OIR POSDRU REGIUNEA VEST
1467/28.01.2021

Nr. ________________________

Aprob,
Marius LUPULESE
Director Executiv Adjunct
LUPULESE MARIUS

Semnat digital de LUPULESE MARIUS
Data: 2021.01.28 13:28:13 +02'00'

DECIZIE DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU
PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

încheiată la data de 28.01.2021 privind proiectul Afacerea ta, Sansa ta! – idei de afaceri in
Regiunea Vest, codul MySMIS 106743, beneficiar ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC
1.
Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea
fondurilor europene/furnizorului ajutorului de minimis:
a) Denumirea: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest (OIR POSDRU Regiunea Vest)
b) Sediul: localitatea Timisoara, Piața Consiliul Europei, nr. 2A, Iulius Town, cladirea United
Business Center 1, et. 6, Judeţul Timiş
c) Codul unic de Înregistrare: 20779330
d) Domiciliul fiscal: localitatea Timisoara, Piața Consiliul Europei, nr. 2A, Iulius Town, cladirea
United Business Center 1, et. 6, Judeţul Timiş
e) Reprezentatul legal: Adriana TOMA
2.
Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului de ajutor de minimis
a) Denumirea: COSMINA&OSMOND S.R.L
b) Sediul: Municipiul Timișoara, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 52, cam. 2, ap.4, jud. Timiș
c) Codul unic de Înregistrare: 40752347
d) Domiciliul fiscal: Municipiul Timișoara, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 52, cam. 2, ap.4, jud. Timiș
e) Reprezentatul legal: Vuchinger Valeria Cosmina
f) Nr. și obiectul contractului de subvenție: numărul şi obiectul contractului de subvenţie: Contract
de subvenție nr. 51/25.04.2019, pentru acordarea finanțării nerambursabile de catre DG PECU prin
intermediul administratorului de grant ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA ASSOC, în baza schemei de ajutor de minimis aferentă POCU 2014-2020,
Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific 3.7 “Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.
3.
Denumirea și datele de identificare ale proiectului prin care a fost acordat ajutorului
de minimis:
a) Numărul și data contractului: POCU/82/3/7/106743, înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Vest
cu nr. 136/11.01.2018
b)Titlul proiectului: Afacerea ta, Șansa ta! – idei de afaceri in Regiunea Vest
c) Perioada de implementare: 12.01.2018 – 11.01.2021 - 36 luni
Piața Consiliul Europei nr.2A, Iulius Town, Clădirea United Business Center 1, etajul 6, Timișoara, cod postal 300627, Timișoara, Judetul Timiș
Tel.: +4 0256-293 686, Fax+4 0256-293 680, 0256-499 755, E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro
www.oirposdru-vest.ro
Pagină 1 din 9

OIR POSDRU REGIUNEA VEST
d) Valoarea ajutorului de minimis acordat: Ajutor de minimis pentru COSMINA&OSMOND S.R.L –
178.340,00 lei, conform Contract de subvenție nr. 51/25.04.2019; Total ajutor de minimis la nivelul
proiectului – 12.483.800,00 lei;
e) Sume plătite de AMPOCU/administratorul schemei aferente ajutorului de minimis: 133.755,00 lei,
reprezentând tranșa I în procent de 75% din ajutorul de minimis – sumă plătită către
COSMINA&OSMOND S.R.L.
f) Stadiul proiectului: în implementare.
4. Baza legală a verificării:
- art. 25 alin. 1 și 4 din OUG nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
20/2015, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,
precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele
finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structural europene în cadrul
Programului Operațional Capital Uman
- Ghidul Solicitantuli Condiții Specifice „România Start Up Plus“,
- Schema de ajutor de minimis România Start-Up Plus aferentă Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul
ministrului fondurilor europene nr.1838/2016
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1627/2019 de modificare și completare a Schemei de
ajutor de minimis „România Start Up Plus“, aferentă Programului operațional Capital uman 20142020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului
fondurilor europene nr. 1.838/2016
5. Punctul de vedere formulat de beneficiarul ajutorului de minimis
Prin adresa nr. 788/8.01.2021, s-a solicitat punct de vedere beneficiarului ajutorului de minimis
Cosmina&Osmond. Acesta nu a transmis punctul de vedere în termenul de 5 zile lucrătoare.
6. Locul unde s-a desfășurat verificarea și perioada:
Verificarea s-a desfășurat la sediul OIR POSDRU Regiunea Vest, situat în Timișoara, Bd. Mihai
Viteazu nr. 30 B (pînă la 31.12.2020) și începând cu 01.01.2021 Timișoara, Piața Consiliul Europei,
nr. 2A, Iulius Town, cladirea United Business Center 1, et. 6, Judeţul Timiș, în perioada 18.11.2020
– 18.01.2021.
7. Obiectul deciziei:
Echipa de verificare numită prin Mandatul nr. 13556/18.11.2020 a procedat la efectuarea unei
verificări documentare și faptice a cazului de încălcare a legislației în domeniul ajutorului de minimis
semnalat prin Suspiciunea de neregulă nr. 103819/16.11.2020 emisă de Direcția Generală
Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene privind beneficiarul
ajutorului de minimis COSMINA&OSMOND S.R.L., finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis
România Start-Up Plus, proiect POCU/82/3/7/106743, cu titlul „ Afacerea ta, Șansa ta! – idei de
afaceri in Regiunea Vest“.
(Se citează toate constatările din documentul emitentului)
„SC COSMINA & OSMOND S.R.L nu a mai putut fi contactata, nu a fost transmisa nicio solicitare de
reluare a activitatii, nu a fost semnat niciun act aditional la contractul de subventie mai sus
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mentionat, precum si faptul ca nu au fost transmise documente justificative conforme privind
desfasurarea raportului de munca pentru 4 (patru) angajati in conformitate cu cele mentionate in
planul de afaceri depus si selectat pentru finantare. SC COSMINA & OSMOND S.R.L, nu a respectat
obligațiile prevăzute în contractul de subvenție. SC COSMINA & OSMOND S.R.L, nu a respectat
prevederile GS-Condiții Specifice „România Start Up Plus”, în ceea ce privește locurile de munca
create si functionale, astfel „După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue
activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a. SC
COSMINA & OSMOND S.R.L a primit o subvenție de 133.755,00 lei, reprezentând prima tranșă
aferentă ajutorului de minimis, plătită cu OP 1909/20.08.2019. Subvenția este cuprinsă în cadrul,
CP 4, CRC 17 aferenta CP 4. Având în vedere nerespectarea de către SC COSMINA & OSMOND S.R.L
a obligațiilor ce îi revin, se impune recuperarea ajutorului de minimis acordat, respectiv a sumei
de 133.755,00 lei“.
Obiectul verificării îl constituie stabilirea creanței bugetare și a dobânzii aferente, a prejudiciilor
și/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalității, conformității și
regularității utilizării fondurilor alocate in cadrul schemelor de ajutor de minimis, astfel încât să se
asigure protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, precum și a fondurilor naționale
de cofinanțare în ce privește ajutorul de minimis al cărui beneficiar este COSMINA&OSMOND SRL.
În conformitate cu prevederile:
•

•
•

•

•

•
•

art. 25 alin. (1) și (4), art. 33 alin. (2-4) și art. 39 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile
naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii
concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/06.03.2015,
cu modificările și completările ulterioare;
REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2004 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața intrenă în aplicarea articolelor 107 și 108
din tratat;
Art. 1 punctele 3 și 4 din Regulamentului (CE) NR. 271/2008 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene;
Art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din
Tratatul CE cu modificările și completările ulterioare privind rata dobânzii aplicate în cazul
recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25
alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței
nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri
structural europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus“,
Art. 93 alin. 2 lit.b) și art. 22 - Schema de ajutor de minimis România Start-Up Plus aferentă
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru
toți”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1838/2016,
modificată și completată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1627/2019

se stabilește în sarcina SC COSMINA&OSMOND SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de
minimis în carul proiectului POCU/82/3/7/106743 cu titlul „Afacerea ta, Șansa ta! – idei de afaceri in
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Regiunea Vest“ obligația de restituire a debitului în sumă totală de 142.709,96 lei, din care
133.755,00 lei reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU utilizat fără respectarea
prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de
minimis și 8.954,96 lei dobândă aferentă calculată de la data plății ajutorului, 20.08.2019 până la
data de emiterii prezentei decizii.
8. Motivele de fapt:
Doamna Vuchinger Valeria-Cosmina a participat la concursul de planuri de afaceri organizat în
cadrul proiectului cu cod SMIS 106743, cu titlul „Afacerea ta, Șansa ta! – idei de afaceri in
Regiunea Vest“. Planul de afaceri Salon înfrumusețare Timișoara, cod CAEN activitate principală
9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare, a fost declarat selectat cu un punctaj total de 91
de puncte, poziția 3 în Clasamentul final. Valoarea totală a planului de afaceri conform bugetului
este de 237.936,40 lei, din care 178.340 lei fonduri nerambursabile și 59.596,40 lei capital propriu.
În cadrul capitolului D.5.3 Politica de personal din Planul de afaceri se menționează: „Conducerea
firmei va fi asigurată de administrator….Afacerea necesită 4 angajați““, iar la cap. D.5.5 Costuri de
personal, sunt menționate următoarele funcții: Adminstrator, coafeză, cosmeticiană, manichiuristă..
Doamna Vuchinger Valeria-Cosmina a înființat societatea COSMINA&OSMOND SRL, număr de
ordine în regsitrul comerțului J35/1272/2019, Cod Unic de înregistrare 40752347 din data de
07.03.2019, conform Certificat de înregistrare seria B nr. 3816810. Sediul societății a fost stabilit în
municipiul Timișoara, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 52, cam. 2, ap. 4, Jud. Timiș, iar activitatea
principală este 9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare. Doamna Vuchinger ValeriaCosmina este asociat unic și administrator al societății COSMINA&OSMOND SRL.
La data de 25.04.2019, între ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA ASSOC, în calitate de administrator al schemei de minimis, pe de o parte, și
COSMINA&OSMOND SRL, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, pe de altă parte, s-a
încheiat contractul de subvenție nr. 51/25.04.2019 având ca obiect acordarea de ajutor de minimis
beneficiarului al cărui plan de afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului. Ajutorul de minimis acordat
în baza contractului de subvenție este de 178.340,00 lei. Tranșa inițială, în procent de 75% din
ajutorul de minimis, este de 133.755,00 lei, iar tranșa a 2-a, în procent de 25% din ajutorul de
minimis, este de 44.585,00 lei.
La data de 20.08.2019, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA
SOCIALA ASSOC, în calitate de administrator al schemei de minimis, efectuează plata sumei de
133.755,00 lei, conform OP nr. 1909/20.08.2019, către COSMINA&OSMOND SRL. Subvenția este
cuprinsă în cadrul CRC nr. 17 aferentă Cererii de plată nr. 4.
În urma verificărilor efecuate cu privire la Raportul tehnic nr. 17 au rezultat următoarele:
Prin Adresa nr.1/24.05.2020, beneficiarul ajutorului de minimis SC COSMINA & OSMOND SRL a
solicitat
administratorului
schemei
de
minimis
ASOCIATIA
PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC, suspendarea Contractului de
subventie nr. 51/25.04.2019, începand cu data de 25.03.2020. OIR POSDRU Regiunea Vest, prin
Scrisoarea de solicitare clarificări aferentă RT17 cu nr. 12167/21.10.2020, a solicitat documente
justificative care să ateste suspendarea/modificarea contractului de subvenție, respectiv actul/actele
adiționale la contractul de subventie, precum și documente care să ateste desfășurarea activității
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societății, respectiv documente justificative privind desfășurarea/menținerea raportului de muncă
pentru 4 (patru) angajați în conformitate cu planul de afaceri depus și selectat pentru finanțare. Prin
Răspunsul la solicitarea de clarificări înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Vest cu
nr.12504/27.10.2020, beneficiarul a depus o informare (anexa la Raspunsul de solicitare clarificari
nr.12504/27.10.2020) prin care arată că reprezentamul legal al SC COSMINA & OSMOND S.R.L
nu a mai putut fi contactat, nu a fost transmisă nicio solicitare de reluare a activității, nu a fost
semnat niciun act adițional la contractul de subvenție și nu au fost transmise documente justificative
conforme privind desfășurarea raportului de munca pentru 4 (patru) angajați.
În consecință, COSMINA & OSMOND S.R.L, nu a respectat obligațiile prevăzute în contractul de
subvenție, după cum urmează:
„Art. 6. Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis
B. Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis:
d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților
administratorului schemei de antreprenoriat și a persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de
ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței să efectueze controale privind modul de utilizare a
subvenției, precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate;
e) depunerea la administratorul schemei de antreprenoriat a raportului privind desfășurarea
activității economice pentru care a fost alocată subvenția și a documentelor justificative
corespunzătoare, până la data de 11.01.2021, după cum urmează:
- trimestrial beneficiarul va transmite către administratorul de minimis un raport tehnic care sa
includa si balanța contabilă si dovada înființării și/sau menținerii locurilor de munca (Extras REGES,
Registru salariati din Revisal, alte documente aplicabile).
f) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de către administratorul
schemei de minimis, furnizorul schemei de minimis sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite
de aceștia.
i) raportarea către administratorul schemei de minimis a tuturor datelor și informațiilor necesare
pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispozișie de acesta;
C. Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție
de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta
2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă
de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID
POCU/82/3/7/106743 in etapa a II – a specificata GS-CS „Romania Start Up Plus”.
Beneficiarul ajutorului de minimis COSMINA & OSMOND S.R.L nu a dat curs solicitărilor de a pune
la dispoziie documentele justificatuve care atestă îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, conform
Contractului de subvenție.
Ghidul solicitantului – condiții specifice România Start Up Plus prevede la subcap. 1.3.1
Activități/acțiuni eligibile, Etapa a II-a – Implementarea planului de afaceri finanțate din fonduri
FSE, următoarele: „După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea
pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a“, iar la Etapa a
III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate se menționează: „La
finalul implementării proiectului, indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație a
numărului de persoane angajate, administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a se
asigura că numărul persoanelor angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate este cel puțin egal
cu numărul total asumat inițial“.
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Schema de ajutor de minimis România Start-Up Plus aferentă Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul
ministrului fondurilor europene nr.1838/2016, modificată și completată prin Ordinul ministrului
fondurilor europene nr.1627/2019, prevede la art. 7, alin. 1 lit. g) următoarele: (1) Pot beneficia de
facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții: … g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România
Start-Up Plus”, respectiv:
(ii) asigurarea funcționării întreprinderii nou-create sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă
de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de subvenție;
(iii) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure
continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
(iv) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului“.
Totodată, art. 93 alin. 1 din Schema de ajutor de minimis România Start-Up Plus, prevede:
„(1) Drepturile și obligațiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:
a) Beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea
planului de afaceri selectat, în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și în
Ghidul Solicitantului - Condiții specifice ”România Start-Up Plus”;
b) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a
implementa planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile
prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și în Ghidul Solicitantului -Condiții specifice
”România Start-Up Plus”;
c) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de
minimis/administratorului schemei de antreprenoriat toate datele și informațiile necesare pentru
monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;
d) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui, după caz, parțial sau total, valoarea
ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului,
inclusiv dobânda aferentă“.
Beneficiarul ajutorului de minimis COSMINA&OSMOND SRL nu a respectat obligațiile căreia îi
revin potrivit Ghidul solicitantului – condiții specifice România Start Up Plus și Schema de ajutor de
minimis România Start-Up Plus și nu a implementat planul de afaceri pentru care a beneficiat de o
finanțare de 133.755,00 lei.
Conform prevederilor Schemei de ajutor de minimis ”România Start-Up Plus” actualizata, aprobata
prin Ordinul MFE 1838/2016 si modificata prin Ordinul MFE 1627/2019, art.9^3 (2) “Constituie
motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: ..... b) nerespectarea țintelor indicatorilor
privind numărul de locuri de munca asumate prin planul de afaceri, in conformitate cu prevederile
Ghidului solicitantului - Condiții specifice «Romania Start Up Plus». Beneficiarii ajutorului de minimis
au obligația menținerii locurilor de munca nou-create in numărul si pe durata menționate in Ghidul
solicitantului - Condiții specifice «Romania Start Up Plus»’.
În conformitate cu prevederile:
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•

•
•

•

•

•
•

art. 25 alin. (1) și (4), art. 33 alin. (2-4) și art. 39 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile
naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii
concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/06.03.2015,
cu modificările și completările ulterioare;
REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2004 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața intrenă în aplicarea articolelor 107 și 108
din tratat;
Art. 1 punctele 3 și 4 din Regulamentului (CE) NR. 271/2008 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene;
Art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din
Tratatul CE cu modificările și completările ulterioare privind rata dobânzii aplicate în cazul
recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25
alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței
nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri
structural europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus“,
Art. 93 alin. 2 lit.b) și art. 22 - Schema de ajutor de minimis România Start-Up Plus aferentă
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru
toți”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1838/2016,
modificată și completată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1627/2019

se stabilește în sarcina COSMINA&OSMOND SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis
în carul proiectului POCU/82/3/7/106743 cu titlul „Afacerea ta, Șansa ta! – idei de afaceri in
Regiunea Vest“ obligația de restituire a debitului în sumă totală de 142.709,96 lei, din care
133.755,00 lei reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU utilizat fără respectarea
prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de
minimis și 8.954,96 lei dobândă aferentă calculată de la data plății ajutorului, 20.08.2019 până la
data de emiterii prezentei decizii.
În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările ulterioare,
rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului
pentru prima dată. Modul de calcul al dobânzii s-a realizat în conformitate cu dispozițiile legale
naționale și europene incidente la data deciziei și constituie anexă a prezentei.

9. Concluzii:
Prin verficările efectuate au fost identificate cheltuieli neeligibile, ca urmare a acordării unui ajutor
de minimis în sumă totală de 133.755,00 lei, la care se adaugă 8.954,96 lei dobândă.
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10. Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de
minimis:
Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis este în
sumă totală de 133.755,00 lei, din care FSE (85%) = 113.691,75 lei și BS (15%) = 20.063,25 lei.
Dobândă aferentă: 8.954,96 lei, din care FSE (85%) = 7.611,72 lei și BS (15%) = 1.343,24 lei.

11. Valoare creanței bugetare:
Valoarea creanței bugetare rezultate din nerespectarea legislației în domeniul ajutorului de minimis
este de 142.709,96 lei, din care 133.755,00 lei ajutor de minimis acordat și 8.954,96 lei dobândă
datorată conform prevedrilor legale.
Modalitatea de calcul a dobânzii datorate de beneficiar este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

12. Documente probante:
1. Contractul de subvenție nr. 51/25.04.2019
2. OP nr. 1909/20.08.2019
3. Extras Trezoreria Municipiului Baia Mare din data de 20.08.2019
4. Răspunsul la solicitarea de clarificări înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Vest cu
nr.12504/27.10.2020 și documentele atașate la acesta.
Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de rambursare ale beneficiarului după cum
urmează:
Cererea de rambursare nr. 17 aferentă CPL nr. 4
Valoarea cheltuielilor neeligibile este în sumă de 133.755,00 lei, din care FSE (85%) = 113.691,75
lei și BS (15%) = 20.063,25 lei.
Dobândă aferentă: 8.954,96 lei, din care FSE (85%) = 7.611,72 lei și BS (15%) = 1.343,24 lei.
13. Debitor
a) Denumirea: COSMINA&OSMOND SRL
b) Sediul: Municipiul Timișoara, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 52, cam. 2, ap.4, jud. Timiș
c) Codul unic de Înregistrare: 40752347
d) Domiciliul fiscal: Municipiul Timișoara, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 52, cam. 2, ap.4, jud. Timiș
e) Reprezentatul legal: Vuchinger Valeria Cosmina
14. Cuantumul creanței bugetare stabilită în sarcina beneficiarului ajutorului de minimis:
Debitorul, COSMINA&OSMOND S.R.L, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul
proiectului POCU/82/3/7/106743, cu titlul „Afacerea ta, Șansa ta! – idei de afaceri in Regiunea
Vest“, datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de
142.709,96 lei.
15. În temeiul prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 77/2014 privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea
Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările și completările ulterioare, prezenta Decizie are caracter de titlu executoriu.
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Prezenta decizie devine aplicabilă la data comunicării.

16.

17. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate formula contestație ce se depune,
sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea
emitentă.
18. Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează
să se recupereze debitul este RO20TREZ70057070563XXXXX deschis la Trezoreria Operativă a
municipiului București, beneficiar MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE,
Cod fiscal (CUI) 38918422.
19. Prezenta decizie a fost întocmită în 6 (sase) exemplare originale.
20.
Prezenta Decizie va fi comunicată către:
Debitorul COSMINA&OSMOND SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis ( un
exemplar în original)
Organele fiscale competente (un exemplar în original însoţit de dovada comunicării către
debitor);
- Consiliului Concurențe (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare);
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene
Capital Uman (două exemplare în original, însoţite de dovada comunicării către debitor).
21. Organul care efectueză recuperarea va determina cuantumul dobânzilor aferente perioadei
cuprinse între data avută în vedere în decizie și data în care s-a recuperat efectiv ajutorul de
minimis.
Echipa de verificare:
-

Daniela FODOR, consilier superior

-

Alina DAMIAN, expert superior

signed by
FODOR Digitally
FODOR DANIELA
2021.01.28
DANIELA Date:
12:07:39 +02'00'

DAMIA
N ALINA

Digitally signed by
DAMIAN ALINA
DN: c=RO, cn=DAMIAN
ALINA,
email=alina.damian@oirp
osdru-vest.ro
Date: 2021.01.28 12:18:29
+02'00'
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