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CORRIGENDUM NR. 1 din 23.09.2022 la  

GHIDUL SOLICITANTULUI 

PENTRU 

FINANȚAREA PLANURILOR DE AFACERI  

DN CADRUL 

COMPETIȚIEI DE PLANURI DE 

AFACERI ORGANIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA ÎN ORASUL TARGU NEAMT”, 

CONTRACT DE FINANTARE NR. POCU/303/5/2/128943, Cod SMIS 128943 
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Varianta inițială Varianta modificată 

Ghidul Solicitantului este un material 
destinat exclusiv absolvenților cursului de 
Competențe antreprenoriale desfășurat în 
cadrul proiectului „Dezvoltare economica si 
sociala în Orașul Târgu Neamț”, cod SMIS 
128943 finanțat prin Axa prioritară 5, 
Obiectivul specific 5.2, fiind un material de 
informare tehnică a potențialilor beneficiari 
și se constituie în suport informativ complex 
pentru întocmirea planurilor de afaceri, 
conform exigențelor specifice POCU. 
 

Ghidul Solicitantului este un material 
destinat membrilor grupului țintă al 
proiectului „Dezvoltare economica si sociala 
în Orașul Târgu Neamț”, cod SMIS 128943 
finanțat prin Axa prioritară 5, Obiectivul 
specific 5.2, absolvenților cursului de 
Competențe antreprenoriale desfășurat în 
cadrul proiectului și a celor care au absolvit 
un curs de Competențe antreprenoriale nu 
neapărat în cadrul proiectului sus menționat 
(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) fiind un 
material de informare tehnică a potențialilor 
beneficiari și se constituie în suport 
informativ complex pentru întocmirea 
planurilor de afaceri, conform exigențelor 
specifice POCU.” 

Criterii de eligibilitate a participanților 
 

Criterii de eligibilitate a participanților 

În cadrul concursului de planuri de afacere 
derulat prin intermediul proiectului 
„Dezvoltare economica si sociala in orasul 
Targu Neamt”, cod SMIS 128943, 
solicitanții eligibili sunt persoanele fizice 
care îndeplinesc cumulativ următoarea 
condiție: 

 sunt înscriși în grupul țintă al 
proiectului „Dezvoltare economica si 
sociala in Orasul Târgu Neamț”, cod 
SMIS 128943; 

 au participat la serviciile de 
informare și consiliere profesională 
furnizate în cadrul proiectului 
„Dezvoltare economica si sociala in 

În cadrul concursului de planuri de afacere 
derulat prin intermediul proiectului 
„Dezvoltare economica si sociala in orasul 
Targu Neamt”, cod SMIS 128943, 
solicitanții eligibili sunt persoanele fizice 
care îndeplinesc cumulativ următoarea 
condiție: 
 sunt înscriși în grupul țintă al proiectului 

„Dezvoltare economica si sociala in 
Orasul Târgu Neamț”, cod SMIS 
128943; 

 au participat la serviciile de informare și 
consiliere profesională furnizate în 
cadrul proiectului „Dezvoltare 
economica si sociala in orasul Targu 
Neamt”, cod SMIS 128943; 
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orasul Targu Neamt”, cod SMIS 
128943; 

 au participat la cursul Competențe 
Antreprenoriale desfășurat în cadrul 
proiectului „Dezvoltare economica si 
sociala in Orașul Târgu Neamț”, cod 
SMIS 128943; 

 au absolvit și promovat cursul 
Competențe Antreprenoriale - dețin 
certificat de absolvire a cursului de 
competențe antreprenoriale (sau 
adeverință, după caz); 

 au primit consiliere în elaborarea 
planului de afacere din partea 
SPH3RA Management Solutions 
SRL; 

 au domiciliul sau reședința într-una 
din localitățile de implementare a 
proiectului; 

 nu au contracte de muncă/prestări 
servicii în cadrul proiectului; 

 nu este angajat al administratorului 
schemei de minimis; 

 nu fac obiectul unor restricții privind 
desfășurarea de activități economice 
(incompatibilitate, decădere, 
interdicție etc.), așa cum sunt acestea 
definite de legislația națională în 
vigoare; 

 În cazul în care Planul de afaceri 
depus va fi propus pentru finanțare, 
își ia angajamentul de a menține 
investiția finanțată în cadrul 
schemei de minimis pe o perioada 
de 12 luni perioada de 
implementare a proiectului și cel 
puțin 7 luni perioada de 
sustenabilitate. 

 au participat la cursul Competențe 
Antreprenoriale desfășurat în cadrul 
proiectului „Dezvoltare economica si 
sociala in Orașul Târgu Neamț”, cod 
SMIS 128943 sau care au absolvit un 
curs de Competențe antreprenoriale nu 
neapărat în cadrul proiectului sus 
menționat (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). 

 au absolvit și promovat cursul 
Competențe Antreprenoriale - dețin 
certificat de absolvire a cursului de 
competențe antreprenoriale (sau 
adeverință, după caz); 

 au primit consiliere în elaborarea 
planului de afacere din partea SPH3RA 
Management Solutions SRL; 

 au domiciliul sau reședința într-una din 
localitățile de implementare a 
proiectului; 

 nu au contracte de muncă/prestări servicii 
în cadrul proiectului; 

 nu este angajat al administratorului 
schemei de minimis; 

 nu fac obiectul unor restricții privind 
desfășurarea de activități economice 
(incompatibilitate, decădere, interdicție 
etc.), așa cum sunt acestea definite de 
legislația națională în vigoare; 

 În cazul în care Planul de afaceri depus 
va fi propus pentru finanțare, își ia 
angajamentul de a menține investiția 
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 În cadrul competiției, o persoană 
poate depune un singur Plan de 
Afaceri pentru o întreprindere și va 
deține minim 51% din valoarea 
capitalului social și rolul de 
administrator și reprezentant legal 
pentru implementarea Planului de 
Afaceri. 

 

finanțată în cadrul schemei de minimis 
pe o perioada de 12 luni perioada de 
implementare a proiectului și cel puțin 
7 luni perioada de sustenabilitate. 

 În cadrul competiției, o persoană poate 
depune un singur Plan de Afaceri pentru 
o întreprindere și va deține minim 51% 
din valoarea capitalului social și rolul de 
administrator și reprezentant legal pentru 
implementarea Planului de Afaceri. 

 
Atenție! În cadrul prezentului concurs de 
planuri de afacere pot participa doar 
persoanele care sunt înregistrate în grupul 
țintă al proiectului „Dezvoltare economica 
si sociala in orasul Targu Neamt”, cod 
SMIS POCU/303/5/2/128943 și care au 
beneficiat de servicii integrate: servicii 
sociale și servicii de ocupare (au finalizat 
cursul de formare competențe 
antreprenoriale).  
 

Atenție! În cadrul prezentului concurs de 
planuri de afacere pot participa doar 
persoanele care sunt înregistrate în grupul 
țintă al proiectului „Dezvoltare economica 
si sociala in orasul Targu Neamt”, cod 
SMIS POCU/303/5/2/128943 și care au 
beneficiat de servicii integrate: servicii 
sociale și servicii de ocupare (au finalizat 
cursul de formare competențe 
antreprenoriale sau care au absolvit un 
curs de Competențe antreprenoriale nu 
neapărat în cadrul proiectului sus 
menționat (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). 
 

 

 

 

 

 


