului POCU/908/1/3/150953, „ Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor”.
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ATENTIE: Inscrierea in competitia planurilor de afaceri se poate realiza DOAR de catre
absolventii cursului de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului.
Candidatii la concursul de planuri de afaceri vor trebui sa respecte cumulativ
urmatoarele conditii:
1. Intocmesc si depun in cadrul competitiei un Plan de afaceri care NU a mai fost finantat
din alte surse provenite din Fondul Social European (pentru evitarea dublei finantari).
2. In cazul finantarii planului de afaceri, isi asuma ca vor fi reprezentantul legal al
intreprinderii legal constituite in Romania, fiind direct responsabili de pregatirea si
implementarea planului de afaceri si neactionand ca intermediar pentru planul de afaceri
propus a fi finantat.
ATENTIE! Intreprinderile constitutite trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in art.
2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin intreprindere se intelege orice
forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare, sa faca
activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii
de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice
autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale,
autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice.
In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are mai mult
de un asociat, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va
trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar/asociat unic. Intreprinderea nou infiintata
trebuie sa aiba sediul social si punctele de lucru (dupa caz) in regiunile de
implementare ale proiectului.
Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau
angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program.
Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii beneficiarului sau
ai partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul
intreprinderilor infiintate prin proiect.
3. Nu au fost supusi unei condamnari de tip res judicata in ultimii 3 ani, de catre nicio instanta
de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale.
4. Nu au fost condamnati tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii
criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii
Europene.
5. Nu furnizeaza informatii false.
6. Nu au fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a
Comisiei Europene al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a facut obiectul unei
astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv
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dobanda de recuperare aferenta.
7. Planul de afaceri respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului - Conditii specifice
si Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, in ceea ce priveste
conditiile de eligibilitate, si anume:
8. isi asuma sa functioneze minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului;
9. isi asuma sa angajeze minimum 1 persoana in cadrul afacerii sprijinite (la maxim 30 de
zile de la semnarea contractului);
10. isi asuma sa asigure o perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de
sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv obligatia mentinerii locului
de munca ocupat, si poate fi contabilizata pe perioada implementarii proiectului sau dupa
finalizarea implementarii.
Perioada de sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv obligatia
mentinerii locului de munca ocupat, si poate fi contabilizata pe perioada implementarii
proiectului „Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor” sau dupa finalizarea implementarii.
Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului
de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat.
ATENTIE! In cazul in care se identifica doua sau mai multe planuri de afaceri identice
pe cele trei aspecte detaliate mai sus, atunci planurile de afaceri care se afla in aceasta
situatie vor fi eliminate.
11. Planul de afaceri propus spre finantare reflecta realitatea segmentului de piata vizat si
este fundamentat tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica
de implementare a proiectului.
NOTA: Acest criteriu va fi verificat in etapa de evaluare a planurilor de afaceri,
modalitatea fundamentarii tehnice si economice fiind punctata conform specificatiilor
din Grila de evaluare a planurilor de afaceri.
12. Activitatile incluse in planul de afaceri sunt in concordanta cu prevederile cap. VI Conditii
de eligibilitate pentru activitati, art. 6, din cadrul schemei de ajutor de minimis VIITOR
PENTRU TINERII NEETs I, aprobata prin Ordinul MFE nr. 1200/2020.
13. Obiectul de activitate prevazut in planul de afaceri este diferit de domeniile exceptate de
la finantare, conform cap. V Domeniul de aplicare, art. 5, din cadrul schemei de ajutor de
minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aprobata prin Ordinul MFE nr. 1200/2020.
14. Bugetul solicitat aferent ajutorului de minimis pentru implementarea planului de afaceri
depus in cadrul competitiei este in suma de maxim 121.877,50 lei si prevede ca toata valoarea
aferenta ajutorului de minimis sa fie cheltuita/justificata in cadrul primelor 12 luni de
functionare.
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NOTA: Vor fi finantate planuri de afaceri in limita bugetului disponibil la nivel de
proiect, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.
Ajutorul de minimis se va putea acorda in doua transe, dupa cum urmeaza:
➢ transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost
acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie
incheiat;
➢ transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis,
dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a ocupat locul/locurile de
munca asumat/e prin planul de afaceri.

−

−
−
−

ATENTIE! In realizarea planurilor de afaceri, solicitantii de ajutor de minimis trebuie sa
prevada activitati care conduc la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020,
conform specificatiilor din Ghidului solicitantului - Conditii specifice astfel:
se vor propune activitati ce vor promova concret Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii
resurselor;
se vor propune masuri ce vor promova concret Inovarea sociala;
se vor propune masuri ce vor promova Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a
calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor;
se vor propune masuri ce vor promova concret Nediscriminarea.
Domeniul de activitate al viitoarei firme
Cnf. Art. 5 alin (2) al Schemei de ajutor de minimis, prezenta schema de minimis nu se aplica:
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului
si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European
si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul
produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006
si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului;
b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 la Tratatul instituind
Comunitatea Europeana (Tratatul CE);
c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si
comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 la Tratatul CE, in urmatoarele
cazuri:
(i)atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in
cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
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(ii)atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre
producatori primari.
d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre,
respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si
functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele
importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.
ATENTIE! Orice plan de afaceri care are ca obiect una sau mai multe activitati din lista
prezentata mai sus va fi RESPINS.

-

-

Beneficiarii de ajutor de minimis sunt intreprinderi constituite conform:
Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare
OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, familiale, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 182/2016
Ordonatei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile
ulterioare care indeplinesc conditiile specificate la Art. 7 alin (1) din Schema de ajutor de
minimis aplicabila.
Intreprinderile vor fi create de persoane din grupul tinta care respecta cumulativ criteriile de
eligibilitate a solicitantilor prezentate mai sus, si care doresc sa initieze o activitate
independenta, pe baza unui plan de afaceri selectat in conditiile stabilite de Administratorul
schemei de minimis (ASOCIATIA NOUL VAL / ASOCIATIA ION CAMPINEANU), in
conformitate cu Ghidul Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte aferenta
proiectului si Schema de ajutor de minimis aplicabila.
Intreprinderile nou create, denumite beneficiari de ajutor de minimis, respecta conditiile de
eligibilitate mentionate in Art. 7 din Schema de ajutor de minimis, citate mai jos:
a) sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) nu deruleaza activitati in domeniile exceptate de la finantare in conditiile prezentei
scheme. In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele mentionate
la art. 5 alin. (2) literele a), b) sau c), cat si in unul sau mai multe sectoare de activitate incluse
in domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplica ajutoarelor acordate pentru
domeniile de activitate eligibile, cu conditia ca beneficiarul sa se asigure, prin mijloace
corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile
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desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de
ajutoare de minimis.
c) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioada de 3
ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii
financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste
echivalentul in lei a 200.000 de euro (100.000 de euro in cazul intreprinderilor care activeaza
in sectorul transporturilor de marfuri in contul tertilor sau contra cost);
d) atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor
sau contra cost desfasoara si alte activitati, pentru care se aplica plafonul de 200.000 de euro,
in cazul intreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 de euro, echivalent in lei, cu
conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati
sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi ca suma de care beneficiaza activitatea de
transport rutier de marfuri nu depaseste echivalentul in lei a 100.000 de euro si ca ajutoarele
de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de
marfuri.
e) plafoanele de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmarit si indiferent daca ajutorul acordat este finantat in totalitate sau partial din resurse
comunitare.
f) nu sunt in stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au
nicio restrictie asupra activitatii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente intre creditori,
sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
g) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari de tip res judicata
in ultimii 3 ani, de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau eticprofesionale;
h) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru frauda,
coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor
financiare ale Comunitatii Europene;
i) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
j) sunt direct responsabile de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
k) nu au fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis
a Comisiei Europene/instantei/Consiliului Concurentei or al unui alt furnizor de ajutor sau, in
cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta
integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;

4. ACTIVITATI ELIGIBILE
Activitatile mentionate in planurile de afaceri si care pot fi finantate in cadrul schemei de ajutor
de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, denumite Activitatile eligibile sunt acele
activitati mentionate in planurile de afaceri care contribuie la ocuparea pe cont-propriu prin
acordarea de subventii (micro-granturi) persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de
afaceri.
Activitatile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finantate numai
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daca au fost initiate dupa semnarea contractului de finantare incheiat intre furnizorul schemei
de ajutor de minimis si beneficiarul finantarii nerambursabile (administratorul schemei de
antreprenoriat).

5. CHELTUIELI ELIGIBILE si NEELIGIBILE
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli care intra sub incidenta ajutorului de minimis, pentru intreprinderile nou create sunt
denumite subventii (micro-granturi) pentru infiintarea unei afaceri (antreprenoriat). Pentru a fi
eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
•
Sa nu fi facut obiectul altor finantari publice;
•
Sa fie initiata de catre beneficiar dupa data intrarii in vigoare a contractului de minimis.
Prin exceptie, cheltuielile cu taxe pentru infiintarea de intreprinderi sunt eligibile din momentul
publicarii listei finale cu planurile de afaceri aprobate spre finantare;
•
Sa fie prevazuta in bugetul planului de afaceri aprobat;
•
Sa fie rezonabila, justificata si sa respecte principiile unei gestiuni financiare, in special in
ce priveste economia si eficienta;
•
Sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, sa fie identificabila, verificabila si sa fie
dovedita prin facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, in conformitate
cu prevederile legislatiei nationale;
•
Sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare aplicabile.
•
Conform prevederilor H.G. nr. 399/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, din care
reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin
si TVA aferent acestora
Lista ORIENTATIVA a cheltuielilor eligibile este prezentata in anexa la prezenta Metodologie
(Anexa 7).
Cheltuieli neeligibile
Lista cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului include:
a) taxa pe valoarea adaugata deductibila;
b) achizitia de echipamente second-hand;
c) achizitia de cladiri, terenuri;
d) amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
e) cheltuieli cu leasingul pentru mijloace de transport;
f) cheltuieli cu achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CANDIDATILOR INSCRISI IN COMPETITIE
a. Beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru
implementarea planului de afaceri selectat, in conditiile respectarii prevederilor prezentei
scheme de ajutor de minimis.
b. Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia
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de a implementa planul de afaceri selectat si de a asigura sustenabilitatea activitatilor in
conditiile prevazute in prezenta schema de ajutor de minimis, respectiv: continuarea
functionarii afacerii, inclusiv mentinerea locurilor de munca create, pe o perioada de minimum
6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 12 luni.
c. Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta furnizorului schemei de ajutor
de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele si informatiile necesare
pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la dispozitie de catre furnizorul
schemei.
d. Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a restitui, dupa caz, partial sau total,
valoarea ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare si utilizare
a ajutorului, inclusiv dobanda aferenta.
e. Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta administratorului schemei de
minimis toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in
formatul pus la dispozitie de catre furnizorul schemei.
f. Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a asigura sustenabilitatea intreprinderii
infiintate pentru o perioada de minim 6 luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a
planului de afaceri selectat pentru finantare. Sustenabilitatea intreprinderii este indeplinita
doar atunci cand intreprinderea sprijinita functioneaza minim 6 luni de la finalizarea celor 12
luni de implementare a planului de afaceri selectat pentru finantare si asigura mentinerea
locurilor de munca in parametrii asumati prin Planul de afaceri (norma de lucru; nivel salarial).
Perioada de sustenabilitate poate fi contabilizata pe perioada implementarii proiectului sau
dupa finalizarea implementarii.

7. RESTITUIREA AJUTORULUI DE MINIMIS
Constituie motive de restituire integrala a ajutorului de minimis primit urmatoarele:
a. Nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis.
b. Nerespectarea tintelor indicatorilor privind numarul de locuri de munca asumate prin planul
de afaceri, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice „VIITOR
PENTRU TINERII NEETs I”. Beneficiarii ajutorului de minimis au obligatia mentinerii locurilor
de munca nou-create in numarul si pe durata mentionate la alin. (1) lit. f).
c. Constituie motive de restituire partiala a ajutorului de minimis primit efectuarea unor
cheltuieli care nu respecta prevederile art. 2 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 399/2015
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin
Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune
2014-2020, cu modificarile ulterioare.
d. Din perspectiva monitorizarii cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o
intreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
nr. 1407/2013, momentul acordarii ajutorului de minimis se considera data semnarii
contractului de subventie.
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Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis completeaza
declaratia de eligibilitate, pe propria raspundere, privind informatiile referitoare la orice alt
ajutor de minimis primit in ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finantare,
precum si in anul fiscal curent, pana la depunerea cererii de finantare, respectiv incheierea
contractului de subventie, cu respectarea prevederilor referitoare la intreprinderea unica.
Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de
minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei in limita
plafonului stabilit in regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate in conditiile
prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte
regulamente de minimis in limita plafonului relevant prevazut la articolul 8 alineatul (2) din
prezenta schema.
Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare
de stat in sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene acordate
pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul genereaza o intensitate a ajutorului
de stat care depaseste intensitatea maxima stabilita in fiecare caz in parte printr-un
regulament privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana.
Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acorda pentru sau nu sunt legate
de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui
regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
8. ORGANIZAREA CONCURSULUI
La concursul de planuri de afaceri pot participa numai persoanele eligibile, care respecta
cumulativ criteriile de eligibilitate a solicitantilor prezentate mai sus.
O persoana poate participa la concursul de planuri de afaceri cu un singur plan de
afaceri.
Persoanele interesate sa aplice in cadrul Competititiei planurilor de afaceri vor pregati si
depune un dosar de inscriere, in conformitate cu prezenta Metodologie, cu respectarea
termenelor limita stabilite.
Dosarul de inscriere va include urmatoarele documente:
◼ Anexa 1 - Cerere de inscriere la concurs
◼ Anexa 2 - Declaratie de eligibilitate participare concurs plan de afaceri
◼ Anexa 3 – Declaratie de eligibilitate conform Instructiunii 18/2022
◼ Anexa 4 - Plan de afaceri
◼ Anexa 5 – Previziuni financiare Buget
◼ Copie dupa actul de identitate
◼ Ceritificat absolvire curs „Competente antreprenoriale” emis de ANC sau adeverinta
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din care sa rezulte faptul ca a absolvit cursul de „Competente antreprenoriale”
emisa de ASOCIATIA NOUL VAL
Documentele vor fi semnate olograf de catre candidat.
Dosarele se pot depune intr-una din urmatoarele modalitati:
- Personal sau prin servicii postale/curierat la sediul administratorului schemei
de minimis: ASOCIATIA NOUL VAL, General Manu nr 1, et 2, Constanta, Cod
postal 900675
- Scanate transmise prin email la adresa: anv.neets@gmail.com
Dosarele de canditatura vor primi numar de inregistrare in momentul depunerii. Numarul de
inregistrare va fi comunicat candidatului si va fi utilizat in toate comunicarile ce rezulta din
desfasurarea concursului planurilor de afaceri.
Pentru
respectarea
datelor
cu
caracter
personal,
pe
site-ul

http://www.asociatianoulval.ro/viitor-pentru-tinerii-neets-i/ se vor publica rezultatele
intermediare si rezultatele finale ce vor cuprinde numarul de inregistrare, punctajul obtinut si
status (admis, respins, rezerva).
Astfel, fiecare candidat va trebui sa stie ce numar de inregistrare a primit pentru a putea
verifica rezultatul obtinut si stadiul planului de afaceri depus.

CALENDARUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
Dosarele de candidatura primite dupa data mentionata nu vor mai putea intra in
competitie, fiind respinse automat.
Denumire activitate
Perioada de depunere a dosarelor de
candidatura
acestora prin posta/curier/depunere
personala la sediu

Termen
05.07.2022 - 18.07.2022 (ora 18.00)
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Analiza eligibilitatii administrative a
Planurilor de afaceri (Anexa 8 - Grila de
verificare eligibilitate administrativa);
Verificarea se va face in ordinea
depunerii documentatiei, de catre
persoanele din juriul desemnat in acest
scop. Doar dosarele complete vor intra in
etapa de selectie si evaluare.
Evaluarea tehnico-financiara a Planurilor
de afaceri (Anexa 9 - Grila evaluare
tehnico- financiara);
Afisarea rezultatelor
Depunerea contestatiilor
Solutionarea contestatiilor
Afisarea rezultatelor dupa contestatie

19.07.2022 - 20.07.2022

21.07.2022 - 22.07.2022
22.07.2022
22.07.2022 - 25.07.2022, ora 16.00
25.07.2022 – 26.07.2022
26.07.2022

Nota: Calendarul competitiei poate suferi modificari in conditiile in care durata de valabilitate
a schemei de ajutor de minimis se prelungeste. Noile termene vor fi actualizate in cadrul
metodologiei, Calendarul competitiei si vor fi facute publice pe site-ul

http://www.asociatianoulval.ro/viitor-pentru-tinerii-neets-i/.
ATENTIE! Pana la momentul semnarii contractelor de subventie vor trebui depuse toate
documentele care atesta infiintarea intreprinderilor sprijinite prin schema de ajutor de minimis
“VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, in conditiile legislatiei aplicabile domeniului de
dezvoltare vizat de planul de afaceri.
Pentru asigurarea transparentei, prezenta metodologie va fi publicata pe site-ul proiectului:

http://www.asociatianoulval.ro/viitor-pentru-tinerii-neets-i/.

9. EVALUAREA SI SELECTIA PLANURILOR DE AFACERI
Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza de un juriu care va avea sarcina de a verifica si
aproba planurile de afaceri inscrise in competitie. Juriul/Comisia de evaluare va fi compusa
din 5 membri - reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare
a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate si confidentialitate, precum si cu
evitarea oricaror situatii privind conflictul de interese, astfel cum sunt acestea reglementate
prin legislatia in vigoare.
Punctajul va fi acordat in mod transparent si obiectiv pentru planurile de afaceri, in
conformitate cu grila de evaluare detaliata in prezenta metodologie. Punctajul total obtinut
dupa aplicarea grilei de evaluare este reprezentat de media aritmetica a notelor acordate de
toti membrii comisiei.
Juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri
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bazat pe urmatoarele principii:
➢ Vor fi aplicate principii si criterii de transparenta, echidistanta si obiectivitate, tratament egal
si nedescriminare, precum si respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese,
conform legislatiei aplicabile;
➢ Vor fi finantate planuri de afaceri in limita bugetului disponibil la nivel de proiect, in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute;
➢ Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului
de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat;
➢ 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.
Evaluarea planurilor de afaceri
Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza in 2 etape:
Etapa 1: Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii planurilor de afaceri
Juriul/Comisia de evaluare va verifica eligibilitatea dosarului depus de fiecare candidat,
utilizand Grila de verificare administrativa si a eligibilitatii (Anexa 8).
Doar dosarele de canditatura care indeplinesc toate conditiile de conformitate si eligibilitate,
se vor califica pentru etapa 2 de evaluare. In cazul in care unul sau mai multe criterii de
eligibilitate nu vor fi indeplinite, dosarul va fi declarat Respins.
Etapa 2: Evaluarea tehnico-financiara
Juriul va evalua planurile de afaceri care au fost declarate eligibile in etapa 1. Membrii
evaluatori acorda puncte conform grilei de evaluare (Anexa 9). Nota finala se calculeaza ca
medie artimetica a notelor individuale evaluatorilor.
Membrii comisiei/juriului se vor asigura ca planurile de afaceri admise sunt constituite conform
prevederilor din Schema de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I si respecta
prevederile cap. VII Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis, art. 7, din
cadrul aceleiasi scheme.
Planul de afaceri depus de catre candidati va include minim urmatoarele elemente:
➢ descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective,
activitati, rezultate, indicatori);
➢ analiza SWOT a afacerii
➢ schema organizatorica si politica de resurse umane;
➢ descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;
➢ analiza pietei de desfacere si a concurentei;
➢ strategia de marketing;
➢ proiectii financiare privind afacerea.
ATENTIE! Comisia de evaluare poate lua masura excluderii unui dosar din competitie, in
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conditiile sesizarii unor neconcordante majore care contravin regulilor si valorilor de
implementare ale finantarilor POCU in Romania.
Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un plan de afaceri este de 100 puncte.
Punctajul minim pentru care un plan de afaceri poate fi declarat admis pentru finantare este
de 60 puncte.
Dupa etapa 2, se vor publica rezultatele pe site-ul http://www.asociatianoulval.ro/viitor-

pentru-tinerii-neets-i/. Se vor selecta 53 planuri de afaceri pentru finantare si se va realiza
o lista cu rezerve minim 10 planuri de afaceri.
In cazul in care doua sau mai multe planuri de afaceri intrunesc punctaje egale, ierarhizarea
acestora in lista finala se va face luand in considerare ca si criterii de departajare
- numarul de locuri de munca ce vor fi create
- durata mentinerii locurilor de munca
Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora
Orice candidat care se considera prejudiciat intr-un drept al sau, sau interes legitim, in urma
procesului de evaluare/selectie, poate formula o contestatie legata de evaluarea propriului
Plan de afaceri, o singura data, in termenul stabilit pentru contestatii in cadrul Calendarului
competitiei planurilor de afaceri.
Candidatul va completa in acest sens formularul Contestatie (Anexa 10) pe care il va transmite
pe adresa de e-mail: anv.neets@gmail.com. Subiectul mail-ului va fi urmatorul: Contestatie
rezultat plan de afaceri - proiect ID 150953.
Contestatiile depuse vor fi solutionate de catre o Comisie constituita in acest sens.
Contestatiile trebuie sa prezinte argumente fundamentate. Contestatia se va face strict pentru
aplicatia depusa, cu referire la motivatia prezentata in scrisoarea de respingere si in
conformitate cu criteriille din prezenta Metodologie.
Re-evaluarea planurilor de afaceri care au depus contestatie se va face conform procedurii
aplicate la evaluarea initiala. In cazul in care in urma re-evaluarii se va obtine un punctaj diferit,
care schimba ierarhia candidatilor, acest fapt va fi comunicat public, pe website-ul
http://www.asociatianoulval.ro/viitor-pentru-tinerii-neets-i/.
10. INFORMAREA SI COMUNICAREA CU PARTICIPANTII
Pe toata durata concursului, informarea si comunicarea cu participantii se va realiza exclusiv
prin intermediul portalului web al proiectului http://www.asociatianoulval.ro/viitor-pentru-tineriineets-i/, in scris pe hartie si/sau prin e-mail si/sau telefon.
Eventualele intrebari sau informatii suplimentare se vor putea obtine:
- pe site-ul proiectului: http://www.asociatianoulval.ro/viitor-pentru-tinerii-neets-i/
- prin email: anv.neets@gmail.com

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 1 – Initiativa locuri de munca pentru tineri
Obiectivul specific 1.1 – Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile, 1.2 – Imbunatatirea
nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile
Prioritatea de investitii – 8.ii: Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (ILMT)
Titlu proiect: Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor
Cod smis: POCU/908/1/3/150953
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

ANEXE
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Anexa 1 - Cerere de inscriere la concurs
Anexa 2 - Declaratie de eligibilitate participare concurs plan de afaceri
Anexa 3 – Declaratie de eligibilitate conform Instructiunii 18/2022
Anexa 4 - Plan de afaceri
Anexa 5 – Previziuni financiare Buget
Anexa 6 - Lista codurilor CAEN ale domeniilor de activitate NEELIGIBILE
Anexa 7 - Lista ORIENTATIVA a cheltuielilor eligibile pentru intreprinderile nou create
Cheltuieli care intra sub incidenta ajutorului de minimis
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