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CADRUL GENERAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  

 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Apel de proiecte nr: POCU/303/5/2/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până 20.000 
locuitori – Regiune mai dezvoltată 

Denumire apel proiecte: ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile 
marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității 

1. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

Scopul proiectului "Acțiuni sociale și măsuri integrate prin mecanismul DLRC în comunitățile 
marginalizate din orașul Isaccea/ Revărsarea" este obținerea unei finanțări nerambursabile 
pentru realizarea de acțiuni specifice in cadrul infrastructurii sociale finanțată prin Măsura 
M1/6B din Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea (Sm 19.2 din PNDR 

2014-2020, LEADER). 

Localizarea proiectului este în localitatea Revărsarea, Oraș Isaccea, Județ Tulcea, si localitățile 
limitrofe din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea. UAT oraș Isaccea are semnat contract 

de finanțare în cadrul sub-măsurii 19.2 (PNDR), pentru realizarea infrastructurii necesare 

funcționarii centrului de zi din localitatea Revărsarea.  

Scopul implementării proiectului este reducerea numărului de comunități marginalizate 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurala si orașe cu o populație de până la 

20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC. 

 

Proiectul este implementat în parteneriat, astfel: 

➢ Lider de proiect: ORAȘUL ISACCEA  
➢ Partener: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI TULCEA 
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2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea locala plasată sub responsabilitatea 
comunității (DLRC) prin promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 

de discriminare" in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art. 3, alin. 1, lit. b., la 

nivelul localității Revărsarea/ oraș Isaccea și a localităților limitrofe din teritoriul GAL 

Dobrogea de Nord Tulcea. 

Scopul proiectului este obținerea unei finanțări nerambursabile pentru realizarea de acțiuni 

specifice in cadrul infrastructurii sociale finanțată prin Măsura M1/6B din Strategia de 

Dezvoltare Locala G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea (Sm 19.2 din PNDR 2014-2020, LEADER), 

pentru îmbunătățirea calității vieții pentru minim 250 persoane din Isaccea, județul Tulcea, 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate care 

sa răspundă nevoilor acestora. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Proiectul vizează reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune 

sociala din comunitățile marginalizate din zona rurala și orașe cu o populație de pana la 20.000 

locuitori prin implementarea de masuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de 

DLRC, in teritoriul UAT ISACCEA/Revărsarea, jud. Tulcea. 

Obiective specifice: 

1) Creșterea șanselor de ocupare a populației adulte prin oferirea de programe de 

informare și consiliere profesionala, programe de calificare și măsuri de 

antreprenoriat pentru minim 126 de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune 
socială din UAT Isaccea/Revărsarea 

2) Evaluarea nevoilor sociale si socio-medicale a minim 250 de persoane prin acordarea 

de consiliere psiho-sociala și informare, în vederea oferirii de servicii socio-medicale. 

3) Combaterea discriminării persoanelor vârstnice prin organizarea de acțiuni in 

domeniul combaterii discriminării, ce presupun implicarea activa a vârstnicilor in 

cadrul comunității. 

4) Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 124 de persoane prin acordarea de 

pachete specifice menținerii igienei locuinței. 

5) Crearea de parteneriate cu actori relevanți, instituții publice si/sau ONG-uri pentru 

valorificarea rezultatelor proiectului, precum și pentru continuarea activităților 

derulate in cadrul Centrului social de zi, asigurând funcționalitatea acestuia prin 

implicarea activa a partenerilor-actori relevanți. 
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PRINCIPII  

 

DEZVOLTAREA DURABILĂ este un principiu de baza în politicile de mediu și care prevede ca 
plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează. Proiectul 
integrează acest principiu atât în procesul de elaborare, cât și pe parcursul implementării 
acțiunilor și a raportarii. Un rol aparte îl va avea informarea și chiar instruirea pe această 
tematica a persoanelor din grupul țintă și a experților implicați în proiect prin: sesiune specială 
la începutul proiectului, materiale informative realizate și desfășurate la activitatea 1, 2 și 7 și 
la fiecare din evenimentele organizate. 

Toate achizițiile din proiect vor viza echipamente eficiente energetic, vehicule cu emisii 
reduse, de energie regenerabilă și soluții TIC cu emisii reduse de carbon. Astfel se urmărește 
internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili: costul acestor măsuri va fi 
reflectat de costul de producție al bunurilor și serviciilor ce cauzează poluarea.  
La nivel național, cadrul de reglementare în vigoare este reprezentata generic de legislația 
privind protecția mediului:  
- OU nr. 195/2005 privind protecția mediului are la bază printre alte principii și principiul 

„poluatorul plătește” (art. 3 pct. e);  
- OU nr. 68/2007, art. 1, “stabilește cadrul de reglementare al răspunderii de mediu, bazată 

pe principiul „poluatorul plătește”, în scopul prevenirii și reparării prejudiciului asupra 
mediului”;  

- HG nr. 1403/2007: „Poluatorul are obligația de a suporta costurile măsurilor de refacere 
a mediului geologic al siturilor contaminate și al ecosistemelor terestre”(art. 19). 

 

Poluatorul plătește 

Proiectul integreaza acest principiu atât în procesul de elaborare, cât și pe parcursul 
implementării acțiunilor și a raportarii. Un rol aparte îl va avea informarea și chiar instruirea 
pe această tematică a persoanelor din grupul țintă și a experților implicați în proiect prin: 
sesiune specială la începutul proiectului, materiale informative realizate și desfășurate la 
activitatea 1. și în activitățile și evenimentele locale. În vederea protejării capitalului natural - 
atât de valoros în Regiunea ITI Delta Dunării, supus unor reglementări stricte - și asigurării 
unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale - este importanta implementare a 

măsurilor de informare – prin proiect – privind conservarea si protejarea biodiversității în 
orice proiect de dezvoltare locală. 
În toate activitățile proiectului, se va disemina informația speciala: În Regiunea ITI Delta 
Dunării, biodiversitatea are o valoare vitală, esențiala atât pe plan local, cât și global, și NU 
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are DOAR o valoare intrinsecă, acesteia asociindu-i-se însă și valorile ecologică, genetică, 
socială, economică științifică, educațională, culturală, recreaționala și estetică. 

 

Protecția biodiversității 
În plus față de măsurile generale specifice activităților finanțate din FSE, prin care sunt 
cunoștințe și informații într-un mod prin care se asigură reducerea impactului negativ asupra 
mediului, proiectul va contine acțiuni specifice, prin includerea unor module de dezvoltare a 
competențelor de dezvoltare durabilă, care sa promoveze dezvoltarea de deprinderi și 
atitudini ecologice, sau care au în vedere protecțiasau îmbunătățirea mediului, protejarea și 
conservarea biodiversității sau utilizarea eficientă a resurselor. 
Proiectul se derulează într-o zona/ localitate din Regiunea ITI Delta Dunării în care nivelul 

grupului țintă se pot produce efecte pozitive, benefice în final asupra mediului fizic și a 
resurselor deoarece sunt activități socio-culturale și cu finalitate economică care pot să 
producă un impact pozitiv asupra calității aerului, apei și solului, prin educație în dezvoltarea 
durabilă. În acest sens,proiectul va conține acțiuni specifice prin includerea unor module 
speciale la formare și ocupare a competențelor de dezvoltare durabilă, care să promoveze 
dezvoltarea de deprinderi și atitudini ecologice, sau care au în vedere protecția sau 
îmbunătățirea mediului, protejarea și conservarea biodiversității sau utilizarea eficientă a 
resurselor. De asemenea, se va introduce un pachet de informații care să contribuie la o 
educație ecologică în ceea ce privește producerea și managementul de deșeuri domestice/ 
menajere. 

 

Utilizarea eficientă a resurselor 

Proiectul integrează acest principiu atât în procesul de elaborare, cât și pe parcursul 
implementării acțiunilor și a raportării. Un rol aparte îl va avea informarea și chiar instruirea 
pe această tematică a persoanelor din grupul țintă și a experților implicați în proiect printr-o 

sesiune specială la începutul proiectului, materiale informative realizate și desfășurate pe 
durata de implementare a proiectuluii, și în celelalte intervenții de tip evenimente. 
Conținuturile promovate în acțiuni specifice vor fi focalizate pe următoarele direcții: 
Explicații: Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob generate 
de activitățile umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, 
monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încalzirea globala a atmosferei. 
Politici: Actualul cadru de politică europeană, Strategia Europa 2020, se bazează pe trei 
obiective principale care trebuie îndeplinite în UE:  

- o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), pâna sub nivelul din 1990;  
- o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în energia consumată;  
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- economisirea a 20% din energia primară consumată (în comparație cu proiecțiile realizate 
înaintea acordului privind obiectivele legate de schimbările climatice și de energie pentru 
2020). 

Acțiuni: Adaptarea înseamna luarea de măsuri pentru a consolida rezisțena societății la 
schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora. 
Atenuarea înseamna reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Se vor respecta reglementarile în domeniu cu privire la protecția mediului: Ordonanța de 
Urgenta nr. 195/2005, Ordinul nr. 117/2006, Hot.Guv.nr445. 

 

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 

Acest principiu va fi respectat prin două forme de acțiuni: acțiuni specifice și acțiuni integrate. 

Acțiunile specifice se vor concretiza într-un ”Ghid de conduită în situații de dezastre”. 
Principalele acțiuni integrate, care vor face referire la Reziliența la dezastre: 

- materialele elaborate în cadrul proiectului mesaje scurte care promovează 

dezvoltarea durabilă; 
- în materialele elaborate în cadrul proiectului mesaje de informare și constientizare cu 

privire la protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, conservare și protejarea 
biodiversității; 

- un modul de conștientizare cu privire la cerințele, drepturile și contribuția diverselor 
categorii de persoane în programele de protecția mediului; 

- module în programele non-formale de informații cu privire la utilizarea eficientă a 
resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice; 

- toate conferințele de presă vor face trimitere tematică la Dezvoltarea durabilă și la 
Reziliența la dezastre. 

2.2 GRUPUL ȚINTĂ 

În cadrul proiectului este permis accesul oricărei persoane care se află în situație de risc sau 
excluziune socială, indiferent de sex, varstă, etnie, rasă, naționalitate, limbă, religie, orientare 
sexuală, handicap, boală cronica, apartenența la o categorie defavorizată/marginalizată. 
Proiectul vizează reducerea fenomenelor discriminatorii dintre persoane, cauzate în special 
de sărăcie sau excluziune. În cadrul proiectului nu se va face nici o deosebire între persoanele 

implicate pe categorii de vârstă, atâta timp cât acestea sunt eligibile pentru diferite activități. 
Prin proiect, orașul Isaccea va implementa acțiuni de combatere a discriminării pe criterii de 
vârstă, comunitatea confruntându-se cu probleme de discriminare a vârstnicilor. Se vor 

realiza acțiuni de implicare activă a vârstnicilor în comunitate, scopul lor fiind ajutarea 
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vârstnicilor să fie apreciați și respectați, să rămână independenți și să poată participa la toate 
aspectele vieții în calitate de cetățeni activi, precum și să se bucure de o calitate ridicată a 
vieții într-o comunitate sigură, nemarginalizată. Persoanele care intenționează să își deschidă 
o afacere, vor primi punctaj suplimentar în etapa de selectie a planurilor de afaceri, dacă 
includ acțiuni privind asigurarea egalității de șanse, inclusiv egalitatea de gen. 
Se estimează participarea unui numar de 70 femei la activitățile derulate prin proiect și 5 romi 

 

Grupul țintă vizat este format din minim 250 persoane cu domiciliul in UAT Isaccea inclusiv 

localitatea Revărsarea, jud. Tulcea, aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala, care se afla 

într-una din situațiile: in risc de sărăcie sau se confrunta cu o deprivare materiala severa, sau 

trăiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii.  

In cadrul proiectului vor fi selectați minim 250 persoane care vor beneficia de servicii 

integrate, după cum urmează: 

 Minim 124 vârstnici vor beneficia de masuri socio-medicale, anti-discriminare si 

locuire. 

 Minim 126 adulț i vor beneficia de masuri socio- medicale si de ocupare.  

Pentru a preîntâmpina nevoile acestor categorii de persoane, proiectul propune un program 

complex, bine structurat pe toate dimensiunile ocupării. Astfel vor fi selectați minim 126 de 

adulți, pentru a beneficia de măsuri de ocupare. Cele 126 persoane vor fi redirecționate către 

programul de calificare sau programul de antreprenoriat. Persoanele care au nevoie de 

calificare pentru îmbunătățirea competentelor vor fi înscrise la cursuri in vederea obținerii 

unei calificări solicitate pe piața muncii (minim 70 persoane). Beneficiarii cu spirit 

antreprenorial si idei de afaceri viabile vor fi direcționați către programul de antreprenoriat 

(minim 56 de persoane). Dintre acestea, 10 de persoane vor primi micro-granturi. 

2.3 BUGETUL PROIECTULUI ȘI MODALITATEA DE ACORDARE A SUBVENȚIEI 

Bugetul alocat în cadrul proiectului „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN 

MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE  MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/ REVARSAREA, 
JUDEȚUL TULCEA”, pentru ajutoarele de minimis este de 1.161.000 lei. 

 

În cadrul schemei de minimis se vor acorda 10 de subvenții cu o valoare unitară de maxim  
116.100 lei, într-o singura transă. Cele 18 luni de derulare a afacerii vor fi atent monitorizate 

de catre Expertul monitorizare. 
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Ajutorul de minimis acordat fiecărei întrepinderi nou-înființate în baza planului de afaceri 
aprobat reprezintă maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

 

Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:  
a) Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;  

b) Ghidul solicitantului, condiții specifice AP5/ PI9.vi/ OS 5.2 „Implementarea Strategiilor 
de dezvoltare Locala in comunitătile marginalizate din zona rurala si/ sau in orașe cu 

o populație de pana la 20.000 locuitori”, axa prioritara 5, obiectiv specific 5.2. 

c) Ordinul nr. 7136/14.11.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 

d) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

e) Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 
21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  

f) Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora.  

 

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare 
finanțate în cadrul proiectului: „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL 
DLRC ÎN COMUNITĂȚILE  MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL 
TULCEA”, Cod SMIS: 130237, Beneficiar: UAT Orașul ISACCEA, județul Tulcea, depus în cadrul 
programului POCU, obiectivul specific 5.2. pentru 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 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 
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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 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. 

În cazul în care o întreprindere, în calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis îşi desfăşoară 
activitatea atât în sectoarele menţionate la literele a), b), cât şi în unul sau mai multe sectoare 
ale economiei sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei şi 
Regulamentului nr. 1407/2013, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă 
sectoare ale economiei sau activităţi, în condiţiile în care aceste ultime activităţi şi costurile 
aferente acestora sunt realizate distinct de activităţile desfăşurate în sectoarele excluse 
menţionate la alin. (1), iar activităţile desfăşurate în sectoarele excluse menţionate la alin. (2) 
nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.  

 

Întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării 
produselor agricole pot beneficia de ajutor de minimis, cu respectarea cumulativă a 
următoarelor conditii:  

(i)   valoarea ajutoarelor sa nu fie stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor 
achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile 
respective;  

(ii)   ajutoarele sa nu fie condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către 
producătorii primari. 

N.B:  
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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. 
În cazul în care, prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme s-ar depăși 
plafonul relevant menționat anterior, nici o parte a respectivului ajutor de minimis nu poate fi 

acordat. 

Astfel, verificarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică, se va face 

exclusiv pentru solicitanții de ajutor de minimis pe baza Anexei nr. 7 Declaraţie pe proprie 
răspundere privind ajutoare de minimis. 
Totodată, beneficiarii de ajutor de minimis, NU trebuie să se încadreze în categoria 
“întreprinderilor aflate în dificultate”, în sensul Comunicatului Comisiei privind ajutoarele 

de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor  nefinanciare aflate în  dificultate 

(2014/C 249/01) –  verificare conform Anexei nr. 11 Declaraţie pe proprie privind 
neîncadrarea întreprinderii în categoria “întreprinderilor aflate în dificultate” 

Pentru activitatea principală 4 - Beneficiarul finanțării nerambursabile va asigura 
monitorizarea implementării măsurilor de ajutor de minimis, în calitate de sub - administrator 

al schemei de ajutor de minimis. 

În ceea ce privește cererea de ajutor de minimis, pentru activitatea principală 4,  aceasta 

poate fi considerată scrisoarea de înaintare a Planului de afaceri prin care se solicita 
finantarea. Astfel, administratorul schemelor de ajutor de minimis trebuie să se asigure că 
planul de afaceri este înaintat într-o modalitate corespunzătoare, aceste documente având 

calitate de cerere de ajutor de minimis în relația cu administratorul schemei. 
Administratorul schemelor de ajutor de minimis are obligația de a informa beneficiarii 

selectați conform prevederilor din legislația natională, respectiv  OUG 77/2014 privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 – art. 19 - Furnizorul sau, după caz, 
administratorul măsurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, la data acordării 
ajutorului, cu privire la caracterul de minimis al ajutorului şi va verifica respectarea 
plafonului de minimis impus de legislaţia Uniunii Europene. 

 

Întreprinderea unică 

file:///C:/Users/cornelia.parleteanu/Desktop/AP%205%20OS%205.2%20DLRC/GCS%20OS%205.2.%20FINAL/00162677.htm
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În sensul Regulamentului de minimis întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi 
legate. Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de 
întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi 
în parte.  

Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care 

există cel puțin una dintre relațiile următoare: 
a.  o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
unei alte întreprinderi;  

b.  o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

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

c.  o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 

în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia;  

d.  o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 
Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile de la literele (a)-(d) 

sunt considerate întreprinderi unice. 

Exemplu: dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deține 
peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 

euro cumulaţi pentru 3 ani fiscali consecutivi (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro). 
Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare 
dintre relaţiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă 
întreprinderea A deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la 
rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi 

constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro cumulaţi 
pentru 3 ani fiscali consecutivi (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro). 

La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate 

pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în 
România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara 
României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.  
Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice 

care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4^4 alin 4) , la nivelul a 

două întreprinderi  A și C, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, 
A și C nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică. 
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3. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE STABILITE PENTRU BENEFICIARI 

 

La concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului "Acțiuni sociale și măsuri 
integrate prin mecanismul DLRC în comunitățile marginalizate din orașul Isaccea/ Revărsarea" 

pot participa doar persoanele care au absolvit cursurile de consiliere antreprenorială în cadrul 
proiectului.  

Acordarea de subventii (micro granturi) pentru inființarea de noi afaceri va fi conditionat de 

infiintarea unei firme. 

 

Atenție! Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați 
majoritari în structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data semnării contractului 
de subvenție.  
 

Important! Participantul, persoana fizica va avea calitatea de actionar majoritar in structura 

persoanei juridice (intreprinderea nou-creata) si reprezentant legal al proiectului.  

 

Important! Beneficiarul microgrant-ului propriu-zis nu va fi persoana fizică, ci firma nou-

înființată de persoana fizică castigatoare a concursului de planuri de afacere.   

 

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile constituite 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, 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) Intenționează să înființeze o afacere non agricolă în zona urbană din orașul Isaccea și 

localitatea Revărsarea, județul Tulcea.  
b) își au reședința sau domiciliul în oraș Isaccea și localitatea Revărsarea, județul Tulcea.  
c) 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; 

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

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

profesionale; 

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

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 
i) 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; 
j) 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. 

k) persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari 
în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție; 

l)  persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau 

angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program; 
m) în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și are mai 
mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării 
va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar. 

 

În scopul evitării conflictului de interese nu pot participa la concurs şi nu pot avea calitatea de 
angajaţi sau asociaţi în cadrul întreprinderilor nou-înfiinţate persoanele care fac parte din 
echipa de proiect, asociaţii sau angajaţii din cadrul beneficiarului sau partenerului său din 
proiect. 
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4. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITATI  SI CHELTUIELI 

 

Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite în Ghidul 

Solicitantului Condiții specifice “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa 

Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 
5.2, 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.  

Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația să respecte condițiile prevăzute în Ghidul 
solicitantului – Condiții specifice “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori”, respectiv: 

• angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis; 
Atenție! Angajarea personalului in cadrul locurilor de munca nou-create prin proiect se va 

realiza cu respectarea Codului Muncii in vigoare, in baza de contracte individuale de munca 

cu norma intreaga de lucru (8 ore/zi), pe perioada nedeterminata.    

 

• asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 

perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent 
contractului de finanțare; 

• asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să 
asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de 
muncă; 

• respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului; 

• participantul la concursul de planuri de afaceri va fi administratorul întreprinderii care 

se va înființa prin ajutorul de minimis, respectiv reprezentantul legal al acesteia pe 
toată durata celor 18 luni de la data înființării firmei (12 luni perioadă de 
implementare proiect și 6 luni perioadă de sustenabilitate);  

• în calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitanții, nici 
partenerii acestora din proiect nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare 
de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul 
aceluiași proiect. 
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Eligibilitatea cheltuielilor într-un proiect finanțat prin prezenta schemă de minimis trebuie să 
se circumscrie acelorași condiții aplicabile pentru proiectele POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 
5: ” Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Componenta 5.2  
„Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 
prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” 

Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate 
numai dacă au fost iniţiate după aprobarea planului de afaceri selectat si implicit dupa 

semnarea contractului de subventie.  

 

ATENȚIE! Nu sunt eligibile cheltuielile de constituire a entitatii juridice, acestea fiind suportate 

strict de catre reprezenatantul legal.  

 

ATENTIE! TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către firmele nou-infiintate, este 

eligibilă în cadrul subvenției, iar firma nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte 
surse publice și nu va considera aceste sume ca TVA deductibilă pe perioada implementării 
proiectului. 

Toate bunurile achiziţionate în cadrul proiectului trebuie să fie noi. 
 

5. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS 

Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea planului de afaceri și a anexelor 

obligatorii și depunerea acestora, semnate, în plic închis și sigilat, în format fizic, la sediul 

UAT Oraș Isaccea, Strada 1 Decembrie Nr. 25 Isaccea Tulcea 825200. 

În urma depunerii, beneficiarul va primi un număr de înregistrare. 
Persoanele care au absolvit cursurile de consiliere  antreprenorială în cadrul proiectului vor 

depune următoarele documente: 
 

1) Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri  (Anexa 1); 

2) Plan de afaceri (Anexa 2); 

3) Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări (Anexa 5); 

4) Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese (Anexa 6); 

5) Declarație de angajament (Anexa 8); 

6) Certificatul/adeverința de absolvire a cursului de competențe antreprenoriale; 
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7) Certificat de cazier fiscal; 

8) Certificat de cazier judiciar. 

 

Data de la care începe procedura de înscriere în concurs va fi publicată pe site-ul UAT Oras 

Isaccea https://www.isaccea.ro/ și comunicată de către Expertul grup țintă. Documentele 

ilizibile sau incomplete pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor 
solicitate prin clarificări atrage după sine respingerea planului de afaceri. În situația în care 
este necesară clarificarea anumitor aspecte referitoare la desfășurarea concursului de planuri 
de afaceri, se vor putea clarifica telefonic sau prin  e-mail. 

 

6. PROCESUL DE EVALUARE ȘI CLASIFICAREA CANDIDATURILOR ELIGIBILE 

7.1 Comisia de evaluare si selecție a planurilor de afaceri 

 

Pentru a finanța cele mai bune idei de afaceri, transpuse în planuri de afaceri realiste precum 
și pentru respectarea principiului transparenței în procesul de evaluare și selecție planuri de 
afaceri, se va constitui o Comisie de evaluare independentă.  
Comisia de evaluare și selecție constituită sub forma unui juriu va fi alcătuită din 3 persoane 
(2 membri și un președinte),  reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria 
de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și 
confidențialitate.  Membrii Juriului sunt persoane care trebuie să dea dovadă de:  integritate;  
obiectivitate; independenţă.  
Anterior începerii procesului de evaluare planuri de afaceri, pentru respectarea principiilor de 

incompatibilitate și confidențialitate fiecare membru al comisiei va semna în acest sens o 
declarație pe propria răspundere.  – Anexa 9 Declarație de incompatibilitate și 
confidențialitate . 
De asemenea, fiecare persoană din Juriu are datoria și obligația să păstreze, în condiţiile legii, 
confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au acces pe 
perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le facă 
cunoscute unui terţ pe toată perioada de desfășurare a proiectului.  
Activitatea Comisiei de evaluare și selecție se va desfășura sub atenta monitorizare a cel puțin 
doi observatori, persoane din echipa proiectului: Manager proiect, Coordonator partener, 

responsabil  grup țintă. 

După finalizarea programului de consiliere antreprenoriala și susținerea examenului de 
absolvire, participanții care au promovat pot depune pentru concursul de planuri de afaceri, 

https://www.isaccea.ro/
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planul cu ideea lor de afacere pe care doresc să o implementeze în cadrul schemei de ajutor 
de minimis finanțată.  Perioada de dezvoltare a planului de afaceri va fi aceeași pentru toți 
participanții la cursuri, independent de dinamica desfășurării acestora, astfel încât să fie 

asigurate condiții egale și echidistante tuturor participanților.   
După fiecare sesiune de depunere a planurilor de afaceri, membrii comisiei vor face 

verificarea eligibilității administrative a proiectelor conform grilei de verificare. 

7.2 Depunerea si analiza planurilor de afaceri  

Planurile de afaceri  vor dezvolta idei de afaceri in domeniul non-agricol conform schemei de 

minimis.  Concursul se va derula in 2 etape in funcție de intervalul organizării sesiunilor de 

consiliere. La fiecare etapa vor fi selectate maxim 5 planuri de afaceri, in ordinea 

descrescătoare a punctajelor. Proiectele care nu au fost selectate in prima etapa pot fi 

redepuse in sesiunea a doua de selecție, respectand aceleași condiții. 
După cele doua sesiuni vor fi declarate câștigătoare 10 planuri de afaceri. 

 

Planurile de afaceri depuse  vor fi evaluate și ierarhizate, în cadrul unui proces de evaluare 
transparent și nediscriminatoriu. Evaluarea ideilor de afaceri se face în ordinea depunerii, 
conform  principiului „primul venit-primul servit”. Evaluarea se face de către evaluatorii din 
comisia de selecție, pe baza grilelor de evaluare prezentate ca Anexe la prezenta procedură.  
 

Etape în procesul de evaluare: 

Etapa de evaluare administrativă și de eligibilitate 

În cadrul acestei etape se va verifica conformitatea documentelor depuse de candidați în 

raport cu criteriile de verificare administrativă și a eligibilității. Pentru orice criteriu de 

evaluare neconform, ideea de afaceri va fi respinsă automat, acest lucru fiind consemnat în 

grilele de evaluare intermediare. Se pot solicita clarificări în situația în care comisia de 
evaluare consideră a fi necesar. Membrii evaluatori vor completa grilele individuale, decizia 

de admitere fiind condiționată de conformitatea în raport cu toate criteriile, o singură 
neconformitate conducând la respingerea proiectului. Comisia de evaluare verifica și 

grupează grilele de evaluare individuale pe dosarele planurilor de afaceri și elaborează 

Raportul de evaluare care va fi semnat.  În baza acestui raport, echipa de implementare va 

transmite fiecărui solicitant o scrisoare prin e-mail/fax prin care i se va comunica respingerea 

planurilor de afaceri cu indicarea motivelor respingerii. De asemenea se va publica lista 

planurilor de afaceri respinse pe site-ul UAT Oraș Isaccea https://www.isaccea.ro/. Planurile 

https://www.isaccea.ro/
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de afaceri care au fost selectate în această primă etapă vor intra în evaluarea  tehnico-

financiară. 

 

Etapa de evaluare tehnico-financiară 

Comisia de evaluare va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a 
planurilor de afaceri bazat pe prezenta metodologie care asigură principii și criterii 
transparente și nediscriminatorii. Astfel, în cadrul procesului de evaluare Juriul va analiza 

următoarele:  
- veridicitatea și coerența informațiilor înscrise în planul de afaceri;  
- completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri;  
- legătura dintre activele ce vor fi achiziționate cu fluxul activităților/sub-activităților 

pentru care se solicită finanțare;  
- concordanța între punctajul obținut și activitățile propuse în planul de afaceri.  
- nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane 

diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește 
descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul 
detaliat.  

- planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață 
vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în 
zona geografică de implementare a proiectului.  

- prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză.  
 

Selectia planurilor de afaceri se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut in 

urma evaluarii.  Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea scrisa a 

participantilor (Anexa 16– Notificarea participantilor) si prin publicarea pe site-ul Liderlui de 

proiect  UAT Oras Isaccea https://www.isaccea.ro/, a rezultatelor proceselor de evaluare și 
selecție. 

In urma evaluării, Comisia de evaluare si selectie va emite un Raport de selectie (Anexa 15), 

care va contine planurile de afaceri selectate si declarate castigatoare, cu punctajele aferente, 

precum si planurile de afaceri necastigatoare/ respinse, cu motivarea respingerii.   

În cadrul concursului de planuri de afaceri se estimeaza ca vor fi evaluate in total 30 de planuri 

de afaceri, din care 10 vor fi declarate castigatoare si selectate in vederea finantarii.   

Dupa anuntarea rezultatelor selectiei planurilor de afaceri care vor primi finantare, orice 

participant care se considera nedreptatit in procesul de evaluare/selectie poate formula o 

singura data o contestatie legata de evaluarea propriului Plan de Afaceri.  

https://www.isaccea.ro/
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Contestatiile pot fi transmise in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii  rezultatelor 

concursului de planuri de afaceri.  Contestaţiile pot fi depuse personal la sediul lider-ului de 

parteneriat – Oras Isaccea, desiu Primarie, judetul Tulcea.  Obiectul contestaţiei va fi strict 
legat de Planul de afaceri depus, va face strict referire la motivaţia prezentată în Raportul de 

selectie.  Soluţionarea contestaţiei va fi adusă la cunoştinţa petenţilor în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea contestaţiei. 
 

În selectarea planurilor de afaceri, se va asigura cel puțin respectarea următoarelor criterii 
de selecție: 

- Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, 

identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului 

de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat; 

- Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat 
și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona 

geografică de implementare a proiectului; 

- Nu vor fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților 

economice enumerate la art. 5 alin (2) din schema de ajutor de minimis  asociată acestui 

program de finanțare; 

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

structura altor societăți comerciale (cf. Legii nr.31/1990), la data semnării contractului de 

subvenție; 

 

Criterii de departajare: 

Vor fi selectate cu prioritate planurile de afaceri care: 

- prevad investitii in echipamante tehnologice si sofwear necesare desfăsurării 
activitatilor , la o valoare totala cuprisa intre: 

20.000 -30.000 lei din valoarea totala a investitiei – 30 punct  

15.000 -20.000 lei din valoarea totala a investitiei – 20 punct  

10.000 -15.000 lei din valoarea totala a investitiei – 10 punct  

 

Comisia de evaluare va selecta un număr de 10 de planuri de afaceri (în ordinea 

descrescătoare a punctajului și cu respectarea criteriilor de selecție si de departajare) care 

vor beneficia de subvenții  pentru punerea acestora în aplicare. Fiecare plan de afaceri 

selectat va fi finanțat prin acordarea unei subvenții în cuantum de maxim 116.100 lei, 

subvenție care va face obiectul schemei de ajutor de minimis. 
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Planurile de afaceri care nu au fost selectate in cadrul primei sesiuni pot fi redepuse in 

sesiunea a doua. Dupa cea de-a doua sesiune, proiectele declarate eligibile si neselectate se 

vor trece intr-o lista de rezerva.   In situația in care solicitanții ai căror planuri de afaceri au 

fost selectate pentru finanțare in cele doua sesiuni renunță la finanțare, alte proiecte vor fi  

selectate pentru finanțarea planurilor de afaceri din lista de rezervă, în ordinea 

descrescătoare a punctajului și care să asigure îndeplinirea indicatorilor proiectului. 

Comisia de selecție va elabora raportul final referitor la lista proiectelor selectate. Raportul 

final de evaluare va consemna concluziile la fiecare etapă enunțată și va include lista 

planurilor de afaceri care vor fi finanțate prin proiect. Lista planurilor de afaceri propuse 

pentru finanțare, lista de rezervă și lista proiectelor respinse vor fi publicate pe site-ul UAT 

Oras Isaccea https://www.isaccea.ro/. 

7. SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENȚIE 

 

Conform Schemei de minimis, contractul de subvenție se încheie între UAT Oraș Isaccea 
(Beneficiar al finantării nerambursabile)  și fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis.  

Schema de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru 
deschiderea unei afaceri. Contractul de subvenţie semnat va fi valabil de la data semnării și 
până la terminarea perioadei de sustenabilitate a proiectului și îndeplinirea obiectivelor 

acestuia. În situația în care este necesar, contractul de subvenţie se poate prelungi prin act 
adițional semnat de ambele părți. 
Documente necesare semnării contractului de subvenție: 
- Carte de identitate (copie);  

- Certificat de înregistrare în Registrul Comerțului; (copie) 

- Certificat constatator emis în temeiul art. 17 ind.1 din Legea nr. 359/ 2004 privind 

simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, 
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării persoanelor juridice de către Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul competent; (copie) 

- Declarația de angajament (Anexa 8); (original) 

- Declarația pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis (Anexa 10 la prezenta 

metodologie); (original) 

- Formularul de identificare financiară aferent unui cont bancar special deschis pentru 

derularea operațiunilor din cadrul proiectului (Anexa 11 Model Identificare financiara) ; 

(original) 

https://www.isaccea.ro/
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- Document eliberat de ONRC care atestă faptul că, câștigătorul nu are calitatea de asociat 

majoritar în structura altor întreprinderi. 

Toate documentele solicitate care se vor prezenta conform cerințelor de mai sus, iar copiile  

vor avea mențiunea „conform cu originalul” și semnătura reprezentatului legal. 
Dacă, în urma verificării documentelor necesare semnării contractului de subvenție, o 
întreprindere nu îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a primi o alocare specifică în 
cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, i se va comunica în scris acest lucru. În acest 

caz, precum și în situația în care o întreprindere nu se va prezenta la semnarea contractului 
de subvenție sau își va anunța retragerea din cadrul concursului, întreprinderea va fi înlocuită 
cu o alta din lista de rezervă (cu punctajul cel mai mare. 

Firma selectată din lista de rezervă va fi informată în scris pentru a prezenta documentele 
aferente semnării contractului de subvenție. 
 

Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis: 
a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a 

fost acordată, conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului și prin 
contractul de subvenție; 

b) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor administratorului 
schemei de minimis, și prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de 
virarea subvenției; 

c) informarea în scris a administratorului schemei de minimis, cu privire la orice 

modificări care pot afecta bugetul ajutorului de minimis și/sau activitatea desfășurată 
conform planului de afaceri aprobat, în termen de maximum 3 de zile lucrătoare de la 
constatarea modificării; 

d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a 

reprezentanților administratorului schemei de minimis și a persoanelor împuternicite 
de furnizorul schemei de ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței să efectueze 
controale privind modul de utilizare a subvenției, precum şi punerea la dispoziția 
acestora a documentelor solicitate; 

e) depunerea la administratorul schemei de minimis a tutror raportarilor solicitate  

privind desfășurarea activității economice pentru care a fost alocată subvenția și a 
documentelor justificative corespunzătoare – în termenul solicitat; 

f) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de către 
administratorul schemei de minimis, furnizorul schemei de minimis sau Consiliul 

Concurenței, în termenele stabilite de aceștia; 
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g) păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în 

baza prezentului contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data 
primirii subventiei; această evidență va include informațiile necesare pentru a 
demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul 

ajutorului de minimis; 

h) raportarea către administratorul schemei de minimis a tuturor datelor și informațiilor 
necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de 
către acesta. 

i) depunerea la organele competente a documentelor privind evidențierea ajutorului de 
minimis, potrivit legislației aplicabile în vigoare; 

j) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de 
minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare 
cu ID POCU/303/5/2/130237. 

k) arhivarea si păstrarea documentelor conform legislației in vigoare; 
l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în 

situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului. 
 

Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în 
funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta: 
 

Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente 
înființării companiei vor fi acoperite prin proiect) .  

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 116.100 lei/ plan de afaceri/ 

firmă. Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în 
cadrul afacerii sprijinite cu norma intreaga (8ore/zi). Perioada obligatorie de funcționare a 
afacerii este de 12 luni pe perioada implementării proiectului la care se adaugă perioada 

minimă de sustenabilitate (6 luni).  

Nota 1 

Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de 
sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv:  menținerea locului de 
muncă minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subvenția de angajare 
sau 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.  
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Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația 
menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării 
proiectului sau după finalizarea implementării.    
Nota 2  

Acordarea de granturi  va  viza finanțarea înființării unor afaceri cu activitate exclusiv în 
domenii eligibile, în conformitate cu schema de minimis ”Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație 
de până la 20.000 locuitori” aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene 
nr. 7136/14.12.2017.   

Nota 3 

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.  
În cazul în care, prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme s-ar depăși 
plafonul relevant menționat anterior, nici o parte a respectivului ajutor de minimis nu poate fi 

acordat. 

Astfel, verificarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică, se va face 

exclusiv pentru solicitanții de ajutor de minimis pe baza Anexei nr. 10 Declaraţie pe proprie 
răspundere privind ajutoare de minimis. 
Totodată, beneficiarii de ajutor de minimis, NU trebuie să se încadreze în categoria 

“întreprinderilor aflate în dificultate”, în sensul Comunicatului Comisiei privind ajutoarele 

de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor  nefinanciare aflate în  dificultate 

(2014/C 249/01) –  verificare conform Anexei nr. 14 Declaraţie pe proprie privind 
neîncadrarea întreprinderii în categoria “întreprinderilor aflate în dificultate”. 
Beneficiarul finanțării nerambursabile va asigura monitorizarea implementării măsurilor de 
ajutor de minimis, în calitate de sub - administrator al schemei de ajutor de minimis. 

În ceea ce privește cererea de ajutor de minimis, aceasta insoteste  Planului de afaceri prin 

care se solicita finanțarea. Administratorul schemelor de ajutor de minimis trebuie să se 
asigure că planul de afaceri este înaintat într-o modalitate corespunzătoare. Administratorul 

schemelor de ajutor de minimis are obligația de a informa beneficiarii selectați conform 
prevederilor din legislația natională, respectiv  OUG 77/2014 privind procedurile naţionale în 



 

 

 

 

 
 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Titlu proiect: „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE  MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/ 
REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA”, Cod SMIS: 130237 

 

 

 

 

Beneficiar: UAT Orașul ISACCEA, județul Tulcea 

Partener: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI TULCEA 

24 
 

domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 
nr. 21/1996 – art. 19. 

 

 

8. CALENDARUL CONCURSULUI 

 

Depunerea planurilor de afaceri Luna/an – luna /an 

Evaluarea planurilor de afaceri  

Publicarea rezultatelor evaluării  

Depunerea contestațiilor  

Soluționarea contestațiilor  

Publicarea rezultatelor finale  

Transmiterea documentelor 

necesare în vederea semnării contractelor 
de subvenție 

 

Semnarea contractelor de subvenție  

 

9. DEFINIȚII 

 

În cadrul prezentei metodologii, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri: 
 

a) administrator al schemei de minimis – administratorul schemei de antreprenoriat ca 

persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de 
minimis în numele furnizorului. În cadrul proiectului derulat administratorul schemei de 

minimis este UAT Oras Isaccea. 

b) comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în 
vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe 
piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau 
prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; 
o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată 
comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

file:///C:/Users/cornelia.parleteanu/Desktop/AP%205%20OS%205.2%20DLRC/GCS%20OS%205.2.%20FINAL/00162677.htm
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c) contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și 
administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile 
și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU; 
d) contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de 

antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și 
obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta 
schemă de ajutor de minimis; 
e) întreprindere – orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit 
legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul 
obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi 
cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale 
şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară 
activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole 
care desfăşoară activităţi economice; 
f) întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 

relațiile următoare: 
i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei 
alte întreprinderi; 

ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

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

iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 

iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 

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

drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile 
care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 

literele a-d sunt considerate ”întreprinderi unice”. 
g) furnizor al schemei de minimis – orice entitate deţinută de stat sau care administrează 
resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care 
administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor 
facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis; în cazul proiectului derulat, furnizorul 

schemei de minimis este Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Autoritatea de 

Management pentru POCU, reprezentat prin OIR POSDRU Regiunea Sud Est. 

h) My SMIS – sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii 
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europeni pentru perioada de programare 2014-2020; 

i) prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol 
care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților 
desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine 
animală sau vegetală pentru prima vânzare; 
j) produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor 
obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
k) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe 
baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de 
web a Comisiei Europene. 

l) beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care doresc să 
iniţieze o activitate independentă, cu vârsta mai mare de 18 ani, pe baza unui plan de afaceri 
selectat în condițiile stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, selectat în condițiile 
stabilite conform GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 
FONDURILOR ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate 
din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 
5.2 

m) angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu 
angajatii şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii; 
n) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii 

şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are 
acces în cadrul desfăşurării activităţii; 
o) IMM - întreprindere cu mai puţin de 250 de persoane angajate şi care are o cifra de afaceri 
anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţine active totale de până la 43 de 
milioane de euro. 

10. ANEXE 

 

Anexa 1. Cerere înscriere  

Anexa 2. Plan de afaceri 

Anexa 3. Grila de evaluare Faza A - Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității 
Planului de Afaceri 

Anexa 4. Grila de evaluare a planurilor de afaceri și acordare a punctajelor Faza B 

Anexa 5. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări 
Anexa 6. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 
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Anexa 7. Contract de subvenție 

Anexa 8. Declarație de angajament 

Anexa 9. Declarație de incompatibilitate și confidențialitate 

Anexa 10. Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis 

Anexa 11. Identificare financiară 

Anexa 12. Lista codurilor CAEN eligibile 

Anexa 173. Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în 
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

Anexa 14 Declaraţie pe proprie privind neîncadrarea întreprinderii în categoria 
“întreprinderilor aflate în dificultate” 

Anexa15 – Raport de selectie 

Anexa 16 – Notificarea participantilor 

Anexa 17 – Ordin nr. 7136 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea schemei de ajutor de 

minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din 
zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori”, aferenta Programului 

operational Capital uman 2014 – 2020 (POCU 2014 – 2020), axa prioritara 5 „Dezvoltare locala 
plasata sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona 
rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de 
măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.  
 

 

 

 

 


