
CONDIȚII ACORDARE MICRO-GRANT 

- Acordarea micro-grantului este condiționată de: 
• participarea la cursul de Antreprenor în economia socială organizat în cadrul proiectului 
• participarea la minim 2 activități ale proiectului (furnizare de servicii integrate, orientate 

și consiliere profesională, consiliere antreprenorială, activități antidiscriminare) 
• înființarea unei firme (start-up) 
• depunerea unui plan de afaceri 

 
- Firma va fi constituită conform: 

• Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare 
• Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 

cu modificările și completările ulterioare 
• Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației republicată, cu modificările 

ulterioare 
• OUG 44/2008 prind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate , întreprinderi individuale și întreprinderi de familie, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 182/2016. 
 

- Pot beneficia de micro-grant firmele care îndeplinesc următoarele condiții: 
• Sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în teritoriul GAL 
• Nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au 

nicio restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor angajamente între 
creditori, sau nu se află într-o situație similară celor menționate anterior, reglementate 
prin lege; 

• Nu înregistrează datorii publice și și-au plătit taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul 
de stat, bugetele special și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare; 

• Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata 
în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-
profesionale; 

• Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru 
fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

• Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; 
• Este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 
• Nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat sau de 

minimis, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată 
și creanța a fost recuperată integral, inclusiv dobânzile aferente; 

• Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu 
valoarea alocării financiare acordate prin micro-grant, nu depășește echivalentul în lei a  
200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de 
mărfuri în contul terților sau contra cost). Acste plafoane se aplică indiferent de forma 



ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat 
din surse naționale sau comunitare. 
 

- Nu sunt acordate granturi pentru: 
• Întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, 

reglementate de Regulamentul (UE) 1379/2013 privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul produselor pescărești și de acvacultură. De modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului; 

• Întreprinderi care și desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse 
agricole, enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 

• Ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
 
 

- Suma maximă pentru planul de afaceri aprobat este de 25.000 euro 
 

- Obligatoriu angajarea a minimum 1 persoană și menținerea locului de muncă cel puțin 6 luni de 
la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni. 
 

- Perioada de funcționare a afacerii: 18 luni (12 luni implementare plan de afaceri și 6 luni 
sustenabilitate) 
 

 


