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Perioada de implementare 
 16.02.2018-15.01.2021  

Aria de desfășurare a activităților – regiunea Nord Est, 
județele: 
Botoșani 
Neamț 
Bacău 
Suceava 
Iași 
Vaslui 



Obiectivul general  

Creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea 
mediului antreprenorial cu profil nonagricol din 
zona urbană a regiunii Nord-Est, prin stimularea 
și sprijinirea inițiativei antreprenoriale, respectiv 
înființarea de întreprinderi noi (start-up-uri) și 
crearea de noi locuri de muncă.  



Proiectul va contribui la creșterea gradului de 
ocupare și dezvoltarea mediului antreprenorial 
pentru un număr de 750 persoane, în scopul 
înființării a 91 de noi întreprinderi ce vor 
beneficia de granturi de până la 40.000 euro și a 
creării de minim 182 de noi locuri de muncă 
durabile și de calitate, în cele 6 județe din 
regiunea Nord – Est.  

 



Calendarul principalelor activități: 
Etapa 1 (ianuarie – decembrie 2018) 
•Seminarii de informare asupra activităților proiectului și a condițiilor de 
participare (februarie-aprilie) 
•Înscrierea candidaților/depunerea dosarelor (februarie-iunie) 
•Verificarea dosarelor, admiterea în grupul țintă și soluționarea contestațiilor 
(februarie-iunie) 
•Afișarea rezultatelor selecției pentru cursurile antreprenoriale  (februarie-
iunie) 
•Instruirea antreprenorială (martie-iulie) 
•Organizarea concursului și Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi 
finanțate (septembrie-octombrie) 
•Efectuarea de stagii de practică de către câștigătorii concursului de planuri de 
afaceri (octombrie-decembrie) 
 



Etapa 2 (ianuarie 2019- iunie 2020) 

•Servicii de consiliere și mentorat pentru câștigătorii 
concursului (ianuarie-martie) 

•Asistență la înființarea firmelor (aprilie – iunie) 

•Consiliere în implementarea activităților firmelor 
(aprilie 2019- iunie 2020) 

•Decontarea cheltuielilor firmelor (aprilie 2019- iunie 
2020) 

 

 



Etapa 3 (iulie 2020- decembrie 2020) 

• Monitorizarea firmelor înființate (iulie 2020-
decembrie 2020) 

Sustenabilitate post proiect (ianuarie 2021-
decembrie 2021) 

• Monitorizarea afacerilor înființate (ianuarie-
decembrie) 

 

 



În județul Botosani 

• Se vor organiza 5 seminarii de informare 

• Se vor organiza 10 grupe de instruire 
antreprenorială – cursuri autorizate de Ministerul 
Muncii și Autoritatea Națională pentru Calificări 

• Vor fi selectate pentru participare la cursuri 
maxim 130 persoane  

 



• Se va organiza un concurs de planuri de afaceri 

• Se vor desemna 16 câștigători 

• Se vor organiza 16 stagii de practică pentru 
câștigători 

• Se vor acorda 16 finanțări (granturi) de maxim 
40.000 euro 



Participanții la cursuri trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 
•doresc să acumuleze cunoștințe în scopul dezvoltării 
spiritului de iniţiativă şi a abilităţilor necesare pentru 
deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii 
•au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel 
urban din județul Botosani; 
•au peste 18 ani; 
•nu fac parte din categoria NEETs (tineri care nu urmează 
nicio formă de învațământ și nici nu au un loc de muncă 
cu vârsta între 16 – 24 ani). 
 



Un curs de formare antreprenorială va avea o durată de 60 de 
ore (40 ore de pregătire teoretică + 20 de ore de instruire 
practică). 
Planul de pregătire are următoarele module: 
1.Planul de afaceri 
2.Marketingul afacerii ; tehnica vânzărilor 
3.Managementul afacerii 
4.Elemente financiar –contabile și de legislația afacerilor 
5.Cadrul legal de funcționare a unei afaceri 
6.Dezvoltare durabilă 
7.Egalitate de șanse și nediscriminare 
8.Etica în afaceri și responsabilitatea socială 



La finalul cursului, participanții care au avut 
prezența obligatorie vor putea susține un 
examen care va consta într-o parte teoretică 
(test grilă) și una practică - prezentarea unui 
plan de afaceri.  

După promovarea examenului, participanții vor 
primi diplome de competențe antreprenoriale 
certificate ANC. 



 
Condiții de înscriere la concursul de 

Planuri de afaceri 
 • au absolvit cursul de competențe antreprenoriale 

• nu beneficiază sau nu au beneficiat de finanțare 
prin POCU/82/3/7; 

• nu au beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 
ani; 

• nu sunt acționari majoritari în alte firme 

 

 



Planul de afaceri înscris în concurs  
NU poate fi în următoarele domenii 

- pescuit şi acvacultură 
- producție primară de produse agricole 
- prelucrarea şi comercializarea produselor agricole 
- export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoare legate 

direct de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării 
unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export; 

- transport rutier de mărfuri (achiziţia de vehicule) 

Excepțiile și codurile CAEN eligibile  vor fi stabilite prin 
Metodologia de concurs. 



Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și 
graficul de desfășurare a concursului va fi facută 
publică – după aprobarea ei de către Autoritatea de 
management a liniei de finanțare POCU. 
Autoritatea de management – Finanțatorul 
proiectului poate solicita modificarea metodologiei, 
urmând ca aceste modificări să intre în vigoare 
numai dupa anunțul prealabil de prezentare a 
acestor modificări la sediile partenerilor de 
implementare și pe pagina de web a proiectului. 
 



Modul de organizare a concursului 

Fiecare județ constituie un juriu (Comisie de 
evaluare) pentru verificarea și evaluarea dosarelor 

înscrise în concurs care va aplica principii și criterii 
transparente și nediscriminatorii de notare, cu 
respectarea egalității de șanse și de gen și a 
liberului acces la finanțări nerambursabile. 



Evaluarea Planurilor de afaceri se va face 
etapizat, la nivel de județ, în baza Grilei de 
evaluare și a principiilor stabilite prin schema de 
ajutor de minimis denumită „România Start Up 
Plus”, aferenta POCU 2014-2020, AP 3, OS 3.7:  

1.Evaluarea administrativă;  

2.Evaluarea tehnico financiară. 



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, cu excepția Grupei 452 – 
Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va 
putea depăși 20% din numărul total al planurilor 
de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași 
proiect.  

 



Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri 
de afaceri, propuse de persoane diferite, 
identice sau cu un grad foarte mare de 
asemănare în ceea ce privește descrierea 
segmentului de piață, planului de management 
și marketing și bugetul detaliat. 



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

 



Condiții de primire a grantului – ajutor 
de minimis 

• a fost declarat câștigător la concursul de Planuri de 
afaceri 

• a finalizat stagiul de practică 

• a beneficiat de consiliere pentru înființarea firmei ce va 
pune în aplicare planul de afaceri declarat câștigător 

• firma nou înființată este legal constituită în România și 
își desfășoară activitatea în județul Botosani; 

 

 



• reprezentantul legal al firmei/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 este direct responsabil de 
pregătirea şi implementarea planului de 
afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru 
proiectul propus a fi finanţat; 

 



• reprezentantul legal 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 făcut 
obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executată și creanța a fost integral recuperată, 
inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

• reprezentantul legal a semnat un contract de 
finanțare. 

 



Obligațiile beneficiarului de finanțare (grant) 
• Afacerea înființată va genera 2 locuri de muncă 
• Locurile de muncă vor fi ocupate cel târziu la 6 luni de la 

înființarea firmei 
• Locurile de muncă vor fi menținute 2 ani  
• Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate 

vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în 
regiunea Nord Est, în mediul urban sau rural.  

• Activitățile propuse prin planul de afaceri aprobat în cadrul 
proiectului vor fi menținute cel puțin 2 ani. 
 



Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după 
cum urmează: 
•O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de 
minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de 
afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat. 
•O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală 
a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de 
minimis va face dovada că a realizat din activitatea curentă, în 
termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri 
reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În 
cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu 
se mai acordă. 



Organizațiile care implementează proiectul și 
aria de competență: 

• Botoșani – Camera de Comerț Industrie și Agricultură Botoșani 
• Neamț –  ACM - ACQUISITION CAREER  MANAGEMENT SRL 
• Bacău – Asociația "PARTNET – Parteneriat pentru Dezvoltare 

Durabilă" 
• Suceava - Camera de Comerț Industrie și Agricultură Suceava 
• Iași- Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – 

INDECO 
• Vaslui – Asociația Consensual 
 



Pentru înscriere la curs: 
• Formular de înregistrare POCU 
• Declarație POCU 
• Acord utilizare date personale 
• Cerere înscriere curs 
• Angajament respectare cerințe proiect 
• Contract de formare 
• Chestionar inițial 
• Copie carte de identitate 
• Copii acte de studii și certificate de naștere și căsătorie 

 
 



Contact: 

- Botosani – dl Ivan Paul, tel 0741741930 

- Camera de Comert Botosani – 0331711039 

 



Vă mulțumim pentru 
participare! 


