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Definiții 

Administrator al schemei de ajutor de minimis - Beneficiarul unic al finanțării 
nerambursabile în cadrul contractului POSDRU 176/3.1/S/150650, selectat de Autoritatea de 
Management (AM) a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU) în cadrul Axei Prioritare 3 - „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 
întreprinderilor”, DMI 3.1 - „Promovarea culturii antreprenoriale” pentru cererile de propuneri 
de proiecte „Start-up România”, respectiv OTP CONSULTING ROMANIA, CIF 
RO22367769, J40 /16664 /2007, cu sediul in Bucuresti, Bdul Dacia nr. 83, Sector 2.  

Furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 

Beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care doresc 
să iniţieze o activitate independentă, cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, sau peste 25 
de ani, pe baza unui plan de afaceri selectat în condițiile stabilite in cadrul prezentei 
proceduri de Administratorul schemei de ajutor de minimis. 

Solicitantul ajutorului de minimis – persoana fizica cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de 
ani, sau peste 25 de ani care dorește să îţi înființeze o afacere pe cont propriu și depune o 
cerere de finanțare în cadrul concursului de idei de afaceri organizat de OTP Consulting în 
cadrul prezentei proceduri. 

Aria de implementare a proiectului: Regiunile Bucureşti-Ilfov și Sud-Vest Oltenia, 
respectiv județele: Bucureşti, Dolj, Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea și Mehedinţi. 

Lucrător – persoana angajată de către un angajator, tânăr absolvent al unei instituții de 
învațământ secundar sau terțiar până in 2014 inclusiv. 

Angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu 
lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii. 

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. 

Proiect – cererea de finanțare depusă de OTP Consulting SRL în parteneriat cu 
Universitatea Politehnică București, în cadrul POS DRU axa prioritară 3 - „Creşterea 
adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major De Intervenţie 3.1 - 
„Promovarea culturii antreprenoriale” și finanțată prin contractul POSDRU 176/3.1/S/150650. 
Titlul proiectului: “ANTREPRENOR - Idei de afaceri de succes și dezvoltarea 
antreprenoriatului în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia”. 

Cerere de Finanţare – dosarul complet pe care un beneficiar trebuie să îl depună la OTP 
Consulting în vederea participării la concursul de idei de afaceri organizat în cadrul 
proiectului POSDRU “Antreprenor - idei de afaceri de succes și dezvoltarea 
antreprenoriatului  în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia”. 
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Schema de start-up sau schema de ajutor de minimis - măsură de sprijin financiar 
acordată unei întreprinderi nou create în cadrul regulilor și principiilor descrise în prezenta 
procedură. 

Ajutor financiar nerambursabil (AFN) – sumă echivalenta cu maxim 44.125 lei pe care o 
firmă start-up creată în baza unui plan de afaceri declarat eligibil în cadrul concursului de 
idei de afaceri o va primi cu titlu nerambursabil pentru finanțarea începerii activității; 

Concurs de idei de afaceri – competiție transparentă și nediscriminatorie deschisă tuturor 
persoanelor, care fac parte din grupul ţintă, după regulile stabilite în prezenta procedura, prin 
care OTP Consulting va selecta planurile de afaceri care vor primi ajutor financiar 
nerambursabil.  

OTP Consulting – firma OTP Consulting Romania SRL, societate comercială înregistrată la 
ORC cu nr. J40/16664/2007, cod fiscal 22367769, având sediul social în  Bucuresti, Sectorul 
2, Bd. Dacia nr. 83, etaj 1 ,  Tel: (+4) 021-300.02.34; Fax: (+4) 021-314.26.67. 

Întreprinderea - orice entitate implicată într-o activitate economică (furnizoare de bunuri şi 
servicii pe o piaţă concurenţială), indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare  a 
acesteia, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, 
asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfășoară activităţi economice, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune Recomandarea CE nr. 
361/2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124/2003, denumită în continuare 
„Recomandarea CE 361/2003”; 

Întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 
relațiile următoare: 

a. întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
unei alte întreprinderi; 

b. întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

c. 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. 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. 

Întreprindere mică și mijlocie (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. 

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 Internet. 
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Produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția 
produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000. 

Prelucrarea produselor agricole – înseamnă 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. 

Comercializarea produselor agricole – înseamnă 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 
istincte, rezervate acestei activități. 
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I. Introducere 

OTP Consulting România, împreună cu Partenerul de proiect, Universitatea 
Politehnică București, implementează proiectul cu titlul “ANTREPRENOR - Idei de 
afaceri de succes și dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile București-Ilfov și Sud-
Vest Oltenia” finanțată prin contractul POSDRU 176/3.1/S/150650.  

Acest proiect este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) axa prioritară 3 - „Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major De Intervenţie 3.1 - „Promovarea 
culturii antreprenoriale”. 

Prezenta schemă de minimis este implementat în cadrul acestui proiect, legat de 
care găsiţi mai multe informaţii pe site-ul www.otpantreprenor.ro.. 

 

II. Obiectiv general 

Prezenta schema de ajutor de minimis se înscrie în obiectivul general al Axei 
Prioritare 3 - „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” din Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), 
respectiv dezvoltarea competențelor antreprenoriale și susținerea inițiativelor 
antreprenoriale, în vederea stimulării ocupării pe cont propriu și în scopul creșterii 
ratei de ocupare. 

Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte și 
beneficii: 
- Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 
- Creşterea numărului de persoane pregătite în vederea lansării unei afaceri 
- Creşterea numărului de persoane care iniţiază o afacere ca urmare a 

sprijinului primit. 

Sprijinul financiar oferit în urma concursului de idei de afaceri va asigura pentru cele 
40 de idei selectate posibilitatea de a se materializa în afaceri, astfel încât aceastea 
să devină, pe termen lung, o opțiune de carieră sustenabilă pentru antreprenori, cu 
posibilitatea dezvoltării continue, care să ofere locuri de muncă pentru alte persoane, 
contribuind astfel la scăderea ratei șomajului în regiunile în care se implementează. 
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De asemenea, prin obiectivul său general, proiectul își propune să țintească cu 
precădere direcțiile prioritare ale politicii industriale ale Romaniei pentru perioada 
2014-2020, generând efecte pozitive inclusiv la nivelul următoarelor ramuri: 
industriile creative, industria auto, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, energia și 
managementul de mediu.  

Proiectul va contribui la realizarea țintelor Strategiei Europa 2020 și este în 
concordanță cu strategiile naționale relevante, astfel Strategia Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, respective Strategia Națională pentru 
Competitivitate 2014-2020. 

 

III. Obiective specifice 

Obiectivele specifice ale prezentei scheme de ajutor de minimis sunt: 

•  Finanţarea a 40 de idei de afaceri şi înfiinţarea a 40 de firme noi (start-up) 
•  Integrarea în câmpul muncii a minim 80 de angajați, câte 2 minim pentru 

fiecare din cele 40 de firme nou înființate 
•  Înfiintarea unui număr de minim 2 firme noi in fiecare județ al regiunilor de 

dezvoltare în care se implementează proiectul (București, Ilfov, Vâlcea, Olt, 
Dolj, Gorj, Mehedinți)  

•  Asigurarea implementării principiului egalității  de șanse: minim 30% din 
firmele nou înființate vor fi deținute și conduse de antreprenori femei 

•  Creșterea şanselor de ocupare pe cont propriu pentru studenți: minim 50% 
din firmele nou înființate vor fi deţinute și conduse de antreprenori între 18 și 
25 de ani. 
 

IV. Cadrul legislativ 

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă și nediscriminatorie de ajutor de 
minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul schemei se va face cu 
respectarea prevederilor legislației comunitare și naționale relevante. 
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Cele mai importante documente sunt: 

• Decizia Comisiei Europene nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a 
programului operațional de ajutor comunitar din partea Fondului Social 
European în conformitate cu obiectivul “Convergență” în România; 
 

• Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele 
operaționale cu modificările şi completările ulterioare; 
 

• Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecției sociale şi al ministrului 
finanţelor publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru pentru stabilirea 
regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 
2007 - 2013", cu modificările și completările ulterioare; 
 

• Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013; 
 

• Procedura privind schema transparentă de ajutor de minimis denumită „Sprijin 
pentru antreprenori”, aferentă Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), Axa Prioritară 3 
„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a  întreprinderilor”, Domeniul Major de 
Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” (în anexă); 
 

• Ghidul solicitantului – condiții specifice pentru cerere de propuneri de proiecte 
de tip strategic NR. 176 „ România Start-up”, Axa Prioritară 3 „Creşterea 
adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 
3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”din  Octombrie 2014 (în anexă); 
 

• Ghidul solictantului – conditii generale pentru Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referinţă al 
programului (CCI): 2007RO051PO001, versiunea 2014 (în anexă); 
 

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 
107 si 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 
decembrie 2013. 

Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare 
către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 
1407/2013. 
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ATENȚIE: lista de mai sus se completează automat și fără nici o obligație 
suplimentară din partea OTP Consulting de a informa publicul, cu orice instrucțiuni, 
reglementări, hotărâri care ar putea fi emise pe durata de selecție și implementare a 
proiectelor de către autoritatile în domeniu (Autoritatea de Management POS DRU, 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Fondurilor Europene, 
Ministerul Finanțelor Publice, Comisia Europeană, etc.) și care să conțină elemente 
de natură să modifice regulile de derulare a prezentei scheme de ajutor de minimis. 

 

V. Buget 

Bugetul prezentei scheme de ajutor este de 1,765,000 RON în coformitate cu 
bugetul aprobat și contractual de finanțare încheiat între Autoritatea de Management 
a POS DRU și OTP Consulting legat de proiectul ANTREPRENOR 

 

VI. Dimensiunea ajutorului 
financiar nerambursabil 

Dimensiunea maximă a AFN pentru fiecare beneficiar selectat este de 44,125 RON. 

În cadrul prezentei scheme, AFN se va acorda în tranșe, sub formă de finanţare 
nerambursabilă, conform planului de afaceri aprobat. 

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului: nu există o limită minimă stabilită 
pentru contribuția eligibilă a solicitantului de AFN. Ca regulă generală însă, orice 
cheltuială care nu se încadrează în prevederile bugetare stabilite în prezenta 
procedură, sau care nu este considerată eligibilă, va trebui acoperită de solicitant din 
fonduri proprii. 

ATENŢIE: Bugetul proiectului depus pentru obtinerea de AFN va fi exprimat DOAR 
în lei. 
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VII. Reguli de eligibilitate 

1. Eligibilitatea beneficiarului ajutorului de minimis 

Pot depune dosare de finanțare și sunt considerate eligibile pentru a participa la 
concursul de idei de afaceri persoanele fizice care: 

•  Au domiciliul/reședința în regiunile de dezvoltare unde seimplementează 
proiectul, respectiv în județele: Ilfov, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și 
Mun. București. Dovada apartenenței la grupul țintă eligibil se va face prin 
furnizarea unei copii a actului de identitate. 

•  Doresc să își înființeze o societate comercială pentru desfășurarea unei 
activități economice (să inițieze o activitate independentă). 

•  Sunt absolvenţi cel puțin de învațământ secundar (diploma de 
bacalaureat) și au 18 ani împliniți. 

•  Nu au mai beneficiat de finanțare în cadrul acestui program. 
•  Completează și depun la sediul OTP Consulting în termenele și condițiile 

stabilite prin prezenta procedura dosarul complet al cererii de finanțare. 
•  Sunt de acord cu furnizarea și prelucrarea datelor lor personale în scopul 

gestionării schemei de minimis, a implementării proiectului și a îndeplinirii 
obligațiilor de raportare a Administratorului schemei, cu respectarea 
prevederilor legislației în vigoare. 

•  În scopul evitării conflictului de interese nu pot deveni beneficiari 
persoanele care se află în grad de rudenie I-IV sau grad de afinitate I-IV 
cu oricare dintre membrii echipei de proiect din partea Administratorului 
acestei scheme sau a Partenerului acestuia.  

IMPORTANT: Beneficiarul ajutorului de minimis propriu-zis nu va fi persoana 
fizică, ci firma nou-înființată de persoana fizică (persoana juridică) a cărui 
cerere de finanțare va fi selectată în urma procesului de evaluare și selecție. 

Întreprinderile care primesc ajutor va trebui să îndeplinescă următoarele 
condiţii și înainte de încheierea acordurilor de finanţare vor trebui să depună o 
declarație în acest sens: 
(1) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; 
(2) 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; 
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(3) 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; 
(4) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res 
judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale 
sau etic-profesionale; 
(5) 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; 
(6) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 
(7) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu 
acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 
(8) 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; 
(9) 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. 
 
ATENȚIE: Beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul acestui proiect nu pot beneficia 
de aceași tip de ajutor asigurat de un alt Administrator de schemă de minimis în 
cadrul unui alt proiect finanțat prin aceași linie de finanțare a POS DRU.  
 

2. Domenii de activitate eligibile pentru firmele nou-înființate 

Prezenta schemă de minimis se aplică pentru întreprinderi nou înființate de către 
persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani și peste 25 de ani, care doresc să 
iniţieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în unul din domeniile 
identificate de Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020, respectiv: 

-‐ Turism şi ecoturism; 
-‐ Textile şi pielărie; 
-‐ Lemn şi mobilă; 



 

 Numar de identificare a contractului: POSDRU 176/3.1/S/150650 
Titlul proiectului: “ANTREPRENOR - Idei de afaceri de succes si dezvoltarea  

antreprenoriatului in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia” 
AXA PRIORITARĂ 3 - „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 - „Promovarea culturii antreprenoriale” 
 

	  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  
Investește în oameni! 

-‐ Industrii creative; 
-‐ Industria auto şi componente; 
-‐ Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor; 
-‐ Sănătate şi produse farmaceutice; 
-‐ Energie şi management de mediu; 
-‐ Bioeconomie (silvicultura, agricultură - Atenție! Nu se vor acorda ajutoare în 

domeniul agriculturii pentru producția primară de produse agricole), 
biofarmaceutică şi biotehnologii; 

-‐ Procesarea alimentelor şi a băuturilor. 

Anexa 7 prezintă lista codurilor CAEN aferente acestor domenii. 

Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru: 

-‐ 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; 

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

-‐ ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectorul 
transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a 
Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

o 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; 

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

-‐ 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; 

-‐ ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 
-‐ ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
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3. Eligibilitatea cheltuielilor finanțate prin schema de ajutor de 
minimis 

 
Cheltuielile eligibile, care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru 
întreprinderile nou create, sunt: 
 
1. Taxe pentru înființarea de întreprinderi 
2. Subvenții pentru înființarea de întreprinderi 

2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 
2.1.1. Salarii 
2.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate 
acestora (contribuţii angajaţi si angajatori) 

 
2.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului întreprinderilor nou 
înființate 

2.2.1. Transport persoane 
2.2.2. Transport materiale si echipamente 
2.2.3. Cazare 
2.2.4. Diurnă 

2.3. Materiale consumabile și materii prime aferente funcționării întreprinderilor 
2.4. Utilităţi aferente funcționării întreprinderilor 
2.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 
2.6. Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente 
funcționării întreprinderilor 
2.7. Arhivare documente aferente funcționării întreprinderilor 
2.8. Amortizare active aferente funcționării întreprinderilor 
2.9. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor 
2.10. Conectare la reţele informatice aferente funcționării întreprinderilor 
2.11. Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcționării întreprinderilor 
2.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcționării întreprinderilor 

2.12.1. Amenajări de terenuri 
2.12.2. Construcţii 
2.12.3. Instalaţii tehnice 
2.12.4. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor 
umane şi materiale 
2.12.5. Alte cheltuieli pentru investiţii 

2.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului 
2.13.1. Prelucrare date 
2.13.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 
2.13.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante 
pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic 
2.13.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active 
similare 
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2.14. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate) 
2.14.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru 
care Beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară; 
2.14.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate de întreprindere cu operatori 
economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii: 
a) organizarea de evenimente, 
b) pachete complete conţinând transport, cazarea si/sau hrana personalului 
structurilor de economie sociala, 
c) editarea si tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, 
d) editarea si tipărirea de materialele publicitare. 

2.15. Taxe 
2.15.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
2.15.2. Taxe pentru participarea la programe de formare / educaţie 

2.16. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor proiectului 
2.16.1. Închiriere (locaţii, bunuri). 
2.16.2. Rate de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing. 

 
ATENȚIE: Eligibilitatea cheltuielilor într-un proiect finanțat prin prezenta schemă de 
minimis trebuie să se circumscrie acelorași condiții aplicabile pentru proiectele 
POSDRU, drept pentru care vă rugăm să consultați inclusiv plafoanele stabilite prin 
Ghidul solicitantului POS DRU - Condiții generale (anexat), respectiv Ordinului 
comun MMFPS şi MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate 
şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-
2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 1120/2013 
privind procedura simplificată pentru atribuirea contractelor de furnizare 
 

ATENȚIE: Capitalul social/patrimoniul iniţial, necesar la constituirea întreprinderii, 
reprezintă sursa proprie permanentă a întreprinderii, constituită la înființarea 
acesteia prin aporturi în bani sau bunuri aduse de acționari/asociați, respectiv nu 
reprezintă o taxă pentru înființare. Acesta va fi constituit din aporturile personale ale 
membrilor/asociaților fondatori ai intreprinderii, nefiind cheltuială eligibilă. 
 

ATENTIE: TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către întreprinderi este 
eligibilă în cadrul subvenției, iar întreprinderea 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. 

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. 
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4. Alte criterii de eligibilitate 

Proiectul propus spre finanțare trebuie să prevadă angajarea a minim 2 lucrători 
(tânăr	   absolvent	   al	   unei	   instituții	   de	   invațământ	   secundar	   sau	   terțiar	   până	   în	   2014	  
inclusiv)	  pe o durată de minim 6 luni după finalizarea proiectului.  
Firmele nou înființate nu trebuie să fie lichidate / vândute de respectivii solicitanți mai 
devreme de 3 ani de la finalizarea proiectului. 

 

VIII. Derularea concursului de idei 
de afaceri 

1. Înscrierea la concursul de idei de afaceri 

Perioada: 11 – 29 mai 2015 

Pentru desemnarea proiectelor care vor beneficia de AFN se organizează un 
concurs de idei de afaceri.  

Competiţia de idei de afaceri va fi deschisă publicului larg, nu doar persoanelor din 
grupul ţintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului 
în cadrul proiectului “ANTREPRENOR - Idei de afaceri de succes și dezvoltarea 
antreprenoriatului în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia”. 

Înscrierea la concursul de idei de afaceri se face prin transmiterea cererilor de 
finanțare la sediul OTP Consulting, conform instrucțiunilor de mai jos.  

Dosarul cererii de finanțare va cuprinde obligatoriu următoarele documente: 

A. Documentele pentru înscrierea în grupul țintă, respectiv: 

1. Actul de identitate în copie, cu mențiunea conform cu originalul, datat și 
semnat;  

2. Actele de studii și de calificare în copie, cu mențiunea conform cu 
originalul, datate și semnate;  

3. Certificat de naștere în copie, cu mențiunea conform cu originalul, datat și 
semnat;  
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4. Certificat de căsătorie în copie, cu mențiunea conform cu originalul, datat și 
semnat – dacă este cazul;  

5. Adeverință de student – dacă este cazul. 

De asemnea, trebuie completate următoarele documente de înscriere: 

6. Formular individual de înregistrare în grupul țintî, în original și semnat 
(anexa1) 

7. Cerere de solicitare a serviciilor de înscriere în grupul țintă, în original și 
semnat (anexa 2) 

8. Declarație de evitare a dublei finanțări în original și semnat (anexa 3) 

9. Declarație de prelucrare date persoanale, în original și semnat. (anexa 4). 

B. Documentele privind cererea propriu-zisă de finanțare, respectiv: 

10. Planul de afaceri, în original și semnat (anexa 5) 

11. Curriculum vitae în original și semnat (anexa 6 – model recomandat in 
formatul EuroPass; poate fi și orice alt format care urmeaza structura indicata 
in Europass.) 

12. Opțional -  anexe constând în oferte pentru bunurile care se 
intenționeaza a se achiziționa în cadrul proiectului, studii de piață care să 
demonstreze utilitatea produsului / serviciului, orice alt document care să 
ajute la o mai buna justificare a metodologiei de implementare.  

Documentele trebuie furnizate în limba română.  

În cazul în care extistă documente în alte limbi, decât limba română, ele trebuie 
traduse și traducerea certificată ”Conform cu originalul” de persoana, care depune 
cererea de finanțare. Se va depune atât copia documentului certificată ”Conform cu 
originalul”, cât și traducerea acestuia. 

OTP Consulting nu are rolul unui consultant și nu întocmeste, în acest sens planuri 
de afaceri, dosare de finanțare, pentru potențialii beneficiari. Dosarul de finanțare nu 
va fi completat de către expertii OTP Consulting; rolul acestora se rezumă in etapa 
de evaluare la a examina documentele din dosar, la a stabili conformitatea 
administrativă și eligibilitatea prin aplicarea grilei de verificare inițială (Anexa 8), de a 
aplica grila de evaluare (anexa 9)  asupra cererii de finanțare și de a transmite spre 
selecție dosarul Comisiei de Selecție. 

Transmiterea oricăror întrebări cu privire la organizarea concursului de idei se va 
putea face în format electronic, la adresa antreprenor.startup@gmail.com până la 
data de 28 mai 2015. 
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Ulterior selectării proiectelor, OTP Consulting prin echipa tehnică, va oferi 
beneficiarilor selectați asistența necesară pentru a dezvolta planurile de afaceri 
aferente business-urilor prezentate în cererea de finantare și asistență pentru 
înfiintarea firmelor start-up care vor beneficia de finanțarea nerambursabilă.  

Dosarul cererii de finanțare se va completa utilizând formularele standard ale cererii 
de finanțare puse la dispoziție împreună cu prezenta procedură. Formularele 
furnizate în format  editabil vor fi completate dactilografiat pe calculator. 

 Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta, împreună cu documentele ataşate, 
se constituie în „dosarul cererii de finanţare”. Documentele vor fi puse în ordinea 
indicată mai sus și se vor semna în locurile indicate. Paginile vor fi numerotate și 
dosarul se va opisa începând cu pagina 0, care este cea de opis, și va contine lista 
documentelor din dosar. 

Originalul se multiplică de către solicitant în două exemplare pe suport de hârtie (2 
copii). Atât dosarul original, cât și copiile acestuia vor fi legate. Dosarul se va depune 
într-un original și o copie, o copie a acestuia rămânând la aplicant. Cererea de 
finanțare, curriculum vitae și eventualele anexe la cererea de finanțare se depun și 
în copie electronică pe un CD, DVD, stick USB. 

Originalul și o copie a dosarului de finanțare, împreună cu formatul electronic se 
depun la secretariatul OTP Consulting Romania într-un plic închis. Pe plic se va 
menționa: ANTREPRENOR.  

Adresa: București, Sectorul 2, Bd. Dacia nr. 83, etaj 1  

Tel: (+4) 021-300.02.34; Fax: (+4) 021-314.26.67.  

Proiectele pot fi depuse personal de către solicitant, sau de un reprezentant, înaintea 
datei limită de depunere a proiectelor, respectiv 29 mai 2015, orele 12.00 și vor fi 
înregistrate cu număr de înregistrare. 

Dosarele pot fi transmise de asemenea și prin curier sau poștă, pe aceeași adresă, 
cu precizarea că pachetul trebuie să parvină la OTP Consulting înainte de data limită 
de depunere a cererilor de finanțare.  

ATENȚIE:  

Ø Solicitantul se asigură că are un exemplar al dosarului de finanţare în copie. 
Ø Solicitantul se va asigura că originalul și copiile sunt identice, respectiv că 

documentele electronice sunt identice cu cele pe format hârtie. 
Ø Un solicitant nu își poate retrage proiectul, odată depus și declarat eligibil! 
Ø Este interzisă de asemenea depunerea mai multor proiecte de către același 

solicitant în cadrul aceluiași concurs de idei de afaceri. 
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Ø Pentru evitarea dublei finanțări, același proiect al unui solicitant nu poate fi 
depus în două concursuri de idei de afaceri (cel organizat de OTP Consulting 
și altul organizat de o altă entitate în cadrul aceleiași linii de finanţare a POS 
DRU).  

Ø  În cazul în care un solicitant de AFN depunde o idee de afacere în cadrul 
concursului de idei de afaceri organizat de OTP Consulting, iar comisia de 
evaluare și cea de selecție stabilește că respectiva idee de afacere întruneste 
un punctaj suficient pentru a beneficia de AFN, solicitantul va trebui să 
urmeze obligatoriu cursurile de formare în domeniul antreprenoriatului, 
organizate de OTP Consulting în parteneriat cu Universitatea Politehnică 
București până la data semnării acordului de finanțare aferent ideii de proiect. 
Cursurile de antreprenoriat au o durata de 24 de ore și se încheie cu un 
examen de absolvire în urma căruia cei care promovează examenul primesc 
o diplomă recunoscută la nivel european. Pentru detalii suplimentare cu 
privire la cursul de competențe antreprenoriale vă rugăm să vă adresați prin 
e-mail la antreprenor@upb.ro. 

 

2. Evaluarea și selecția ideilor de afaceri. Anunțarea rezultatelor 

Ideile de afaceri vor fi evaluate de o comisie de evaluare și selectate de către o 
comisie de selecţie, în cadrul unui proces nediscriminatoriu și în concordanță cu 
obiectivele specifice ale prezentei scheme de ajutor de minimis. 

Derularea evaluării se va face pe măsura ce se vor primi dosare de finanțare de la 
solicitanți. Procesul de evaluare pentru toate dosarele depuse nu va depăți data de 5 
iunie 2015. 

Înainte de evaluare, experții OTP Consulting vor verifica conformitatea dosarelor de 
finanțare primite prin prisma completitudinii și corectitudinii documentelor din dosar. 
Pentru dosarele neconforme, solicitantii vor fi înștiințați în scris în aceeași zi 
lucrătoare cu privire la motivele de neconformitate a dosarului, și cu solicitarea de a 
remedia situația în termen de maxim 3 zile lucrătoare.  

În cazul în care remedierea nu s-a produs în termen de 3 zile lucrătoare, dosarul va 
fi eliminat din concursul de idei de afaceri, și nu va trece la etapa de evaluare. 

După verificarea conformității, se va trece la evaluarea dosarului de finanțare. 
Comisia de evaluare va fi compusă din experti angajaţi în cadrul proiectului 
POSDRU “Antreprenor - idei de afaceri de succes și dezvoltarea antreprenoriatului  
în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia”.  

Evaluarea va fi urmată de selecția proiectelor câștigătoare.  
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Selecția proiectelor se va face de către o comisie de selecție care va include 
obligatoriu un număr impar de membri din care cel puţin 3 vor fi reprezentanţi ai: 

- Mediului de afaceri; 

- Mediului financiar – bancar; 

- Pantronatelor din aria de implementare a proiectului. 

În cadrul comisiei va fi invitat obligatoriu un observator din partea Oficiului Teritorial 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație din aria de implementare a 
proiectului. 

Anunțarea rezultatelor selecției se va face până în data de 9 iunie 2015 prin 
publicarea pe site-ul proiectului (www.otpantreprenor.ro) a rezultatelor proceselor de 
evaluare și selecție. 

In urma evaluării, vor rezulta și vor fi publicate trei liste, respectiv: 

a. Lista cu cele 40 de idei de afaceri admise spre finanțare (primele 40 
clasate în urma punctajului avizat de comisia de selecție; 

b. Lista de rezervă, respectiv acele dosare complete și nerespinse, în cazul 
cărora însă punctajul acordat de comisia de selecție a fost insuficient 
pentru încadrarea în lista de idei admise spre finanțare; 

c. Lista cu respingeri, respectiv acele dosare care prezintă documente lipsă, 
sau care, în urma verificării eligibilității solicitantului, s-a constatat ca nu 
întrunesc condițiile de eligibilitate, cu motivarea respingerii. 

În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi evaluate și selectate 40 de idei de 
afaceri, din care:  

• minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de 
implementare a proiectului, inclusiv pentru municipiul București 

• minim 50% din ideile de afaceri selectate trebuie să fie dezvoltate de 
persoane din grupul ţinta eligibil care aparţin categoriei de vârstă 18-25 de 
ani, înmatriculaţi în învăţământul superior 

• minim 30% din ideile de afaceri selectate trebuie să fie dezvoltate de femei. 

 

ATENŢIE: Rezultatele anuntațe de comisia de selecție pot fi contestate in termen de 
48 de ore de la data anunţului rezultatelor. Soluţionarea contestaţiei va fi adusă la 
cunoştinţa petenţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.În 
situația în care urmare a derulării concursului de idei de afaceri nu au putut fi 
selectate 40 de cereri de finanțare eligibile, OTP Consulting îşi rezervă dreptul de a 
re-deschide procedura de concurs, cu notificarea și acceptul AMPOSDRU. 
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În situația în care pentru planurile de afaceri selectate conform numărului stabilit (40) 
nu se epuizează bugetul total alocat subvențiilor pentru înființarea de întreprinderi, 
OTP Consulting poate selecta pentru finanțare un număr mai mare de planuri de 
afaceri în limita de maximum 44.125 lei/plan de afaceri și în limita bugetului total 
alocat pentru prezenta schema de startup.  

 

IX. Asistența ulterioară și 
contractarea 

Începand cu luna iunie 2015, acei solicitanti ale căror idei de afaceri au fost 
declarate admise spre finanțare, vor primi asistență gratuită din partea OTP 
Consulting pentru completarea ideilor de afaceri și transformarea acestora în plan de 
afacere complet. 

Totodată, beneficiind de asistența OTP Consulting, solicitanții admiși spre finanțare 
vor începe primele demersuri pentru înființarea firmelor, respectiv: 

-‐ Alegerea obiectului de activitate 
-‐ Alegerea și rezervarea la Oficiul Județean al Registrului Comerțului a 

denumirii societatii 
-‐ Stabilirea sediului social al societății 
-‐ Deschiderea unui cont bancar pentru vărsarea capitalului social 
-‐ Identificarea unei soluții pentru efectuarea înregistrarilor contabile și auditului 

firmelor 
-‐ Redactarea actului constitutiv 
-‐ Depunderea în contul bancar a capitalului social 
-‐ Achitarea taxelor juridice 
-‐ Înregistrarea specimenului de semnătură (la un notar public) 
-‐ Selectarea unei firme specializate pentru completarea dosarului de înființare a 

societatii și depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comertului 
-‐ Identificarea unei solutii pentru realizarea evidentei contabile 
-‐ Realizarea ștampilei societății 
-‐ Obținerea declarației fiscale 
-‐ Obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare 
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Totodată, pentru operativitate, pot fi angajate pe plan local servicii specializate 
(avocați, firme consultanță, etc.) care să finalizeze procedurile de înregistrare a 
firmelor în relația cu OJRC și tribunalele regionale. 

ATENȚIE! Pentru acei beneficiari care pe parcursul acestei etape nu colaborează cu 
experții OTP Consulting pentru finalizarea planurilor de afaceri și nu produc 
documentele necesare pentru a demonstra cele declarate în cererea de finanțare, 
OTP Consulting își rezervă dreptul de a îi elimina din competiție. Într-o astfel de 
situație, vor fi invitați pentru continuarea procedurii de start-up următorii clasați pe 
lista de rezervă. 

Data estimată pentru înregistrarea firmelor de start up este luna august 2015, funcție 
și de viteza de răspuns a solicitanților de finanțare în etapa anterioară. 

În vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis, între OTP Consulting 
și întreprinderea creată (beneficiarul schemei de ajutor de minimis) se va încheia un 
„acord de finanțare”. 

OTP Consulting îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări suplimentare oricărui 
solicitant, după aprobarea cererii de finanţare, până în momentul semnării acordului 
de finanţare. 

Documentele necesare acestei faze vor fi puse la dispoziție în timp util. 

Solicitanţii nu trebuie să întârzie pentru motive nejustificate transmiterea 
documentelor aferente procesului de contractare, în vederea semnării contractului 
de finanţare. Termenul pentru depunerea documentelor pentru contractare, precum 
şi termenul pentru transmiterea clarificărilor solicitate în procesul de contractare de 
OTP Consulting vor fi stabilite prin scrisori de informare/solicitări de clarificări 
transmise în acest sens. Nedepunerea documentelor de contractare/netransmiterea 
clarificărilor în termenul stabilit poate duce la revocarea deciziei de finanţare. 

În calitate de beneficiar aveţi obligaţia de a implementa planul de afaceri pentru care 
s-a semnat contractul de finanţare, în conformitate cu cererea de finanţare aprobată. 
În cazul în care nu veţi putea pune în aplicare ideea, în condiţiile asumate şi stipulate 
în contractul de finanţare, vă veţi asuma consecinţele corespunzătoare. Astfel, OTP 
Consulting îşi rezervă dreptul de a întrerupe plăţile sau rezilia contractul încheiat, iar 
asistenţa financiară nerambursabilă poate fi redusă şi/sau va trebui restituită, în 
totalitate sau parţial.  
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X. Implementarea planului de 
afaceri 

Aceasta etapa va începe să se deruleze imediat după semnarea acordului de 
finanţare.  

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. 
Beneficiarii pot primi până la 100% din suma necesară punerii în practică a ideilor de 
afaceri selectate, în limita sumei de 44,125 Lei.  Orice cheltuială care depășește 
această sumă va fi suportată de beneficiar din surse proprii sau alte surse (ex: credit 
bancar). 

TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către întreprinderi este eligibilă în 
interiorul subvenției, iar întreprinderea nu va solicita aceste sume pentru rambursare 
din alte surse publice și nu va considera aceste sume ca TVA deductibilă pe 
perioada implementării proiectului. 

Plățile de la OTP Consulting către firma de start-up se vor face în tranșele prevăzute 
în acordul de finanțare.  

Întreprinderea creată este considerată operaționala/dezvoltată, în momentul în care 
s-au asigurat premisele pentru producția de bunuri și/sau prestarea de servicii și/sau 
executarea lucrărilor, după caz, în conformitate cu Planurile de afaceri. 
Întreprinderea creată se consideră operațională/dezvoltată dacă face dovada cel 
puțin a unui contract de muncă semnat cu un tânăr absolvent al unei instituții de 
învațământ secundar sau terțiar pana in 2014 inclusiv sau a unui contract comercial 
(de furnizare/prestare/execuție prin care întreprinderea creată furnizează 
bunuri/prestează servicii/execută lucrări sau prin care aceasta achiziționează 
bunuri/servicii/lucrări). 

Proiectele declarate eligibile si selectate spre finanțare în cadrul acestei 
proceduri vor trebui finalizate până cel mai târziu la data de 1 noiembrie 2015. 

ATENŢIE: În situația în care, în termen de 2 luni de la semnarea acordurilor de 
finantare, beneficiarul finanțării nerambursabile nu poate face dovada 
operaționalizării pentru o întreprindere înființată, nicio cheltuială nu va putea fi 
decontată pentru întreprinderea în cauză. 
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XI. Monitorizarea și controlul 
proiectelor finanțate 

Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei 
scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în 
aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007. 

OTP Consulting va supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în 
derulare, și va dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse 
prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la 
momentul respectiv. 

Beneficiarii de ajutoare de minimis vor tine o contabilitate analitică a proiectului, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. Toate operaţiunile efectuate în cadrul 
proiectului vor fi reflectate în evidenţa contabilă a beneficiarului schemei de minimis. 

În calitate de beneficiar al schemei de minimis, trebuie să păstraţi toate 
înregistrările/registrele timp de 3 (trei) ani de la data închiderii oficiale a POS DRU 
2007-2013, respectiv 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. 

În calitate de beneficiar de ajutor de minimis, aveţi obligaţia de a furniza orice 
informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de  
AMPOSDRU/ OIPOSDRU responsabil, Autoritatea de Certificare şi Plată, 
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate 
din instrumentele structurale, respectiv din Fondul Social European. Sunteţi obligat 
să asiguraţi disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea 
proiectului pe întreaga durată a verificărilor efectuate. 

Documentele furnizate în implementarea proiectelor vor fi prezentate DOAR în limba 
română. În situaţia existenţei unor documente scrise în altă limbă decât română, 
acestea vor fi prezentate însoţite de traducere efectuată de un traducător autorizat. 

AM/OI/OIR POSDRU poate emite corecţii financiare urmare a constatarilor din 
cadrul vizitelor desfășurate la fața locului. 

Corecțiile financiare vor putea fi aplicate inclusiv pentru perioada de urmărire a 
sustenabilității, în cazurile în care întreprinderile își încetează activitatea sau numărul 
de locuri de muncă este redus, în conformitate cu cererea de finanțare și cu 
Planurile de afaceri. 
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Încetarea activității întreprinderii sau diminuarea numărului de locuri de muncă 
ocupate, față de numărul indicat în Planul de afaceri și/sau cererea de finanțare 
aprobată, se sancționează cu aplicarea de corecții financiare.  

În cazul uneia sau mai multor întreprinderi desființate, ajutorul de minimis acordat 
pentru acestea va fi recuperat în totalitate. 

 

ATENȚIE: 

OTP Consulting își rezervă dreptul de a aduce completări / modificări prezentei 
proceduri pe durata derularii concursului de idei de afaceri, care să reflecte cât 
mai corect noile reglementări care pot apare în legatura cu acordarea 
ajutorului de minimis in cadrul DMI 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale” 
a POS DRU 2007-2013. 

 

XII. Anexe 
LISTA DOCUMENTELOR CARE VOR FI COMPLETATE PENTRU A FI DEPUSE 
ÎN CADRUL PREZENTULUI CONCURS: 

Anexa 1 – Formular individual de înregistrare 

Anexa 2 – Cerere de solicitare a serviciilor 

Anexa 3 – Declaraţie pentru evitarea dublei finanţări 

Anexa 4 – Declaraţie privind prelucrarea datelor personale 

Anexa 5 – Cerere de finanţare (plan de afaceri) – format standard 

Anexa 5.A – Tabel pentru calculul bugetul planului de afaceri în format 
.xls 

Anexa 5.B – Tabel pentru calculul proiecţiilor financiare a planului de 
afaceri în format .xls 

Anexa 6 – Format Europass Curriculum Vitae – format recomandat 

LISTA DOCUMENTELOR CARE FAC PARTE DIN PREZENTA PROCEDURĂ 

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN aferente domeniilor din Strategia Naţională de 
Competitivitate 2014-2020 
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Anexa 8 – Grila de verificare a conformităţii cererilor de finanţare 

Anexa 9 – Grila de evaluare a ideilor de afaceri 

LISTA DOCUMENTELOR INFORMATIVE ANEXATE PREZENTEI PROCEDURI 

Anexa A – Ghidul solicitantului POSDRU 2007-2013. Condiţii Generale 

Anexa B – Ghidul solicitantului POSDRU 2007-2013. Cerere de propuneri de 
proiecte de tip strategic. Nr. apel: 176 

Anexa C- Schemă de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori” 


