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I. Cadrul general
Prezenta Metodologie a fost elaborata in vederea identificarii, selectiei si mentinerii grupului tinta
aferent proiectului SMART Social Start-up (POCU/449/4/16/128527), implementat in perioada 24
septembrie 2019 – 23 septembrie 2022 in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest de
catreMentor Trading SRL, in calitate de Beneficiar, impreuna cu partenerii Apopsi Romania SA, UAT
Municipiul Drobeta Turnu Severin.

Proiectul isi propune, ca obiectiv general, infiintarea a 21 de intreprinderi sociale in regiunile SudVest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest si sprijinirea acestora pentru a deveni auto-sustenabile.
Totodata, prin incurajarea si sustinerea antreprenoriatului social, ca urmare a activitatilor de formare
si consiliere antreprenoriala oferite catre 101 persoane, proiectul vizeaza dezvoltarea comunitatilor
locale si crearea a cel putin 105 de locuri de munca.
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II. Identificarea, selectia
si mentinere a grupului
tinta
 Informarea
In vederea identificarii grupului tinta vor fi organizate 4 caravane in cele 4 regiuni de dezvoltare unde
se implementeaza proiectul, respectiv Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest. Caravanele vor
avea un rol foarte important in procesul de selectie a grupului tinta. Acestea vor asigura interactiunea
directa cu grupul tinta vizat si vor permite diseminarea informatiilor cu impact optim. In cadrul celor
4 evenimente vor fi prezentate “Studiu privind oportunitatile si riscurile antreprenoriatului social”,
metodologiile de selectie si de formare a GT si modalitatea de selectie a schemelor pentru entitatile
economiei sociale si a impactului pe care acestea il pot avea la nivelul societatii, dar si al individului.
De asemenea, vor fi publicate in mediul online cel putin 12 comunicate cu rol de informare a
publicului cu privire la actiunile desfasurate in cadrul proiectului, postate pe pagina web a proiectului
si/sau retele de socializare si/sau pagina web a Beneficiarului.
Concomitent cu derularea campaniilor de informare, persoanele fizice (someri, persoane inactive,
studenti, persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi
locuri de munca) ce intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in zonele de implementare ale
proiectului vor avea ocazia sa se inscrie in Grupul Tinta al proiectului in vederea participarii la
programul de formare antreprenoriala.
Cu respectarea calendarului de selectie, potentialii membri ai grupului tinta vor fi informati cu privire
la inceperea procesului de selectie, posibilitatea depunerii dosarelor personale de candidatura.
Pe tot parcursul procesului de selectie se va acorda si suport telefonic in vederea alcatuirii si depunerii
dosarelor.
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 Identificarea
In cadrul proiectului vor fi selectate 101 persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, in
vederea participarii la cursuri dedicate dezvoltarii competentelor antreprenoriale. Selectarea
grupului tinta se va face direct pe baza actiunilor de promovare in teritoriul intreprinse de expertii de
grup tinta, care se vor deplasa in regiunile vizate si vor purta discutii cu potentialii candidati in cadrul
actiunilor derulate in cele 4 caravane si indirect pe baza campaniilor de promovare on-line, a
anunturilor postate la institutii relevante si a materialelor de promovare.

1) Intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala;
2) au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in regiunile Sud-Vest
Oltenia sau Sud Muntenia sau Sud Est sau Vest;
3) au vârsta de minimum 18 ani;
4) au minim studii medii, finalizate cu diploma de Bacalaureat,
5) nu beneficiaza de finantare in cadrul unui alt proiect POCU 4.16;
6) nu fac parte din categoria tinerilor NEETs (tineri cu vârsta intre 16 – 29 ani,
care nu urmeaza o forma de invatamânt şi nu au un loc de munca),

Pentru a fi considerate eligibile, persoanele din grupul tinta trebuie sa indeplinesca cumulativ
urmatoarele conditii:
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Inscrierea grupului tinta in proiect este voluntara si consta in depunerea unui dosar de candidatura,
in format electronic/fizic incarcat in Platforma de facilitare a proceselor de dezvoltare antreprenoriala
sau depus personal la sediul unuia din cei trei parteneri pana la data limita anuntata si va contine
toate documentele necesare pentru a stabili eligibilitatea candidatului.

 Dosarul de candidatura
In vederea validarii administrative, fiecare candidat va trebui sa incarce in cadrul platformei sau sa
depuna fizic la sediul unuia dintre parteneri, un dosar continand:
1. Carte de identitate (copie conform cu originalul)- din care sa reiasa faptul ca persoana are
domiciliul sau resedinta intr-unul din judetele regiunilor de implementare ale proiectului,
2. Documente justificative ce demonstreaza statutul pe piata muncii:
 adeverinta de luare in evident la AJOFM (original) – pentru someri,
sau
 declarative pe proprie raspundere (original) – pentru persoane inactive (altele decat
someri, studenti sau persoane care urmeaza o forma de invatamant),
sau
 contract de munca (copie conform cu originalul)/adeverinta angajat (original) – pentru
angajati,
sau
 certificat constatator de la Registrul Comertului actualizat (original) – pentru angajatii pe
cont propriu (PFA, II, etc.),
sau
 adeverinta de student (original) – pentru studenti,
3. Certificatul de casatorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul)/alt document
relevant (in cazul schimbarii numelui);
4. Certificatul de nastere (copie conform cu originalul);
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5. Diploma ultimei forme de invatamant absolvite (copie conform cu originalul) - cel putin/nivel
minim Diploma de Bacalaureat;
6. Formular de inregistrare grup tinta - Formular de inregistrare individuala a participantilor la
operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 (original) - Anexa 1,
7. Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal - Anexa 2,
8. Declaratia pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari - Anexa 3,
9. Scrisoarea de intentie - Anexa 4,
10. Declaraţie privind disponibilitatea participării la activitățile proiectului – Anexa 5,
11. Declaraţie privind eligibilitatea la activitățile proiectului – Anexa 6,
12. Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instructiunilor AMPOCU/MFE. Daca vor
exista astfel de obligatii suplimentare, echipa de proiect va informa candidatii si va actualiza
prezenta metodologie prin publicarea unei erate si comunicarea acesteia tuturor celor
interesati.

 Inscrierea
Inscrierea grupului tinta in proiect este voluntara si consta in depunerea unui dosar de candidatura,
in format electronic/fizic incarcat in Platforma de facilitare a proceselor de dezvoltare antreprenoriala
sau depus personal la sediul unuia din cei trei parteneri pana la data limita anuntata si va contine
toate documentele necesare pentru a stabili eligibilitatea candidatului.
Platforma de facilitare a proceselor de dezvoltare antreprenoriala va permite completarea on-line a
datelor candidatilor, generarea formularelor de inregistrare in baza datelor completate, incarcarea
formularelor semnate si a altor documente suport, alocarea candidatului catre un expert al
partenerului responsabil de regiune, vizualizarea formularului si documentelor incarcate, solicitarea
completarii dosarului, precum si validarea acestuia cu notificarea candidatului.

Flux 1. Inscrierea candidatilor prin Platforma de facilitare a proceselor de dezvoltare
antreprenoriala


Modalitatea de inregistrare prin platforma on-line presupune accesarea site-ului, inregistrarea,
completarea formularului de inscriere si incarcarea documentelor suport.

Flux 2. Inscrierea candidatilor la sediul partenerului
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Candidatii se pot inscrie si la sediul partenerilor. In acest sens trebuie sa contacteze persoanele
indicate pentru fiecare partener, la adresa si in intervalul orar anuntat prin intermediul site-ului
web.
Expertii grup tinta vor sprijini candidatii in completarea formularelor de inscriere si vor verifica
documentele support prezentate de candidate si le vor incarca in format electronic dosarul pentru
o evidenta centralizata.

 Evaluarea si selectia
Evaluarea candidaturilor se va face in mod obiectiv, cu respectarea conceptelor de egalitate de sanse
si indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala,
convingeri, gen, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o
categorie defavorizata.
In cadrul proiectului vor fi selectate 101 persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, in
vederea participarii la cursuri dedicate dezvoltarii competentelor antreprenoriale.
Selectia membrilor grupului tinta se va efectua prin validarea administrativa a indeplinirii criteriilor
minim obligatorii stabilite de catre finantatorul programului prin Ghidul Conditii Specifice, precum si
cele mentionate in cererea de finantare, pentru persoanele inscrise, in ordinea completarii locurilor
disponibile.
Urmare a procesului de validare vor fi selectate primele 101 de persoane. In vederea eliminarii riscului
de abandon in cadrul acestei selectii, listele candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul
prezentat mai sus cu 15 persoane cu statut de rezerve.
Vor fi evaluate toate candidaturile depuse pana la termenul limita stabilit si comunicat prin
intermediul website-ului proiectului sau pana la completarea locurilor disponibile cu persoane
validate administrativ, dupa cum urmeaza:
 Femei: minim 66,
 Persoane cu dizabilitati: minim 5,
 Persoane din mediul rural: minim 48.
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Categorii de grup tinta

65%

47%

5%

Femei

Persoane cu dizabilitati

Persoane din mediul rural

Distributia acestora pe regiunile de dezvoltare vizate de proiect este urmatoarea:





Sud-Vest Oltenia:28,
Sud Muntenia: 35,
Sud Est: 10,
Vest: 28

Regiunea Vest

Regiunea Sud-Vest
Oltenia

28 persoane din
judetele:

28 persoane din
judetele:

Arad

Dolj

Caras-Severin

Gorj

Hunedoara

Mehedinti

Timis

Olt

Regiunea Sud
Muntenia

Regiunea Sud-Est

35 persoane din
judetele:

10 persoane din
judetele:

Arges

Vâlcea
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Calarasi

Braila

Dâmbovita

Buzau

Giurgiu

Constanta

Ialomita

Galati

Prahova

Tulcea

Teleorman

Vrancea
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Selectia participantilor in grupul tinta se va face in ordinea validarii dosarului de candidatura, in limita
locurilor disponibile. Procesul de validare a unui dosar de candidatura va trece prin urmatoarele
etape:
1. Inscrierea candidatului, transmiterea formularelor, declaratiilor si a documentelor suport necesare
validarii candidaturii;
2. Expertii partenerilor analizeaza dosarele depuse in format fizic sau on-line si transmit catre
candidati solicitari de completari sau clarificari, daca este cazul;
3. Expertii partenerilor pre-aproba dosarele in momentul in care acestea sunt considerate complete
si ca indeplinesc criteriile de eligibilitate (vezi mai sus conditiile de eligibilitate)
4. Saptamanal se va intruni comisia de validare, constituita din expertii partenerilor si va analiza
dosarele pre-aprobate in saptamana in curs. Dosarele complete, ce respecta criteriilede eligibilitate,
vor fi aprobate. Dosarele incomplete/neeligibile vor fi realocate expertului aferent, care va solicita
candidatului clarificarile sau completarile necesare.

Analiza aplicatiilor va fi impartita intre 3 comisii de selectie a cate 2 experti, cate una pentru selectia
membrilor grupului tinta pentru fiecare dintre cei 3 parteneri (Beneficiar-Responsabil de recrutarea
grupului tinta din Regiunea Sud Muntenia, Partenerul 1-Responsabil de recrutarea grupului tinta din
regiunile Vest si Sud Est si Partenerul 2- Responsabil de recrutarea grupului tinta din regiunea Sud
Vest Oltenia).
 Comisia de selectie 1: va fi formata din expertul atragere si mentinere grup tinta Beneficiar,
expertul organizare campanii Beneficiar
 Comisia de selectie 2: va fi formata din expertul atragere si mentinere grup tinta P1, expertul
organizare campanii P 1
 Comisia de selectie 3: va fi formata din expertul atragere si mentinere grup tinta P2, expertul
organizare campanii P 2

Comisia va verifica indeplinirea urmatoarelor criterii de selectie:
 Criteriul 1 - eligibilitate: Candidatul (a) se incadreaza in grupul tinta eligibil al proiectului.
GRILA ELIGIBILITATE
Nr.
crt.

Conditie de indeplinit

1

Existenta formularului de inregistrare corect si complet
- Anexa1

Da

9

Nu

Observatii
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2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13

14

15

Existenta acordului de utilizare a datelor cu caracter
personal - Anexa2
Existenta declaratiei pe propria raspundere privind
evitarea dublei finantari - Anexa3
Existenta copiei conform cu originalul a cartii de
identitate
Existenta copiei conform cu originalul a certificatului de
casatorie/a unui alt document relevant
Nota: Unde nu se aplica, se va mentiona: „Nu e cazul”.
Existenta copiei conform cu originalul a certificatului de
nastere
Existenta copiei conform cu originalul dupa diploma
ultimei forme de invatamant absolvite
Existenta
documentelor
justificative
pentru
demonstrarea statutului pe piata muncii somer/persoana inactiva/student/persoana care are un
loc de munca si vrea sa infiinteze o afacere pentru
crearea de noi locuri de munca si/sau altele (copie
conform cu originalul)
Pentru tinerii cu varsta pana in 29 de ani (inclusiv),
existenta unui document vizat care sa ateste ca la
momentul inscrierii urmeaza o forma de invatamant sau
este angajat.
Existenta altor documente care ar putea fi obligatorii
conform instructiunilor AMPOCU (daca este cazul).
Candidatul se incadreaza intr-una din categoriile de grup
tinta eligibile dupa statutul pe piata muncii.
Candidatul are domiciliul sau resedinta in mediul rural
sau in cel urban, in una din regiunile: Sud Muntenia, Sud
Vest Oltenia, Sud Est sau Vest
Candidatul a absolvit cel putin studii liceale, cu diploma
de Bacalaureat (minimum 12 clase).
Candidatul intentioneaza sa infiinteze o afacere
nonagricola in mediul urban sau rural inuna din
regiunile: Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Sud Est sau
Vest.
Afacerea propusa de candidat nu se incadreaza in
categoriile exceptate de Schema de ajutor de minimis
Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale.

16

Existenta descrierii ideii de afaceri

17

Candidatul nu a mai participat la masuri similare
cofinantate din fonduri nerambursabile, respectiv la
cursuri de formare profesionala in ocupatia
„Antreprenor in economia sociala” si servicii identice cu
cele ale proiectului SMART Social Start-up
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18

Candidatul nu este angajat al liderului de proiect sau al
partenerilor acestuia si nu are calitatea de sot/sotie sau
ruda/afin pana la gradul 2, inclusiv cu un angajat al
liderului de proiect (Beneficiarului)/partenerilor.

 Criteriul 2 – completitudinea si corectitudinea dosarului de candidatura
Candidatul(a) a depus un dosar de candidatura complet, cu toate documentele de inscriere prevazute
de prezentul document, iar anexele de inscriere sunt corect completate.
In cazul in care unul sau mai multe documente nu au fost transmise, comisia care analizeaza dosarul
de candidatura va avea posibilitatea solicitarii unei clarificari, la care candidatul va putea raspunde in
maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
Candidatul care indeplineste toate criteriile din grila de eligibilitate va trece in etapa urmatoare.
Daca la cel putin unul dintre criteriile de eligibilitate se va bifa NU, candidatul nu va putea trece in
urmatoarea etapa de evaluare si selectie si va fi respins.

 Criteriul 3 - „primul venit, primul servit”.
In urma validarii de catre Comisia de selectie a dosarului de candidatura depus, candidatul(a) a ocupat
la timp unul dintre locurile disponibile grupului tinta in cadrul proiectului (respectiv unul dintre cele
101 locuri alocate persoanelor interesate de infiintarea unei structuri de economie sociala), conform
regulii „primul venit, primul servit”.
Ierarhizarea candidatilor in vederea selectiei persoanelor din grupul tinta si a pozitiilor de rezerva se
realizeaza in ordinea depunerii dosarelor de candidatura in termenul stabilit, cu respectarea
cumulativa a criteriilor de selectie, luand in considerare numarul si data depunerii dosarului de
candidatura, conform inscrisului din Registrul candidaturilor. In acest sens, fiecare membru al
parteneriatului va detine un Registru al candidatilor, registru in care se inregistreaza dosarele depuse.
In cadrul procesului de selectie, se va urmari atingerea numarului minim asumat in cadrul cererii de
finantare de cel putin 66 femei, 48 persoane din mediul rural si 5 persoane cu dizabilitati. Astfel, vor
fi inscrise in grupul tinta, in ordinea prezentarii documentelor de eligibilitate, persoanele care
indeplinesc criteriile de eligibilitate, cu respectarea numarului prevazut pentru fiecare categorie
(femei/barbati, rural/urban, persoane cu dizabilitati), pana la incidenta acestui numar.
5. Comisia va verifica lista candidatilor validati deja pe fiecare categorie si, in cazul in care mai sunt
locuri disponibile, va adauga candidatii aprobati in lista si le va comunica faptul ca au fost validati ca
participanti in grupul tinta. In cazul in care nu mai sunt locuri disponibile pentru categoria respectiva,
candidatul va fi anuntat ca dosarul sau este aprobat, dar ca a fost inscris in lista de rezerve (primele
15 persoane).
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6. Lista locurilor disponibile va fi actualizata saptamanal si va fi disponibila in cadrul websiteului
proiectului. Selectarea grupului tinta se desfasoara in mod continuu pana la 18.05.2020 sau pana la
completarea locurilor disponibile/persoane validate administrativ, dupa cum urmeaza:




Femei: min. 66 (65%)
Persoane cu dizabilitati: min. 5 (min. 5%)
Persoane din mediul rural: min 48 (min. 47%)

Selectia grupului tinta se va face pe masura inregistrarii dosarelor de candidatura, pe baza analizei
documentatiei depuse. In momentul in care grupul tinta de 101 persoane va fi atins, precum si alte
persoane vor fi inscrise pe lista de rezerva, procesul de inscriere in proiect va fi suspendat, chiar daca
acest lucru se intampla mai devreme de data limita de inscriere.
7. Candidatii validati ca participanti in grupul tinta vor fi contactati pentru participarea la programele
de formare.

Lista candidatilor Admisi precum si cea a candidatilor din lista de rezerve vor fi publicate pe
website-ul proiectului. Candidatii declarati Admisi vor fi notificati si prin email.



In cazul in care se opteaza pentru transmiterea electronica, dupa validarea dosarului
electronic, candidatul va transmite si dosarul in format fizic la sediul partenerului care a validat
inscrierea.



Membrii grupului tinta pot fi exclusi din programul de formare si proiect in cazul in care dupa
depunerea si aprobarea dosarului sau pe perioada derularii cursurilor nu se prezinta la
activitatile la care sunt inscrisi si nu pot fi contactati de echipa de proiect pe e-mail sau
telephonic timp de inca 2 saptamani de la data in care s-a constatat inactivitatea in cadrul
proiectului.



Membrii grupului tinta selectati se pot retrage voluntar cu precizarea unor motive intemeiate
prin transmiterea unei cereri de retragere, semnate pe adresa de email.



Orice candidat selectat care se incadreaza la una din situatiile de excludere descrise mai sus,
va fi declarat „Retras” si va fi inlocuit de catre o Rezerva, pe baza disponibilitatii acesteia.



In masura in care, intre momentul inscrierii si momentul participarii la cursul de formare
antreprenoriala, apar modificari ale informatiilor furnizate de candidat care ar putea influenta
12
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eligibilitatea acestuia in cadrul proiectului (de exemplu schimbarea domiciliului/resedintei
etc.), acesta este obligat sa informeze echipa proiectului cu privire la modificarile aparute prin
transmiterea unui email la adresa: office@mentor-group.ro ,


Constatarea lipsei a cel putin unui document din dosarul de inscrieresi/sau
necompletarea/completarea partiala a acestora precum si refuzul de a remedia situatia,
determina excluderea persoanei din grupul tinta.



Dupa finalizarea procesului de recrutare si selectie, in cazul in care raman locuri neocupate,
managerul de proiect poate decide organizarea unui nou proces de recrutare si selectie intro noua etapa, acesta derulandu-se dupa aceleasi reguli enuntate in prezenta metodologie.

 Contestatii
 Toate persoanele care transmit aplicatii pentru inscrierea in Grupul Tinta vor fi instiintate prin
email, la adresa de email furnizata prin formularul de inscriere, cu privire la rezultatul evaluarii
dosarului de inscriere. Persoanele respinse in urma evaluarii si selectiei au posibilitatea
formularii unei contestatii.
 Contestatia va fi formulata si transmisa in scris de candidatul care contesta rezultatul evaluarii
printr-un document in format scan semnat de candidat la una dintre adresele de email:
office@mentor-group.ro
 Contestatia va fi depusa in termen de maximum 3 zilelucratoare de la data comunicarii de
catre comisia de selectie a rezultatului evaluarii.
 Contestatia va fi solutionata de o comisie ce va avea o componenta distincta de cea initiala,
iar rezultatul reexaminarii aplicatiei va fi comunicat candidatului in termen de 10 zile
lucratoare de la data depunerii contestatiei.

 Principii aplicabile in procesul de selectie
In procesul de selectie a grupului tinta participant la activitatile proiectului se vor respecta
urmatoarele principii:
13
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 TRANSPARENTA – Selectia se bazeaza pe reguli si procedure clar stabilite si neechivoce, despre
care sunt informati in prealabil toti participantii, fiind asigurata și comunicarea tuturor
deciziilor.
 ECHIDISTANTA – Toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate in mod egal, evaluate
in mod impartial pe baza criteriilor stabilite in metodologie.
 EGALITATEA DE SANSE SI NEDISCRIMINARE – Selectia grupului tinta se va realiza in conditiile
promovarii egalitatii de sanse, combaterii discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica,
religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala, a dificultatilor de acces de orice
tip si asigurarea accesului egal.
 Evaluarea candidaturilor se va face in mod obiectiv, cu respectarea conceptelor de egalitate
de sanse si indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba,
categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare
HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata.
 In selectarea grupului tinta se va respecta promovarea egalitatii intre femei si barbati.
 In cadrul procedurilor privind selectia grupului tinta vor fi aduse la cunostinta tuturor
persoanelor implicate principiile egalitatii de sanse, luand la cunostinta prevederile specific si
sanctiunile legale care se aplica in cazul nerespectarii acestora.

 Calendarul de selectie
ETAPA

PERIOADA DERULARII

Elaborarea si publicarea Metodologiei de selectie a
grupului tinta

01.10.2019-31.01.2020

Activitati de informare pe durata de implementare a
etapei I a proiectului

01.10.2019-23.09.2020

Depunerea dosarelor de candidatura

15.02.2020-30.04.2020

Evaluarea dosarelor de candidatura

15.02.2020-08.05.2020

Selectarea grupului tinta

15.02.2020-08.05.2020

Publicarea rezultatelor selectiei, inainte de
contestatii

22.02.2020-08.05.2020

Depunerea contestatiilor

22.02.2020-13.05.2020

Analiza contestatiilor

22.02.2020-17.05.2020
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Informare cu privire la rezultatele selectiei si
publicarea listelor finale

18.05.2020

III. Alte aspecte importante



Acordarea ajutorului de minimis pentru intreprinderile sociale nou infiintate se va face in baza
Contractului de subventie,
Referitor la eligibilitatea ideilor de afaceri finantabile in cadrul proiectului, mentionam ca
schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale” nu se aplica:
• ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului
si acvaculturii;
• ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei
primare de produse agricole;
• ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si
comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
o atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii
produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de
intreprinderile in cauza;
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o atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre
producatorii primari;
• ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre,
respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si
functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
• ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele
importate;
• ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.
Prin urmare, activitatile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis
evidentiate mai sus.



Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau
angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program,

 In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si are mai mult de un
asociat, persoana fizica al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui
sa aiba calitatea de asociat majoritar,

 Pentru a putea beneficia de sprijin, o intreprindere sociala nou infiintata trebuie sa fie
formata din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie sa aiba statut
de angajat. Restul persoanelor care formeaza entitatea de economie sociala pot fi membri,
voluntari, beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitatile de economie sociala.

 Valoarea maxima totala a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia intreprinderea pe
o perioada de 3 ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in
conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depaşi echivalentul in lei a 200.000
euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in
contul tertilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de
minimis sau de obiectivul urmarit şi indiferent daca ajutorul este finantat din surse nationale
sau comunitare. Atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in
numele unor terti sau contra cost desfașoara și alte activitati pentru care se aplica plafonul de
200.000 euro, in cazul intreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 euro, echivalent
in lei, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor
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activitati sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi ca suma de care beneficiaza activitatea
de transport rutier de marfuri nu depașește echivalentul in lei a 100.000 euro și ca ajutoarele
de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de
marfuri.

Prezenta metodologie poate fi supusa revizuirilor si imbunatatirilor ulterioare.

ANEXE
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