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ANUNȚ 
 

privind clarificarea unor aspecte sesizate in prima etapă a evaluării  
 Faza A - Verificarea conformității administrative şi a eligibilități 

 
 

În etapa de conformitate administrativă și eligibilitate – FAZA A din etapa de evaluare 
comisia de evaluare a sesizat că în planul de afaceri, Anexa 12 la cele două 
metodologii enunțate mai sus că nu s-a prevăzut în mod expres și complet clauza 
referitoare la ”Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor 
avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/ regiunile de 
dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul rural”, motiv pentru 
care facem precizarea că această clauză este prevăzută în Ghidul Solicitantului - 
Condiții Specifice - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural AP 
4/PI 9.v/OS 4.16, aprobată prin Ordinul nr. 1.057 din 8 septembrie 2020, la  secțiunea 
1.10. Indicatori specifici de program. 
 
Având în vedere că în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri cu domeniul de 
activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole - Concurs 1 și  
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate altul decât 
prelucrarea și comercializarea produselor agricole - Concurs 2  nu se precizează în 
mod expres această clauză, dorim să clarificăm faptul că Anexa 1 la cele două 
metodologii- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice - Sprijin pentru înființarea de 
întreprinderi sociale în mediul rural AP 4/PI 9.v/OS 4.16, aprobată prin Ordinul nr. 
1.057 din 8 septembrie 2020 este parte integrantă din metodologiile de concurs și 
trebuie respectate si asumate de participanți  conform Art.9 din metodologiile de 
concurs (“Condițiile de participare la concurs vizează în mod expres îndeplinirea 
cumulativă a condițiilor de eligibilitate ale participanților, cu cele privind eligibilitatea 
cheltuielilor, a activităților, a planurilor de afaceri, cu condițiile stabilite în Orientări 
privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020,Ghidul solicitantului Condiții 
specifice Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, Schema de 
minimis, legislație națională, legislație europeană și prezenta metodologie”). 
 
 
Pe cale de consecință, comisiile de evaluare de la cele două concursuri au solicitat 
tuturor candidaților admiși în această fază clarificarea acestui aspect prin asumarea 
faptului că în situația în care vor fi declarați câștigători, persoanele angajate în cadrul 
întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în 
regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul rural. 
 
   

Comisia de evaluare 


