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Nr. contract POCU/82/3/7/103860 

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU PERSOANELE SI 

INTREPRINDERILE FINANTATE IN CADRUL  

PROIECTULUI „START IN BUSINESS” 

 

Participanti din grupul tinta al proiectului START IN BUSINESS trebuie sa aiba in vedere: 

-  conditiile de eligibilitate referitoare la persoanele fizice participante la programul de formare 

antreprenoriala; 

- conditiile de eligibilitate referitoare la intreprinderile nou infiintate care vor semna Contractul 

de subventie in vederea finantarii: 

 

Nr. crt. Conditii Observatii 

Conditii ce trebuie indeplinite la momentul semnarii Contractului de subventie (de catre 
persoanele din GT si intreprinderile nou infiintate) 

1 

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se 
vor derula în cadrul unor  întreprinderi, care se 
incadreaza in una din urmatoarele tipuri:  

- 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, care desfăşoară 
activităţi economice”.  

- cooperative agricole şi societăţi agricole 
care desfăşoară activităţi economice”.  
 

Intreprinderile sunt definite conform 
art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare: ”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” 

2 

Persoanele fizice selectate in cadrul proiectului 
pentru beneficia de subventie nu pot avea 
calitatea de asociat, administrator, 
reprezentant legal sau angajat in cadrul mai 
multor intreprinderi infiintate in cadrul POCU. 
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3 

Fiecare întreprindere  nou infiintata in cadrul 
proiectului va trebui sa aiba sediul social si 
punctul/punctele de lucru (daca este cazul) in 
mediul urban, in regiunea CENTRU (jud. Mures, 
Covasna, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu). 
 

 

4 

Persoanele fizice care infiinteaza afaceri si care 
sunt selectate pentru a beneficia  de subventia 
acordata prin proiect, nu pot avea calitatea de 
asociati majoritari in alte intreprinderi, la data 
semnarii Contractului de subventie. 

 

 

5 

Persoanele care fac parte din echipa de proiect, 
asociații sau angajații din cadrul beneficiarului sau 
partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea 
de angajați sau asociați în cadrul 
întreprinderilor înființate prin proiect.  
 

 

6 

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. 

 

 

7 

Numărul de persoane care beneficiază de ajutor 
de minimis fără să fi participat la programul de 
formare antreprenorială organizat în cadrul 
proiectului nu va putea depăși 10% din numărul 
total de persoane beneficiare de ajutor de minimis 
acordate în cadrul proiectului (3 Planuri de 
afaceri). 

 

8 

* Intreprinderea selectata in vederea incheierii 
Contractului de subventie, trebuie sa respecte 
conditiile impuse de Schema de minimis aferente 
Apelului de proiecte Romania Start-up plus 

 

9 

** Codul CAEN al intreprinderii selectate pentru 
finantare trebuie sa respecte excluderile si 
restrictiile precizate in Ghidul Solicitantului, 
respectiv Schema de minimis aferenta 

In cadrul Regulamentului 
concursului Planurilor de afaceri vor 
fi incurajate domeniile aferente 
Strategiei Nationale de 
Competitivitate. 

Conditii care trebuie indeplinite pe parcursul implementarii Planurilor de afaceri ale 
intreprinderilor nou-infiintate 

(12 luni functionare + 6 luni monitorizare) 

10 

Fiecare întreprindere infiintata in cadrul proiectului 
va trebui sa angajeze cel putin 2 persoane, in 
maxim 6 luni de la semnarea Contractului de 
subventie. 
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11 

Toate plățile aferente înființării și funcționării 
întreprinderilor nou create trebuie efectuate în 
cadrul primelor 12 luni de funcționare. În 
perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, 
beneficiarul ajutorului de minimis va asigura 
continuarea funcționării afacerii și va menține 
ocuparea locurilor de muncă create (minim 2).  
 

La finalul implementării proiectului, 
indiferent de cauzele care determină 
eventuala fluctuație a numărului de 
persoane angajate, administratorul 
schemei de antreprenoriat are 
obligația de a se asigura că numărul 
persoanelor angajate în cadrul 
întreprinderilor nou înființate este cel 
puțin egal cu numărul total asumat 
inițial (2 locuri de munca). 

12 

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou 
înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul 
sau reședința în regiunea CENTRU, în mediul 
urban sau rural. 
 

 

13 

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. 
 

Nu pot exista relatii contractuale 
intre membrii parteneriatului (Lider, 
Partenerii P1-P3) si intreprinderile 
nou infiintate in cadrul proiectului 

14 

Intreprinderile nou create de persoanele fizice 
selectate in cadrul proiectului, trebuie sa-si 
continue activitatea pentru o perioada de 
minimum 18 luni (din care 12 luni sunt sprijinite 
prin acordarea subventie de max. 40.000 de euro 
si 6 luni monitorizare). 

 

  

Nota.* In plus, pot beneficia de finantare prin schema de minimis, întreprinderile care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (conform Schemei de minimis aferenta Apelului 

Romania Start-up Plus): 

a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; 
b) 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; 

c) 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; 

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 
e) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu 

acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 
f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis 

a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei 
astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv 
dobânda de recuperare aferentă; 

g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România 
Start-Up Plus”, respectiv: 
- angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis; 
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 

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

 
 
Nota**. Domenii de activitate excluse de la finantare prin Schema de minimis: 

a) ajutoarelor 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 L nr. 17/21.01.2000; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
producției primare de produse agricole; 

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul 
prelucrării şi comercializării produselor agricole, 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 producătorii primari; 

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state 
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate 
înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export; 

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față 
de cele importate; 

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
 

Restrictii privind domeniile de activitate finantate in cadrul proiectului: 

Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, 

Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, autovehiculelor (coduri CAEN din clasa 45**- 47**), nu va putea depăși 20% 

din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect, adica maxim 6 

planuri de afaceri pot fi finantate cu domenii de activitate din clasele 45**- 47**  (20% din 33 de 

planuri de afaceri finantate) 

 EXCEPTIE de la aceasta regula o face Grupa 452 – Întreținerea și repararea 

autovehiculelor, care nu intra sub aceasta restrictie. 

 


