REGULAMENTUL CONCURSULUI
Nr. 1 din 22.04.2015

Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor mai bun!
Concurs de afaceri

Implementat în cadrul proiectului:
POSDRU/176/3.1/S/149699, „Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor mai
bun!”

I. DEFINIȚII:
“Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor mai bun!”: reprezintă denumirea
proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane. Denumirea completă, conform contractului de finanţare
POSDRU/176/3.1/S/149699,

nr

de

înregistrare

926/05.02.2015.

Proiectul

este

implementat de SC Merlin Business Consulting SRL în parteneriat cu SC Fergus Green
Investment SRL.
Beneficiar: reprezintă candidatul care participă cu un plan de afaceri la prezentul concurs
de afaceri;
Beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care doresc
să
iniţieze o activitate independentă, cu vârsta mai mare de 18 ani, cu accent pe cei aflați în
grupa de vârstă 18 -25 de ani, pe baza unui plan de afaceri selectat în condițiile stabilite în
prezentul regulament.
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Comisia de evaluare și selectie: reprezintă organismul de decizie cu atribuții în
evaluarea, selecția și stabilirea planurilor de afaceri câștigătoare, înființată prin decizie
internă a reprezentantului legal de proiect și din minim 7 persoane (1 președinte și 6
evaluatori) la care se adauga 3 (trei) membrii de rezerva. Din comisie fac parte 3
reprezentanti ai mediului de afaceri, mediului financiar-bancar si ai patronatelor din aria
de implementare a proiectelor.
Concurs de afaceri: reprezintă totalitatea activităților derulate în interesul proiectului,
desfășurate de grupul țintă eligibil și de organizatorul concursului, in conformitate cu
regulile și criteriile menționate în prezentul regulament, în vederea acordării premiilor.
Denumirea concursului de afaceri este: „Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor
mai bun”
Grupul țintă eligibil: este format din totalitatea benficiarilor cu vârsta peste 18 ani cu
accent pe cei cu vărsta între 18-25 de ani (persoane fizice) care pot participa la concurs,
în conformitate cu mecanismul și criteriile menționate în prezentul regulament;
Organizatorul concursului : este beneficiarul proiectului, respectiv SC Merlin Business
Consulting S.R.L
Planul de afaceri: reprezintă lucrarea realizată de grupul țintă vizat de proiect în vederea
participării la concurs și supusă evaluării;
Subvenții: sumele de bani cu caracter de ajutor de minimis gestionate de SC Merlin
Business Consulting S.R.L și acordate întreprinderilor, în număr de maxim 40, înființate de
persoane ale caror planuri de afacere au fost selectate ca urmare a participării la
concursul de afaceri.
Intreprindere: orice entitate implicată într-o activitate economică (furnizoare de
bunuri şi servicii pe o piaţă concurenţială), indiferent de statutul juridic şi de modul de
finanţare
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a acesteia, în conformitate cu Legea 31/1991 privind societatile comerciale sau OG
nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către personae fizice
autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale), inclusiv persoane fizice
care desfășoară activități economice în mod independent,asociaţii familiale, parteneriate
sau asociaţii care desfășoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr.
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.
Invăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu,
clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;
Invăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII,
precedat, după caz, de anul de completare;
Invatamant tertiar – invatamant preuniversitar postliceal, educatie tertiara neuniversitara si invatamant universitar
Proiect: proiectul de finanțare POSDRU/176/3.1/S/149699

II. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ȘI CADRUL DE REGLEMENTARE
II.1 Organizator
Concursul de afaceri: „Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor mai bun”– este
organizat și implementat de SC Merlin Business Consulting S.R.L, persoană juridică
română, cu sediul în București, str. Știrbei Vodă, nr.126, et.1, Ap.3, Sector 1, cod de
identificare fiscală: 25605695.

II.2 Cadrul de reglementare
Concursul cu premii se derulează în cadrul proiectului POSDRU/176/3.1/S/149699,
„Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor mai bun!”,activitatea GANTT
5: Dezvoltarea Schemelor de ajutoare și stimulente pentru a sprijini demararea
activităților unei noi afaceri, antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.
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Concursul cu premii se supune tuturor reglementărilor legale în vigoare aferente
contractului de finanțare POSDRU/176/3.1/S/149699, precum și prevederilor Codului
Fiscal și a instrucțiunilor Ministerului Fondurilor Europene.

III. GRUP ȚINTĂ ELIGIBIL
Poate candida cu un plan de afaceri orice persoană fizică, care îndeplinește cumulativ
următoarele:
1. Persoane cu vărsta mai mare de 18 ani care doresc să inițieze o activitate
independentă, cu accent pe cei cu vârsta între 18-25 de ani (persoane fizice) înmatriculate
în învățămăntul superior, care indeplinesc criteriile de eligibilitate menționate în
prezentul regulament;
2. Are domiciliul si vrea sa înființeaze o întreprindere în cele doua regiuni vizate de
proiect, respectiv: Regiunea Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) și
Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman)
3. Iși va lua angajamentul, în cazul în care planul de afaceri propus este declarat
căștigător, că în maxim 20 de zile lucratoare va înființa o întreprindere în acord cu planul
de afaceri și prezentul regulament si va prezenta un plan de sustenabilitate.
(Anexa nr.2_Declarație angajament înființare întreprindere)
IV. CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS ȘI ACORDAREA
PREMIULUI
IV1. Condiții obligatorii anterioare participării la concurs:
Pentru a putea participa la concurs, beneficiarul trebuie sa îndeplinească următoarele
criterii (în mod cumualativ):
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a) Să prezinte un plan de afaceri (conform modelului din Anexa nr.1-inclusiv II.
Calendarul de implementare și V.1. Bugetul Investitiei), care să dovedească viabilitatea
investiţiei propuse;
b) O persoană poate înscrie în cadrul concursului un singur plan de afacere.
c) Investiţiile prevăzute prin planul de afaceri și obiectivul general al planului de afaceri
trebuie sa fie în acord cu obiectivul general al proiectului, respectiv „Dezvoltarea
competențelor antreprenoriale și manageriale în vederea îmbunătățirii performanței și
formării profesionale actuale a persoanelor cu vârsta peste 18 ani, din care cel puțin 50%
persoane din categoria 18-25 de ani înmatriculați în învățământul superior, pentru a
dezvolta spiritul antreprenorial și pentru a genera un număr crescut de afaceri” și cu
obiectivul specific 1 din cadrul proiectului, respectiv: „Implementarea de programe și
servicii inovatoare în sprijinul demarării activităților unei noi afaceri, antreprenoriatul și
ocuparea pe cont propriu, prin înființarea și dezvoltarea de noi întreprinderi(40);
d) Beneficiarul trebuie să realizeze planul de afaceri în unul din domeniile
- turism și ecoturism
- textile și pielărie
- lemn și mobilă
- industria auto și componente
- sănatate și produse farmaceutice
- energie și management de mediu
- bioeconomie(agricultură, silvicultură), biofarmaceutică si biotehnologii
- procesarea alimentelor și a băuturilor
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cu accent pe domeniile:
- tehnologia informațiilor și comunicațiilor(tehnologia necesară pentru prelucrarea,
procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea, informației, în particular
prin folosirea computerelor)
- industrii creative(muzică şi artele spectacolului, artă, film, foto – video, software şi
jocuri pe calculator, arhitectură, publishing, TV, modă, design, meştesuguri, radio şi
publicitate)
e) Fiecare plan de afaceri propus în cadrul concursului va asigura crearea a cel puțin 2
locuri de muncă prin includerea acestora în bugetul planului de afaceri și va menține
aceste locuri de muncă cel puțin 6 luni după finalizarea investiției. Persoanele care vor fi
angajate prin intermediul prezentului concurs de planuri de afacere, trebuie să fie tineri
absolvenți ai unei instituții de învățământ secundar și terțiar, alții decât cei care inițiează
și înființează întreprinderi în cadrul prezentului concurs.
f) Beneficiarii ajutorului de minimis trebuie să ia în considerare următoarea listă de coduri
CAEN, în momentul în care realizeaza planul de afaceri și înfiintează întreprinderea.
Fiecare întreprindere nou înființată va avea ca si CAEN principal, CAEN-ul declarat in
planul de afaceri pentru care se solicita finantarea, din lista de CAEN-uri eligibile de mai
jos.
Lista coduri CAEN aferente prezentului concurs de planuri de afacere:
Turism si ecoturim

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare
similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si
perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si
tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta
turistica
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Textile si pielarie

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor
textile
1320 Productia de tesaturi
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare
sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate
din textile (cu exceptia imbracamintei si
lenjeriei de
corp)
1393 Fabricarea de covoare si machete
1395 Fabricarea de textile netesute si
articole din acestea, cu exceptia
confectiilor de
imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice si
industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte
din piele
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte
din piele
1413 Fabricarea altor articole de
imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de
corp
1420 Fabbricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare
a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare
a altor articole de imbracaminte
1511 Tabacirea si finisarea pieilor;
prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si
marochinarie si a articolelor de
harnasament
1520 Fabricarea incaltamintei
4616 Intermedieri in comertul cu textile,
confectii din blana, incaltaminte si articole
din piele
4624 Comert cu ridicata al blanurilor,
pieilor brute si al pieilor prelucrate
4641 Comert cu ridicata al produselor
textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si
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incaltamintei
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in
magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al
imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei
si articolelor din piele, in magazine
specializate
4782 Comert cu amanuntul al textilelor,
imbracamintei si incaltamintei efectuat prin
standuri,
chioscuri si piete
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor
din piele
9601 Spalarea si curatarea (uscata)
articolelor textile si a produselor din blana
Lemn si mobila

1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de
lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in
panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie
si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si
magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4613 Intermedieri in comertul cu material
lemnos si materiale de constructii
4647 Comert cu ridicata al mobilei,
covoarelor si articolelor de iluminat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comert cu ridicata al materialului
lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor 4673
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat si al articolelor de uz
casnic
n.c.a
9524 Repararea mobilei si a furniturilor
casnice

Industrii creative

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor
similare din metale si pietre pretioase
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3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si
articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere
5811 Activitati de editare a cartilor
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si
periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de
calculator
5911 Activitati de productie
cinematografica, video si de programe de
televiziune
5912 Activitati de post-productie
cinematografica, video si de programe de
televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor
cinematografice, video si a programelor de
televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor
audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de
radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de
televiziune
7111 Activitati de arhitectura
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale
si umaniste
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei si de
sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa si orala
(interpreti)
9001 Activitati de interpretare artistica
(spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare
artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii
9329 Alte activitati recreative si distractive
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9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
Industria auto si componente

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor
de aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetari
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor,
cutiilor de viteza si a elementelor mecanice
de
transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat
si manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier
2920 Productia de caroserii pentru
autovehicule; fabricarea de remorci si
semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice si
electronice pentru autovehicule si pentru
motoare
de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese si accesorii
pentru autovehicule si pentru motoare de
autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea si intretinerea altor
echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule
usoare (sub 3,5 tone)
4520 Intretinerea si repararea
autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii
pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese si
accesorii pentru autovehicule
4540 Comert cu motociclete, piese si
accesorii aferente; intretinerea si repararea
motocicletelor

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii

2611 Fabricarea subansamblurilor
electronice
2612 Fabricarea altor componente
electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor si a
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echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de
comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente si
dispozitive pentru masura, verificare,
control, navigatie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732 Fabricarea altor fire si cabluri
electrice si electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune
pentru fire si cabluri electrice si electronice
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor
de birou
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice si software- ului
4652 Comert cu ridicata de componente si
echipamente electronice si de
telecomunicati
4666 Comert cu ridicata al altor masini si
echipamente de birou
4741 Comert cu amanuntul al
calculatoarelor, unitatilor periferice si
software-ului in magazine
4742 Comert cu amanuntul al
echipamentului pentru telecomunicatii in
magazine specializate
5829 Activitati de editare a altor produse
software
6110 Activitati de telecomunicatii prin
retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin
retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin
satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a software-ului
la comanda
6202 Activitati de consultanta în tehnologia
informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si
exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind
tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii
informationale
9511 Repararea calculatoarelor si a
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echipamentelor periferice
9512

Repararea

echipamentelor

de

comunicatii
Procesarea alimentelor si bauturilor

1011 Productia si conservarea carnii
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de
pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui,
crustaceelor si molustelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si
legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si
legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor
produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate si a
branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor
din amidon
1071 Fabricarea painii; fabricarea
prajiturilor si a produselor proaspete de
patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor,
cus-cus-ului si a altor produse fainoase
similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a
ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si
ingredientelo
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare
omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea
bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din
fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate,
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obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare
nealcoolice; productia de ape minerale si
alte ape
imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering)
pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie
Sanatate si produse farmaceutice

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de
baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru
radiologie,

electrodiagnostic

si

electroterapie
3250 Productia de dispozitive, aparate si
instrumente medicale si stomatologice
4646 Comert cu ridicata al produselor
farmaceutice
4773 Comert cu amanuntul al produselor
farmaceutice, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor
medicale si ortopedice, in magazine
specializate
7500 Activitati veterinare
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8621 Activitati de asistenta medicala
generala
8622 Activitati de asistenta medicala
specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea
umana
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire
medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare
psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani si
ale caminelor pentru persoane aflate in
incapacitate
de a se ingriji singure
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Energie si management de mediu

2712 Fabricarea aparatelor de control si
distributie a electricitatii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor
si transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare si turbine
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor
nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor
periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor
si echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile
sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare

Bioeconomie, biofarmacutica si
biotehnologii

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte
naturale si inginerie

e) Prin prezentul regulament se consideră investiții eligibile prin planul de afaceri,
orice tip de investiție care să conducă la atingerea obiectivului antemenționat și care
pot fi împărțite în următoarele categorii:
1. Taxe pentru înființarea de întreprinderi
2. Subvenții pentru înființarea de întreprinderi
2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
2.1.1. Salarii
2.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi si angajatori)
2.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului întreprinderilor nou înființate
2.2.1. Transport persoane
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2.2.2. Transport materiale si echipamente
2.2.3. Cazare
2.2.4. Diurnă
2.3. Materiale consumabile și materii prime aferente funcționării întreprinderilor
2.4. Utilităţi aferente funcționării întreprinderilor
2.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor
2.6. Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente
funcționării întreprinderilor
2.7. Arhivare documente aferente funcționării întreprinderilor
2.8. Amortizare active aferente funcționării întreprinderilor
2.9. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor
2.10. Conectare la reţele informatice aferente funcționării întreprinderilor
2.11. Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcționării întreprinderilor
2.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcționării întreprinderilor
2.12.1. Amenajări de terenuri
2.12.2. Construcţii
2.12.3. Instalaţii tehnice
2.12.4. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
materiale
2.12.5. Alte cheltuieli pentru investiţii
2.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului
2.13.1. Prelucrare date
2.13.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice
2.13.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru
operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
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2.13.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare
2.14. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)
2.14.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care
Beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
2.14.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate de întreprindere cu operatori
economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:
a) organizarea de evenimente,
b) pachete complete conţinând transport, cazarea si/sau hrana personalului
structurilor de economie sociala,
c) editarea si tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
d) editarea si tipărirea de materialele publicitare.
2.15. Taxe
2.15.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
2.15.2. Taxe pentru participarea la programe de formare / educaţie
2.16. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
2.16.1. Închiriere (locaţii, bunuri).
2.16.2. Rate de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing.
h) Durata de punere în aplicare a planului de afaceri trebuie să fie de maxim 5 luni
calendaristice;
i) Investiția prevăzută în Planul de afacere propus trebuie sa fie localizată obligatoriu în
regiunile Sud-Est(Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) și Sud-Muntenia(Argeș,
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).
f) Decontarea costurilor salariale se va face în limita unui procent de maxim 10% din
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
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g) Procentul corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este
de maxim 5%.
h) Valoarea cheltuielilor de tip FEDR sunt de maxim 10% din valoarea totala a planului de
afaceri.
i) Valoarea cheltuielilor externalizate(subcontractate) sunt de maxim 49% din valoarea
totala a planului de afaceri.
j) ATENŢIE! Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibila este eligibilă, costurile care alcătuiesc
Bugetul proiectului conţin şi TVA aferent acestora.
k) Activitati eligibile in cadrul ajutorului de minimis:
1. Activităţi de formare profesională şi asistenţă pentru crearea şi consolidarea noilor
întreprinderi;
2. Activităţi de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor domenii de
ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională, servicii
personale/individualizate etc.) pentru managerii/angajații noilor întreprinderi;
3. Activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu, inclusiv
prin intermediul proiectelor de tip spin-off;
4. Înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în scopul ocupării pe cont propriu.

IV.2 Condiții obligatorii după data declarării planului de afaceri ca fiind câștigător
a) Persoană al cărui plan de afaceri a fost declarat câștigător este obligată să-și înființeze
o întreprindere în acord cu cele menționate în planul de afaceri în cel mult 20 de zile
calendaristice de la primirea notificării de căștigător din partea SC Merlin Business
Consulting S.R.L.
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b) Noua întreprindere trebuie obligatoriu înființată de persoana al cărei plan de afaceri a
fost selectat în cadrul concursului, asociat unic/majoritar.
c) Persoana al cărui plan de afaceri a fost declarat căștigator în cadrul acestui concurs nu
mai poate beneficia de o altă finanțare

în cadrul Axei Prioritare 3 „Creșterea

adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.1
„Promovarea culturii antreprenoriale” cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În acest sens va completa declarația pe propria
răspundere conform anexa nr.3 Declarație dublă finanțare.
d) In condițiile în care a declarat că face parte din grupul țintă, în momentul înscrierii
online(prin completarea grilei online), la cererea organizatorului, în maxim 10 zile de la
data solicitării, beneficiarul va participa la activitatea A 6 a proiectului, respectiv va
participa la activitățile integrate cuprinzând, consiliere și asistență în sprijinirea inițierii
afacerilor si la activitatea A 7 a proiectului, respectiv va participa la cursul autorizat de
antreprenoriat si se va inscrie in selectia pentru participarea la cursul de TIC desfasurat in
cadrul proiectului. Informatii referitoare la activitatile enumerate, le gasiti pe site-ul
proiectului, sau la centrele de sprijin din Targoviste si Constanta.(ANEXA nr.4_Declarația
de angajament_A6&A7)
e) Beneficiarul ajutorului de minimis este obligat să asigure continuitatea afacerii cu care
a participat la prezentul concurs timp de minim 3 ani de la data finalizarii investiției. In
acest sens, organizatorul concursului va solicita un plan de sustenabilitate care va fi depus,
spre verificare si aprobare organizatorului, de catre beneficiarul selectat pentru ajutorul
de minimis, odata cu documentele de infiintare a firmei in vederea contractarii și o
declarație de sustenabilitate a investiției (Anexa nr.5 Declaratia de sustenabilitate)
e) Subvenția acordată în cadrul concursului „Antreprenoriatul – oportunitate pentru un
viitor mai bun!” reprezintă un ajutor de minimis, așadar întreprinderea nou înființată va
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da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică nou infiintata
în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis
primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi (ultimii
2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie
din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu
prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul
întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra
cost), echivalent în lei. (Conform Anexa nr. 6 Declarație Minimis)

IV. Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii ajutorului de minimis(intreprinderile
nou infiintate)
(1) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
(2) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu
au nici o
restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori,
sau
nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
(3) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte
contribuţii la
bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
(4) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res
judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau
etic-profesionale;
(5) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru
fraudă,
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corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul
intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
(6) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
(7) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
(8) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei
Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa
comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
(9) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o
perioadăde 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu
depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice
care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se
aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent
dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

V. VALOAREA SUBVENȚIEI
V.1. Valoarea Subvenției
Valoarea maximă totală netă a premiului ce face obiectul concursului este de 25 000 de
EURO(echivalentul în RON la cursul de schimb inforeuro aferent lunii octombrie 2014).
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V.2. Cofinanțare pentru dezvoltarea afacerii
Beneficiarul nu este obligat să asigure o cofinanțare a afacerii (sau contribuție proprie),
însă acest aspect este încurajat și punctat superior în cadrul evaluării.
Cofinanțarea se calculează conform indicațiilor din structura cadru a planului de afacere,
după formula: [ Cofinanțare = Valoare totală a proiectului – Valoarea subventie
solicitata ]
Valoarea cofinantarii trebuie sa respecte procentul declarat in grila de evaluare
preliminara on-line.
Nu se accepta cofinantare in natura.

V.3. Obligații de natură fiscală
Concursul se desfășoară în acord cu prevederile Codului Fiscal al României în vigoare și
conform instrucțiunilor Ministerul Fondurilor Europene.
V.4. In cadrul Acordului de Finantare(Anexa nr. 7), SC Merlin Business Consulting S.R.L. va
realiza plățile către întreprinderea nou inființată în tranșe, conform relglementărilor
legale în vigoare și instruțiunile specifice din cadrul Ministerului Fondurilor Europene
precum și conform ghidurilor specifice cererii de propuneri de proiecte de tip strategic, nr.
176.
V5. Utilizare ajutorului de minimis se va face doar cu acordul organizatorului si in
conformitate cu bugetul planului de afaceri.
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VI. PROCEDURA DE CONCURS
VI.1 Completarea grilei de evaluare preliminară a planului de afaceri
a)Beneficiarul

va

completa,

online,

pe

site-ul

https://clienti.softulmeu.ro/mbc/public/inscrieri/ prin grila de evaluare preliminara
conform Anexa nr. 8(Grila preliminara de evaluare).
b) În această etapă nu se admit alte modalități de transmitere a grilei de evaluare.
c) Grilele care nu întrunesc minim 50 de puncte nu intră în etapa VI.2 Inscrierea și
depunerea dosarului
d) Beneficiarii ale căror grile au fost evaluate și întrunesc punctajul minim admis vor primi
invitația de a participa la etapa VI.2 Inscrierea și depunerea dosarului.
e) In această etapă nu se admit contestații.
f) Lista persoanelor ale căror grile preliminară au realizat minimul de puncte va fi afișată
pe site-ul proiectului la data de 29 Aprilie 2015.
g) Grila de evaluare preliminară va fi descarcata din aplicația on-line, se va semna și data.

VI.2 Înscrierea și depunerea dosarului
a) Doar beneficiarii ale căror grile de evaluare preliminare au fost selectate in urma
selectiei faza 1, vor fi invitați să depună planuri de afaceri în cadrul concursului in termen
de 2 saptamani.
b) Beneficiarii vor depune dosarul complet la centrele de sprijin din cadrul proiectului,
respectiv Targoviște și Constanța.
c) Beneficiarul va completa prin tehnoredactare Planul de afaceri (conform modelului din
Anexa nr.1 Plan de afaceri). Nu se admit planuri de afaceri scrise de mână sau
completate pe alt model decat cel din Anexa nr. 1. Planul de afaceri va fi însoţit în mod
obligatoriu de următoarele documente, considerate parte integrantă a acestuia:
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2. Declarația de angajament că în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea
notificării de căștigător, beneficiarul va înființa o întreprindere în acord cu planul de
afaceri declarat caștigător. (Anexa nr.2)
3. Declarația pentru dublă finanțare (Anexa nr.3)
4. Declarația de angajament pentru participarea la activitatile proiectului (Anexa nr.4)
5. Declarația de sustenabilitate a investiției (Anexa nr.5)
6. Declarația cu privire la ajutorul de minimis (Anexa 6)
7. Acord de finanțare(Anexa 7)
8. Grila de evaluare preliminara, semnată și datată (Anexa 8)
9. Declarație de autencititate(Anexa 9)

b) SC Merlin Business Consulting S.R.L. îşi rezervă dreptul de a solicita documente
suplimentare în faza de evaluare, dacă se consideră că acest lucru este necesar. O
persoană poate depune un singur plan de afaceri în concurs.
c) In procesul de evaluare se vor lua în considerare doar informațiile incluse în planul de
afaceri și anexele aferente transmise până la termenul limită stabilit pentru acest concurs
de planuri de afacere.
d) Depunerea dosarului se va face în perioada 30 Aprilie – 15 Mai 2015
e) Dosarul va fi prezentat îndosariat, în dosar tip şină însoţit de un OPIS. Dosarul complet
va fi depus la centrele regionale de sprijin ale SC Merlin Business Consulting S.R.L, la
următoarele date de contact:
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Târgoviște - Adresa: Str. Libertatii, Nr. 2, cladire Mondial – corp A, etaj 2, spatial nr. 8,
Localitatea Targoviste, Judetul Dambovita. (pentru participanții care au domiciliul în
județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman)
Date de contact: proiect149699_targoviste@merlinbc.ro; tel: 0722 299 657

Constanța - Adresa: Bulevardul Tomis, Nr. 41, ap. 2, Localitatea Constanta, Judetul
Constanta. (pentru participanții care au domiciliul în județele Brăila, Buzău, Constanța,
Galați, Tulcea, Vrancea
Date contact: proiect149699_constanta@merlinbc.ro; tel: 0732 671 021

-Data limita de trimitere a planului de afaceri cu toate anexele sale este 15 Mai 2015-ora 17.00-

VI.2. Evaluarea si selectia
a) Evaluarea și selecția preliminară după depunerea online
Evaluarea se face în ordinea punctajului obținut aplicându-se următorul algoritm de
selecție:
Aplicațiile posibililor beneficiari vor fi ordonate în funcție de județ, încadrarea în grupul
țintă și punctaj. Se vor selecta cel putin 2 aplicații pentru fiecare judeţ din aria de
implementare a proiectului. Respectandu-se procentul de 50% între categoriile de grup
țintă.
In pasul 2 se vor ordona restul aplicațiilor pe categorii de grup țintă, în ordinea
punctajului, și vor fi selectate în limita numarului de locuri rămase disponibile, plus o listă
de rezerva de aplicanți care vor depune plan de afaceri în cadrul prezentului concurs.
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b) Evaluarea planurilor de afaceri depuse de beneficiari se va face de o comisie de
evaluare specializată formată din minim 7 persoane (1 președinte și 6 evaluatori) la care se
adauga 3 (trei) membrii de rezervă. Din comisie fac parte 3 reprezentanți ai mediului de
afaceri, mediului financiar-bancar și ai patronatelor din aria de implementare a proiectelor
și va fi numită prin decizie internă a reprezentantului legal de proiect. Pe parcursul
evaluării organizatorul poate decide și externalizarea activității de evaluare.

b) Evaluarea planurilor de afaceri se va derula în trei faze:
1) Evaluarea conformității administrative și a eligibilității: reprezintă etapa în care se
verifică satisfacerea criteriilor și condițiilor din prezentul regulament. Aceasta evaluare se
va realiza de către echipa SC Merlin Business Consulting din cadrul centrelor de sprijin, în
conformitate cu Anexa nr.10 - Grilă de evaluare a conformității administrative și a
eligibilității;
Cereri de clarificări şi/sau cereri de informații suplimentare pot fi trimise solicitanţilor
doar în cazul în care informaţia furnizată nu este îndeajuns de clară şi suficientă pentru a
permite o verificare obiectivă a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
2) Evaluarea tehnico - financiară: reprezintă etapa în care se analizează viabilitatea
afacerii și investiției propuse de beneficiar prin planul de afaceri. Aceasta evaluare se va
realiza în conformitate cu Anexa nr. 11 - Grila de evaluare tehnico-financiară. Evaluarea
tehnico-financiară se va realiza concomitent și separat de către cei 2 evaluatori stabiliți în
Comisia de evaluare. Punctajul final obținut de planul de afaceri este reprezentat de
media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori.
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Evaluarea planurilor de afaceri se va face continuu dupa data de 8 Mai. Pentru planurile de
afacere depuse dupa 8 Mai 2015 se va aplica principiul “primul venit primul servit”, în
condițiile prezentului regulament.
3) Evaluarea prin interviu de prezentare a candidatului si a planului de afaceri depus in
cadrul concursului. Interviul va fi sustinut cu alti doi evaluatori din cadrul comisie de
evaluare, altii decat cei care evalueaza planurile de afacere.
Dupa evaluarea tuturor planurilor de afacere primite, se va intruni comisia extinsa de
evaluare in cadrul careia se vor discuta grilele de evaluare tehnico-financiara si se va
finaliza procedura de ealuare a planurilor de afacere depuse.
c) Vor fi declarate câștigătoare primele 40 de planuri de afaceri care au obținut cel mai
ridicat punctaj. În caz de egalitate de punctaj pe ultima poziție, vor fi declarate
căștigatoare cele care au obținut punctaj mai mare la urmatoarele criterii din grila de
evaluare preliminară:

A – Categoria de persoane cu vârstă 18-25 de ani, înmatriculate în învațământul superior”
B “ Durata locurilor de muncă nou înființate mentinute”
C– “Domeniul vizat de planul de afaceri (TIC sau industrii creative)”

d) În data de 27 Mai se va afișa pe site-ul proiectului lista preliminară a planurilor de
afacere declarate căștigătoare.
d) Participanții au dreptul la contestație. Contestația va fi depusă la sediul organizatorului
în termen de 3 zile la afişarea listei preliminare. Contestaţia se formulează în scris şi va
cuprinde: datele de identificare ale solicitantului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt
şi de drept pe care se întemeiază contestaţia; dovezile pe care le întemeiază, datele de
comunicare a rezultatului contestației (adresă, telefon, fax, email). Contestația va fi

26

judecată de o comisie de analizare a contestațiilor numită prin decizia a managerului de
proiect. Din comisia de analizare a contestațiilor nu pot face parte membrii comisiei de
evaluare.
e) Termenul de raspuns la contestații este de maxim 10 zile lucrătoare.
f) Organizatorul concursului va posta pe site-ul proiectului lista finală a planurilor de
afacere declarate căștigătoare pana la data de 5 Iunie.
e) Organizatorul își rezervă dreptul de a finanța mai multe planuri de afaceri, sau de a nu
finanța niciunul, în funcție de rezultatul evaluării tehnico-financiare.

VI.3 Acordarea subvenției
a) In termen de maxim 20 de zile calendaristice de la publicarea listei căștigătoare finale,
cu beneficiarii ai căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare și care și-au
înființat întreprinderi conform planului de afaceri finanțat trebuie să transmita către SC
Merlin Business Consulting S.R.L:
- certificatul de înmatriculare la ONRC(copie certificata conform cu originalul)
- actul constitutiv/statut în cazul SRL
- certificat constatator, în original/copie legalizată care va conține informații referitoare
la asociat/i, titulari, administrator/i unde este cazul, obiectul de activitate, durata,
sediul, etc. Din care să reiasă că întreprinderea a fost înființată conform planului de
afaceri selectat.
- planul de sustenabilitate in formatul solicitat de Organizatorul concursului si pus la
dispozitie odata cu notificarea de selectare a planului de afacere.
Organizatorul va verifica si va valida documentele listate mai sus si va putea lua decizia de
nesemnare a contractului in situatia in care dosarul este incomplet si nu este conform cu
planul de afaceri si nu sunt respectate regulile de valabilitate a documentelor solicitate.
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Aceste documente vor fi anexa la Acordul de Finantare (Anexa nr. 7).
b) In vederea acordării subvenției și urmare a prezentarii documentelor menționate mai
sus, părțile – Organizatorul SC Merlin Business Consulting SRL și Beneficiarul ajutorului de
minimis - vor semna, de comun acord, în perioada 3 Iulie – 23 Iulie, Acordul de Finantare
(Anexa nr. 7).

VII. MONITORIZAREA PLANULUI DE AFACERI FINANTAT IN CADRUL CONCURSULUI

a) Monitorizarea si controlul implementarii planurilor de afaceri se va face de catre SC
Merlin Business Consulting S.R.L impreuna cu partenerul acestuia si alte institutii ale
statului abilitate.
b) In aplicarea alin. a) organizatorul concursului va emite decizii prin care se dispune
stoparea acordarii sau recupererea premiilor acordate
c) Monitorizarea implementarii planurilor de afaceri declarate căștigatoare se va face prin
vizite de monitorizare la fața locului până la sfărșitul proiectului și va viza stadiul de
realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economicofinanciare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat
investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele
contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor
efectuate de reprezentanţii SC Merlin Business Consulting S.R.L sau la sesizarea organelor
de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete
şi/sau neconforme cu realitatea pentru a schimba destinaţia acesteia, sau se constată că
nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Acordul de Finantare, SC Merlin Business
Consulting S.R.L, va propune recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis
acordat.
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d) Beneficiarul ajutorului de minimis va realiza si comunica, impreuna cu documentele
doveditoare, catre Beneficiarul proiectului, rapoarte intermediare tehnice si rapoarte
intermediare financiare periodice, la un interval de 45 de zile.
e) beneficiarii ajutorului de minimis (intreprinderile nou create) au obligația de a pune la
dispoziția furnizorului schemei de ajutor de minimis și OIR POSDRU, în formatul şi în
termenul
solicitat, toate datele şi informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de
raportare şi
monitorizare, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis.
e) Beneficiarul ajutorului de minimis poate beneficia, la cerere, de consultanță și asistență
în implementarea planului de afaceri selectat.
f) Beneficiarul ajutorului de minimis nu va putea face plati si/sau retrageri din contul de
proiect fara acordul, in scris, prealabil a Organizatorului.
g) Dupa finalizarea investitiei, Organizatorul va monitoriza beneficiarul cu o frecventa, nu
mai mica de 3 luni, pe toata perioada de sustenabilitate a contractului de
subantie/minimis in conformitate cu procedura de monitorizare intocmita de organizator si
pusa la dispozitia beneficiarului la semnarea contractului.

VII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Etapa

Perioada

Completarea on-line a grilei preliminare

23 Aprilie – 28 Aprilie

Evaluarea grilei preliminare si transmiterea 29 Aprilie

29

invitatiilor de depunere a planurilor de
afaceri

Depunerea planurilor de afaceri + anexe

30 Aprilie – 15 Mai

Evaluarea planurilor de afaceri

8 Mai – 25 Mai

Afisarea rezultatelor (lista initială)

26 Mai

Contestatii

27 Mai -29 Mai

Analiza eventualelor contestatii

27 Mai – 4 Iunie

Afișare

listă

finală

planuri

de

afacere 5 Iunie

selectate

Semnarea acordurilor de finanțare

3 Iulie – 23 Iulie

VIII. NERESPECTAREA REGULAMENTULUI

a) Orice abatere a beneficiarului de la prevederile prezentului regulament, este
considerată “neregulă”. In cazul constatării oricărei nereguli, organizatorul poate decide
respingerea beneficiarului din procedura de concurs, sau, dacă subventia a fost deja
acordata, organizatorul poate decide recuperarea totală sau parțială a acestuia.
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IX. PREVEDERI FINALE

a) SC Merlin Business Consulting S.R.L.consideră înscrierea în concurs ca o acceptare
implicită a acestui regulament. Orice beneficiar care depune un plan de afaceri accepta în
mod nemijlocit toate prevederile prezentului regulament.
b) Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea
subventiei
c) Interesele și buna reputație ale SC Merlin Business Consulting S.R.L. primează în orice
situație, de aceea organizatorul își rezervă dreptul de a scoate din concurs în orice
moment înscrierile pe care le consideră inoportune sau neadecvate. Un participant poate fi
descalificat în orice moment, în cazul în care organizatorul observă orice fel de
comportament considerat neadecvat concursului și prezentului regulament. O astfel de
descalificare va fi motivată de organizator și notificată concurentului descalificat.
d) Organizatorul concursului deţine toate drepturile de publicare a numelui câștigătorilor
fără alte consideraţii sau plăţi către aceștia.
e) Concursul va putea fi intrerupt, prin decizia organizatorului, acesta având obligația de a
anunța participanții prin postarea unui anunț pe site-ul proiectului.
f) Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment,
în derularea concursului, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui addendum la
regulament.
g) Organizatorul este exonerat de orice răspundere privind comportamentul câștigătorului
pe parcursul concursului. Organizatorul nu răspunde pentru situația în care câștigătorul
renunță la subventie.
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h) SC Merlin Business Consulting iși rezervă dreptul de a elimina din concurs sau de a nu
acorda premiul acelor participanti care sunt suspectați ca ar fi acționat contrar
Regulamentului.
i) Organizatorul poate modifica și/sau decala termenul concursului și poate întrerupe cu
efect imediat concursul daca sistemul sau informatic va fi influențat sau va fi limitat de
factori externi, care nu depind de el însuși, sau când va exista pericolul ca terțe persoane
sau care pot să impiedice desfășurarea normală în conformitate cu prezentul regulament.
j) Organizatorul poate refuza acordarea premiului în cazul în care participanții concursului
s-au înregistrat cu date false sau au încălcat, sub orice formă, condițiile de participare
k) În relația dintre SC Merlin Business Consulting SRL și Participant, participantul va păstra
posesia asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială(inclusiv
drepturi morale) asupra proiectului înscris în concurs.
h) Participanții la competiție, garantează că proiectele reprezintă propriile lucrări
originale și, ca atare, sunt proprietarii și deținătorii unici și exclusivi ai drepturilor asupra
proiectelor transmise în competiție și că au dreptul de a înscrie proiectul în concurs.
i) Fiecare participant este de acord să nu înscrie niciun proiect care înclacă drepturile de
proprietate, drepturi de propietate intelectuală, drepturi de propietate industrială,
drepturi personala nepatrimoniale sau orice alte drepturi ale terților, inclusiv, dar fără a
se limita, drepturi de autor, mărci de comerț, brevete, secrete de comerț, dreptul la viață
privată, obligații de publicitate sau confidențialitate sau încalcă în alt fel legea română
aplicabilă (Anexa nr.9 Declarație autencitate proiect)
j) În măsura maximă permisă de lege, fiecare candidat protejează și este de acord să
protejeze în permanență entitățile implicate în curs de și împotriva oricărei obligații,
pretenții, cereri, pierderi, daune, costuri si cheltuieli rezultand din orice act, lipsă sau
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omisiune a candidatului si/sau o incălcare a oricărei garanții prevăzute prin prezentul
regulament.
k) Im măsura maximă permisă de lege, fiecare participant este de acord să protejeze,
despăgubească și exonereze SC Merlin Business Consulting SRL de și împotriva tuturor și
oricăror pretenții, acțiuni, procese sau proceduri, precum și a tuturor și a oricăror
pierderi, obligații, daune, costuri și cheltuieli(inclusiv onorarii avocațiale rezonabile)
apărute sau acumulate ca urmare a: faptului că proiectul înscris în concurs de participant
încalcă orice drept de autor, marca de comert, secret de serviciu, aparenta comerciala,
brevet sau alt drept de proprietate intelectuala al oricarei persoane sau este defaimatoare
pentru vreo persoana sau incalca drepturile de publicitate sau confidentialitate ale
acesteia; b) oricarei declaratii false facute de catre participant in legatura cu concursul; c)
oricarei nerespectari din partea participantului a prezentului regulament; d) pretentiilor
formulate de personae fizice sau juridice, diferite de partile la prezentul regulament,
rezultate din sau avand legatura cu implicarea participantului in competitie.
l) SC Merlin Business Consulting SRL nu poarta responsabilitatea pentru
Acordul de finantare anexat la prezenta procedura este acceptat de catre beneficiarul
ajutorului de minimis, inca la inscrierea online a acestuia in cadrul concursului.
h) Prezentul regulament este disponibil gratuit oricărui beneficiar pe site-ul proiectului
http://www.antreprenoriatpentruviitor.ro/ și la datele de contact ale organizatorului.
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