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Detalii proiect “Antreprenoriat - O noua șansă în Sud Muntenia!” nr. POCU/82/3/7/105214 
Beneficiar proiect: Merlin Business Consulting SRL CUI 2560595 
Proiectul se desfasoara in judetele Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita, Giurgiu, Calarasi, 

Teleorman. 
Valoarea totală a proiectului este de 9.264.488,80 lei din care contributie publica 9.082.243,50 lei. 
Proiectul se implementează pe o durată de 36 luni. 

 
Se pot inscrie in cadrul proiectului persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: 

- au domiciliul sau resedinta in regiunea in care se implementeaza proiectul (oricare din judetele 
mentionate mai sus, atat in mediul urban cat si rural) 
- sunt someri, persoane angajate, sau persoane inactive - studenti, pensionari, persoane care beneficiaza de 
venit minim garantat sau nu beneficiaza de venituri 
- intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban din regiunea in care se implementeaza 
proiectul 
 

Grupul tinta al proiectului este format din 300 de persoane fizice, cel putin 20 de persoane din 
fiecare judet al regiunii Sud-Muntenia, care au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban din 
regiune si care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, astfel: 
- someri: 50; 
- persoane inactive (elevi sau studenti, persoane casnice care desfasoara numai activitati casnice in 
gospodarie, persoane intretinute de alte persoane ori de stat sau de alte organizatii private, persoane care 
se intretin din alte venituri: inchirieri, dobanzi, rente, dividente, pensionari din toate categoriile): 50; 
- persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca: 
200. 
 

In cadrul acestui proiect se urmareste formarea în domeniul antreprenorial a 300 de persoane care 
au domiciliul sau reședința în mediul rural sau urban in regiunea Sud Muntenia și care intenționeaza să 
înființeze o afacere (afacerea trebuie sa fie cu caracter non-agricol si sa se desfasoare în mediul urban). 

Dupa finalizarea Cursului de antreprenoriat, cei 300 de absolventi pot participa la concursul de 
planuri de afaceri, in care isi pot prezenta ideea de afacere.  

Concursul de planuri de afaceri se va finaliza cu alegerea a 36 de persoane care vor primi o 
finantare de 35000 de euro pentru infiintarea afacerii dorite.  
 

Conditii referitoare la afacerea infiintata: 
- Persoanele care vor beneficia de finantare nu trebuie sa detina calitatea de asociati majoritari in 

structura altor intreprinderi la data semnarii contractului de subventie. 
- Persoanele care vor beneficia de finantare nu pot avea calitatea de asociat, administrator, 

reprezentant legal sau angajat in mai mult de o intreprindere  
- Daca persoana care va beneficia de finantare decide sa infiinteze intreprinderea alaturi de alti 

asociati, atunci ea va trebui sa aiba calitatea de actioner majoritar. 
- Intreprinderile nou infiintate trebuie sa aibe sediul social si eventualele puncta de lucru in mediul 

urban, intr-unul din judetele regiunii Sud Muntenia (Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita, Giurgiu, 
Calarasi, Teleorman). 

- Fiecare intreprindere va crea cel putin doua locuri de munca 
- Fiecare Beneficiar de finantare va trebui sa angajeze, dupa maxim 6 luni de la semnarea 

contractului de ajutor de minimis - cel putin doua persoane 
- Persoanele angajate in cadrul intreprinderii vor avea in mod obligatoriu domiciliul sau resedinta 

intr-unul din judetele regiunii Sud Muntenia. 
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Informatii referitoare la ajutorul de minimis acordat celor 36 de intreprinderi: 
- Cheltuielile aferente infiintarii si functionarii afacerilor sunt acoperite de ajutorul de minimis 

acordat 
- Valoarea maxima acordata este de 35000 euro. 
- Acordarea finantarii se va face in baza unui contract de subventie  
- Finantarea se va acorda in doua transe: o transa initiala de maximum 75% din valoarea totala a 

finantarii si o transa finala de 25% dupa ce beneficiarul face dovada ca a realizat venituri 
reprezentand minimum 30% din cei 75% acordati in prima transa in maxim 12 luni de activitate) 

- Intreprinderile trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minim 18 luni 
- Platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor vor fi efectuate in primele 12 luni de 

functionare, in urmatoarele 6 luni Beneficiarul finantarii fiind responsabil de asigurarea functionarii 
afacerii si de mentinerea locurilor de munca create. 

 
Perioada de desfasurare a activitatilor: 

- Pregatirea procesului de selectie a grupului tinta: ianuarie – februarie 2018 
- Identificarea potentialilor membrii ai grupului tinta, analiza eligibilitatii si inscrierea in grupul tinta, 

conform metodologiei de selectie a grupului tinta: februarie – august 2018 
- Inscrierea cursantilor selectati la programul de formare antreprenoriala: februarie – septembrie 

2018 
- Sustinerea programului de formare antreprenoriala: aprilie – septembrie 2018 
- Lansarea concursului de prezentare a planurilor de afaceri: octombrie 2018 
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Detalii proiect „Antreprenoriat - O noua șansă în Sud-Est!” 
Se desfasoara in judetele Braila, Tulcea, Galati, Constanta, Buzau si Vrancea. 
Valoarea totală a proiectului este de 9.326.704,99 lei, din care contributie publica 9.141.349,80 lei. 
Proiectul se implementează pe o durată de 36 luni. 
 
Se pot inscrie in cadrul proiectelor noastre persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: 
Se pot inscrie in cadrul proiectului persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: 

- au domiciliul sau resedinta in regiunea in care se implementeaza proiectul (oricare din judetele 
mentionate mai sus, atat in mediul urban cat si rural) 
- sunt someri, persoane angajate, sau persoane inactive - studenti, pensionari, persoane care beneficiaza de 
venit minim garantat sau nu beneficiaza de venituri 
- intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban din regiunea in care se implementeaza 
proiectul 
 

Grupul tinta al proiectului este format din 300 de persoane fizice, cel putin 20 de persoane din 
fiecare judet al regiunii Sud-Muntenia, care au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban din 
regiune si care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, astfel: 
- someri: 50; 
- persoane inactive (elevi sau studenti, persoane casnice care desfasoara numai activitati casnice in 
gospodarie, persoane intretinute de alte persoane ori de stat sau de alte organizatii private, persoane care 
se intretin din alte venituri: inchirieri, dobanzi, rente, dividente, pensionari din toate categoriile): 50; 
- persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca: 
200. 
 

In cadrul acestui proiect se urmareste formarea în domeniul antreprenorial a 300 de persoane care 
au domiciliul sau reședința în mediul rural sau urban in regiunile Sud-Est și care intenționeaza să înființeze o 
afacere (afacerea trebuie sa fie cu caracter non-agricol si sa se desfasoare în mediul urban). 

Dupa finalizarea Cursului de antreprenoriat, cei 300 de absolventi pot participa la concursul de 
planuri de afaceri, in care isi pot prezenta ideea de afacere.  

Concursul de planuri de afaceri se va finaliza cu alegerea a 36 de persoane care vor primi o 
finantare de 35000 de euro pentru infiintarea afacerii dorite.  
 
              Conditii referitoare la afacerea infiintata: 

- Persoanele care vor beneficia de finantare nu trebuie sa detina calitatea de asociati majoritari in 
structura altor intreprinderi la data semnarii contractului de subventie. 

- Persoanele care vor beneficia de finantare nu pot avea calitatea de asociat, administrator, 
reprezentant legal sau angajat in mai mult de o intreprindere  

- Daca persoana care va beneficia de finantare decide sa infiinteze intreprinderea alaturi de alti 
asociati, atunci ea va trebui sa aiba calitatea de actioner majoritar. 

- Intreprinderile nou infiintate trebuie sa aibe sediul social si eventualele puncte de lucru in mediul 
urban, intr-unul din judetele regiunea Sud Est (Braila, Tulcea, Galati, Constanta, Buzau si Vrancea). 

- Fiecare intreprindere va crea cel putin doua locuri de munca 
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- Fiecare Beneficiar de finantare va trebui sa angajeze, dupa maxim 6 luni de la semnarea 
contractului de ajutor de minimis - cel putin doua persoane 

- Persoanele angajate in cadrul intreprinderii vor avea in mod obligatoriu domiciliul sau resedinta 
intr-unul din judetele regiunii Sud Est. 

 
               Informatii referitoare la ajutorul de minimis acordat celor 36 de intreprinderi: 

- Cheltuielile aferente infiintarii si functionarii afacerilor sunt acoperite de ajutorul de minimis 
acordat 

- Valoarea maxima acordata este de 35000 euro. 
- Acordarea finantarii se va face in baza unui contract de subventie  
- Finantarea se va acorda in doua transe: o transa initiala de maximum 75% din valoarea totala a 

finantarii si o transa finala de 25% dupa ce beneficiarul face dovada ca a realizat venituri 
reprezentand minimum 30% din cei 75% acordati in prima transa in maxim 12 luni de activitate) 

- Intreprinderile trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minim 18 luni 
- Platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor vor fi efectuate in primele 12 luni de 

functionare, in urmatoarele 6 luni Beneficiarul finantarii fiind responsabil de asigurarea functionarii 
afacerii si de mentinerea locurilor de munca create. 

 
 
               Perioada de desfasurare a activitatilor: 

- Pregatirea procesului de selectie a grupului tinta: ianuarie – februarie 2018 
- Identificarea potentialilor membrii ai grupului tinta, analiza eligibilitatii si inscrierea in grupul tinta, 

conform metodologiei de selectie a grupului tinta: februarie – august 2018 
- Inscrierea cursantilor selectati la programul de formare antreprenoriala: februarie – septembrie 

2018 
- Sustinerea programului de formare antreprenoriala: aprilie – septembrie 2018 
- Lansarea concursului de prezentare a planurilor de afaceri: octombrie 2018 
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