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GHIDUL SOLICITANTULUI 
PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

LANSAT în CADRUL PROIECTULUI 
 

Revitalizarea relatiilor comunitare din Poienesti prin furnizarea de servicii integrate 

 

Cod proiect 139922 

Cod apel: POCU/827/5/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de 

saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin 

implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltarea 

locală plasată sub responsabilitatea comunității) 

Componenta 1 : Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din 

zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori - Regiuni mai putin 

dezvoltate 

 

Axa Prioritara : Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 

 

Locatia : Comuna Poienesti, Judetul Vaslui 

 

Lider : FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA 

Parteneri : 

U.A.T. COMUNA POIENESTI 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 POIENESTI 

ASOCIATIA - CENTRUL DE ANALIZA SI INOVARE ECONOMICO – SOCIALA 
 
 

1. Context 

 

Apelul de proiecte este lansat în cadrul proiectului ROUTE Poienesti - Revitalizarea relatiilor 

comunitare din Poienesti prin furnizarea de servicii integrate, în vederea planificării și organizării 

acordării ajutorului de minimis în cadrul proiectului. 
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Scopul proiectului 

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea 

Poienesti si revitalizarea relatiilor comunitare, prin operationalizarea si sustenabilizarea unui 

continuum de servicii si de masuri integrate, implementate de echipe pluridisciplinare, oferite 

prin Centrul de Asistenta Comunitara Integrata Poienesti (care va activa ca centru 

multifunctional), ca servicii fixe si mobile, adresabile intregii comunitati. 

Dezvoltarea capacitatii de administrare a carierei profesionale de catre 145 persoane cu nivel 

educational redus si mediu (ISCED 1, 2 si 3) prin dobandirea unor competente si calificari 

relevante pentru piata muncii si prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale. 

Ca urmare a participarii la activitatile de orientare/consiliere profesionala, formare profesionala, 

servicii de mediere pe piata muncii, 145 de persoane vulnerabile vor dobandi cunostinte si 

deprinderi necesare pentru a-si gestiona propria cariera profesionala si a se integra durabil pe 

piata muncii. 

 

 

2. Solicitanți Eligibili 

 

Cine poate solicita finanţare în cadrul acestui concurs? 

 

Cele 145 de persoane, din grupul tinta, pot participa la concurs. 

Pentru mai multe detalii legate de participarea la concursul de planuri de afaceri, puteti consulta 

Metodologia de recrutare grup tinta. 

 

 

3. Aria de implementare  

Aria de implementare se va rezuma stric pe raza comunei Poienesti, jud. Vaslui 

 

4. Criterii de eligibilitate a solicitanților 

A. La depunerea aplicatiei: 

La concurs pot participa toți beneficiarii din grupul tinta. 

Aceștia, în vederea preîntâmpinării situației în care vor fi în potențiala imposibilitate a înființării 

unei afaceri conform legislației în vigoare, vor fi invitați să depună o dată cu aplicația și 

următoarele documente: cazier fiscal și cazier judiciar eliberate de autoritățile abilitate pe numele 

participantului la concursul de planuri de afaceri. 
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B. La acordarea subventiei 

Câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor trebui să dovedească, înainte de acordarea 

finanțării nerambursabile întreprinderilor pe care își propun să le înființeze, faptul că aceștia: 

 Se încadrează în cerințele privind reprezentantul legal al întreprinderii, specificate la Art.7, 

lit b, c, d, e, din Schema de ajutor de minimis, respectiv: 

- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări 

pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive 

profesionale sau etic-profesionale; 

- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în 

alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;  

- reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 

- reprezentantul legal al întreprinderii este direct responsabil de pregătirea şi 

implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus 

a fi finanţat; 

 Se încadrează în cerințele privind calcularea plafonului de minimis pentru întreprinderea 

unică, specificate la Art. 8 din Schema de ajutor de minimis. 

- Deasemenea, câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor trebui să dovedească, 

înainte de acordarea finanțării nerambursabile întreprinderilor pe care își propun să le 

înființeze, faptul că aceștia se încadrează în cerințele Ghidului. 

- Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari 

in structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii 31/1990, la data semnarii 

contractului de subventie; 

- 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 al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va 

trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar. 

 

O persoană poate participa la concursul de planuri de afaceri cu un singur plan de afaceri.  

Aceste criterii vor fi verificate numai pentru câștigătorii concursului, în perioada de 

precontractare. 
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4. Calendarul apelului de proiecte:  

 

 

Nr.crt. Subactivitate Perioada derulare 

1 Desfășurare curs 30.06.2022 – 07.07.2022 

3 Examen curs 19.07.200 

4 Consiliere antreprenorială 25.07.2022 – 28.07.2022 

5 Depunere planuri de afaceri 29.07.2022 – 08.08.2022 

6 Evaluare planuri de afaceri 08.08.2022 – 16.08.2022 

7 Publicare rezultate partiale 16.08.2022 

8 Depunere contestatii 16.08.2022- 18.08.2022 

9 Analiza contestatii 18.08.2022 – 19.08.2022 

10 Publicarea rezultate finale 20.08.2022 

11 Contractare 20.08.2022 – 20.09.2022 

Calendarul poate fi modificat, cu anunțarea publică a noilor termene pe social-media. 

 

5. Elaborarea planului de afaceri 

 

În cadrul proiectului este impus un formular obligatoriu de plan de afaceri. Beneficiarii își vor 

elabora planul de afaceri astfel încât să includă toate aspectele din modelul orientativ din Anexa 2 

din Metodologia de acordare a subventie. 

Conform urmatoarelor CERINTE SPECIFICE din Ghidul solicitantului - Condiții specifice "Reducerea 

numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile 

marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin 

implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC"  

 descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, 

activitati, rezultate, indicatori); 

 analiza SWOT a afacerii; 

 schema organizatorica si politica de resurse umane; 

 descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii; 

 analiza pietei de desfacere si a concurentei; 

 strategia de marketing. 
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Aceste capitole, impreuna cu cele dedicate temelor secundare FSE si temelor orizontale, se 

regasesc in modelul orientativ de plan de afaceri (Anexa 2). 

Solicitantii vor completa Cererea de finantare (Anexa 1),  Planul de afaceri (Anexa 2), Bugetul 

proiectului (Anexa 3). Acestea vor fi atasate anuntului de lansare a Concursului de planuri de 

afaceri. 

Depunerea aplicației 

Beneficiarii eligibili pot participa la concursul de planuri de afaceri prin completarea, semnarea și 

depunerea documentelor mentionate mai jos. Documentele se vor depune de preferat pe suport 

electronic, insa vor fi acceptate si pe suport de hartie. 

Cele 145 de persoane, din grupul tinta, se incadreaza pentru a depune urmatoarele documente: 

 Cerere de finantare (Anexa 1) 

 Plan de afaceri (Anexa 2) 

 Bugetul planului de afaceri (Anexa 3) 

 Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (Anexa 4) 

 Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis (Anexa 5)  

 Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese si evitarea dublei finantari 

(Anexa 6) 

 Orice document doveditor de apartenenta la categoriile de grup tinta eligibile (daca au 

avut loc modificari de la momentul inscrierii in grupul tinta). 

 

Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost declarate câștigătoare, vor avea obligația să 

depună în termen de maxim 10 zile, următoarele documente: 

 Cazier fiscal pentru toți asociații menționați în planul de afaceri  

 Cazier judiciar pentru toți asociații menționați în planul de afaceri 

 

Toate documentele mentionate mai sus vor fi depuse intr-un exemplar, semnate de catre 

solicitant (reprezentant legal).  

 
 

SUMAR AL OBLIGATIILOR BENEFICIARULUI DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE SUBVENTIE: 

 Angajarea a minumim 1 persoana pe care il vor mentine cel putin 18 luni, dintre 

care 12 luni pe toata durata prezentului proiect si 6 luni ca perioada de 

sustenabilitate; 

 Aria de implementare se va rezuma stric pe raza comunei Poienesti, jud. Vaslui; 

 Initierea cheltuirii subventiei in maxim 2 luni de la primirea acesteia; 

 Implementarea planului de afaceri in maxim 12 luni de la semnarea contractului de 

subventie; 
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 Mentinerea functionarii intreprinderii si a numarului de locuri de munca create in 

cadrul proiectului, pe o perioada de 6 luni dupa finalizarea implementarii planului 

de afacere; 

 Nerespectarea tintei stabilite in planul de afaceri, poate conduce la corectii 

financiare sau la recuperarea integrală a finantarii acordate! 
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