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Capitolul I – INTRODUCERE 
 
I.1. Cadru general 
 
Prezenta Metodologie de evaluare și selecție a planurilor de afaceri este elaborată în cadrul 
proiectului O șansă pentru economia social, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile 
POCU/449/4/16/128107 și are ca scop stabilirea procedurii de evaluare a planurilor de 
afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului astfel încât să se asigure ca procesul de 
selecție respect principiile de transparență, echidistanță și obiectivitate. Regulile stabilite prin 
prezenta metodologie sunt obligatorii pentru toți participanții la concursul de planuri de 
afaceri și nu exonerează nici o persoană participantă de obligația cunoașterii și respectării 
acesteia. 

 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital 
Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenorialului social și a integrării vocaționale în 
întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea 
forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de 
economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 
 
Obiectivul general al proiectului costa in infiintarea si dezvoltarea a 21 intreprinderi sociale in 
regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest Oltenia si Nord Est, ce asigura oportunitati de 
integrare si reintegrare a fortei de munca in structurile de economie sociala, prin crearea a 
105 de noi locuri de munca. 
Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 120 de persoane cu varsta peste 18 de ani, 
persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale. 
EFECTE PE TERMEN LUNG: Prin acest proiect se sustine cresterea gradului de ocupare 
prin crearea a 105 de noi locuri de munca noi, cate minim 5 locuri de munca pe afacere 
infiintata in cadrul proiectului, mentinute minim 6 luni dupa finalizarea implementarii planului 
de afaceri, de catre cele 21 de intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului. 
CONTRIBUTIA LA OBIECTIVELE AXEI PRIORITARE SI OS 4.16: formarea a 120 de 
persoane in domeniul antreprenoriatului in economia sociala sau managementului de 
intreprindere sociala, respectiv infiintarea si dezvoltarea a 21 intreprinderi sociale, 
promovand si sustinand astfel antreprenoriatul social si integrare / reintegrare a fortei de 
munca in structurile de economie sociala, prin crearea a 105 de noi locuri de munca in 
regiunile de implementare ale proiectului. 
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I.2. Cadru legal 
 

➢ Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014 – 2020;  

➢  Ghidului solicitantului condiții specifice - sprijin pentru înființarea de întreprinderi 
sociale ap 4/pi 9.v/os 4.16; 

➢ Contractul de finanțare încheiat între Organismul Intermediar Regional pentru 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru și 
Asociația Viitor pentru Femei; 

➢ Schema de ajutor de Minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” 
aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea 
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea 
de investiții 9v: Promovarea antreprenorialului social și a integrării vocaționale în 
întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la 
ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie socială de a funcționa întro manieră auto-sustenabilă, 
aprobată prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene Nr. 772/03.08.2018; 

➢ Legea economiei sociale (Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia social), 
actualizată cu modificările și completările ulterioare;  

 

I.3.Termeni și definiții  
 
În prezenta metodologie sunt utilizați termini și definiții orientative care au legătură cu 
organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri. 
 
Beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere socială care beneficiază, în cadrul unui 
proiect finanțat prin axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul 
specific 4.16 al POCU, de ajutor de minimis;  

 
Contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI 
POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul 
schemei pentru entități ale economiei sociale, pe de altă parte, prin care se stabilesc 
drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul 
POCU;  
 Administrator al schemei de minimis – persoană juridică delegată de către furnizor să 
deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul 
schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, 
administratorii schemei de minimis sunt administratorii de schemă pentru entități ale 
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economiei sociale sau entități juridice din componența administratorilor de schemă pentru 
entități ale economiei sociale responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului 
de minimis. 
 
Întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în 
domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă 
principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările 
ulterioare;  
 
Întreprindere socială de inserție - întreprinderea socială care îndeplinește cumulativ 
condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu 
modificările ulterioare;  
 
Contractul de subvenție - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de 
minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 
corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de 
ajutor de minimis;  
 
Beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de 
finanțare cu AM POCU/OI POCU.  
 
Conflictul de interese - Conform art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011„Nu au dreptul să fie 
implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a 
programelor în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane: 1. cele care dețin 
părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care 
fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre 
solicitanți; 2. soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin 
pârți sociale, pârți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care 
fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre solicitanți; 3. cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le 
afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finanțare.” Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică solicitantul/partenerii 
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de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială, sau care îi împiedică să execute 
activitățile prevăzute în cererea de finanțare sau în reglementările specifice, din motive 
referitoare la familie, viață personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau 
orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în 
cauză, soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv; 

 
Incompatibilitatea reprezintă interdicția (expres prevăzută de lege) de a cumula două sau 
mai multe funcții/ atribuții care prin exercitarea lor simultană ar putea altera obiectivitatea cu 
care oficialul public are obligația să își îndeplinească sarcinile de serviciu. În înțelesul 
prezentei, incompatibilitatea este situația conflictuală clar identificată în care un oficial public 
nu poate realiza în același timp anumite activități în domeniul privat și în domeniul public și 
nu poate cumula anumite funcții din domeniul privat și domeniul public. Pentru a se afla într-o 
situație de incompatibilitate, un oficial public nu trebuie să ia nici o decizie, fiind suficient 
faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcții interzise de lege; 
 
 
Comisie de evaluare – comisie în care vor fi implicați cel puțin un reprezentant al sectorului 
economiei sociale, un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunile de implementare 
și un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunile de 
implemtare ale proiectului.  
 
I.4. Bugetul aferent competiției de planuri de afaceri  
 
Bugetul maxim pentru ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentului proiect, în urma 
concursului de planuri de afaceri, este de 9.709.980 lei.  
Fiecare plan de afaceri selectat va beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea 
acestuia în aplicare în valoare de maximum 462.380 lei, având angajamentul de a crea 5 
locuri de muncă.  
Planurile de afaceri care nu respectă aceste plafoane, vor fi considerate neeligibile. Se vor 
putea finanța 21 de planuri de afaceri de valoare maximă 462.380 lei.  
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Capitolul II –  CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU PLANURILE 

DE AFACERI CE VOR FI FINANȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI  
 
II.1. Criterii de eligibilitate ale persoanelor interesate să participe la concursul de 
planuri de afaceri 
 
 
Pot participa la concursul de planuri de afaceri, persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții:  
 

➢ și-au exprimat în scris intenția de a înființa întreprinderi sociale în Regiunea Sud - 
Muntenia/Regiunea Sud Est/Regiunea Sud Vest Oltenia/Regiunea Nord Est;  

➢ au domiciliul/reședința în termen de valabilitate în regiunea Sud-Muntenia sau 
Regiunea Sud Est sau Regiunea Sud Vest Oltenia sau Regiunea Nord Est, la data 
depunerii planului de afaceri, iar cartea de identitate este în termen de valabilitate;  

➢ au absolvit cursul ANC - Antreprenor în economia socială (Cod COR 112032) derulat 
în cadrul proiectului ”O șansă pentru economia social, un viitor mai bun pentru 
persoanele vulnerabile”. In cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care 
nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate în cadrul 
proiectului, dar care se incadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un 
certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică - 
Antreprenor in economia social Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere 
socială cod COR 112036. Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu 
au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul 
contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza in limita de 10% dintre toate 
planurile de afaceri selectate pentru finanțare; 

➢  să nu fi fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale.  

➢ să nu fi fost niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și 
irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte 
activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.  

➢ să nu fie angajat al liderului de proiect sau al partenerilor și nici să nu fie în relație de 
soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect 
sau partenerilor.  

➢ să își asume responsabilitatea implementării planului de afaceri depus, în calitate de 
viitor reprezentant legal al întreprinderii ce va fi înființată, şi să nu acţioneze ca 
intermediar pentru planul de afaceri propus spre finanțare.  
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II.2. Criterii de eligibilitate a activităților și planurilor de afaceri 
 
Pot participa la concurs planurile de afaceri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

➢ Planul de afaceri propus trebuie să vizeze înființarea unei întreprinderi sociale care se 
va constitui în regiunile mai puțin dezvoltate: Sud Muntenia, Sud Est, Sud-Vest 
Oltenia sau Nord Est. Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, 
după caz, punctul/ punctele de lucru în regiunile de dezvoltare menționate.  

➢ Planul de afaceri propus trebuie să vizeze înființarea unei întreprinderi sociale care se 
va constitui conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială.  

➢ Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod 
obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se 
implementează proiectul (Sud Muntenia, Sud Est, Sud-Vest Oltenia sau Nord Est) în 
mediul urban sau rural.  

➢ Pentru a putea fi subvenționate, intreprinderile de economie socială create trebuie să 
creeze minim 5 locuri de muncă. 

➢ Planul de afaceri, să nu se adreseze activităților economice enumerate la art. 5, alin. 
(2) din Schema de ajutor de minimis – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale 
aprobată prin Ordinul nr. 772/03.08.2018, aferentă Programului operaţional Capital 
uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, 
obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială 
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.  

 
NU se finanteaza: 

 

• Activitati in sectoarele pescuitului si acvaculturii; 
• Activitati  in domeniul productiei primare de produse agricole; 
• Activitati in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole; 
• Achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri; 
• Activitati conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele 

importate; 
• Activitati de export catre tari terte/state membre, ajutoarele legate direct de cantitatile 

exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau 
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export. 
 

➢ Planul de afaceri să nu fie identic sau foarte asemănător cu altul/altele propuse de 
alte persoane în cadrul concursului. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de 
afaceri, propuse de persoane diferite, care sunt identice sau cu un grad foarte mare 
de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de 
management și marketing și bugetul detaliat. 
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Planul de afaceri trebuie să respecte modelul din prezenta metodologie – anexa 9 – Plan de 
afaceri. Planurile de afaceri care nu respectă modelul din anexa vor fi respinse. Planul de 
afaceri va demonstra fără echivoc că se vor asigura condițiile și resursele de a menține 
investiția solicitată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis. 
 
Condițiile de participare la concurs vizează în mod expres îndeplinirea cumulativă a 
condițiilor de eligibilitate ale participanților, cu cele privind eligibilitatea cheltuielilor, a 
activităților, a planurilor de afaceri, cu condițiile stabilite în Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, Ghidul solicitantului Condiții specifice „Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale“, Schema de minimis, legislație națională, legislație 
europeană și prezenta metodologie.  
Neîndeplinirea acestor condiții condue la respingerea participanților și/sau a planului de 
afaceri depus de participanți. 
 
 
 

Capitolul III – EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERE 
 
 III.1.Inscrierea la concurs și conținutul dosarului de inscriere 
 
Anunțul privind începerea Concursului de planuri de afaceri se publică pe platforma online 
https://incubator.afacerisociale.ro/ , împreună cu prezenta metodologie, din care fac parte 
integrantă Anexele enumerate în conținutul prezentei.  
Pe platforma online https://incubator.afacerisociale.ro/ se vor publica și eventualele 
modificări, actualizări sau clarificări aduse metodologiei și/sau documentelor de concurs. 
 
Inscrierea planului de afaceri în competiția de planuri de afaceri se va realiza online prin 
intermediul platformei proiectului, în secțiunea special dedicată concursului de planuri de 
afaceri. 
Inscrierea la Concursul de planuri de afaceri se face prin depunerea dosarelor de participare.  
 

Dosarul de înscriere va cuprinde:  
1. Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri și înregistrare Plan de afaceri. – 
Anexa 1  
2. Copie certificată pentru conformitate după cartea de identitate 
3. Actul din care reiese dovada finalizării unui program de formare antreprenorială specifică: 
Antreprenor în economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere sociala 
Cod COR 112036.  
4. Declarație de intenție privind înființarea unei întreprinderi sociale sau a unei întreprinderi 
sociale de inserție. – Anexa 2 
5. Declarație de eligibilitate privind participarea la concursul de planuri de afaceri. – Anexa 3 

https://incubator.afacerisociale.ro/
https://incubator.afacerisociale.ro/
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6. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese. – Anexa 4 
8. Declarația pe proprie răspundere a participantului privind asigurarea sustenabilității și 
menținerea destinației bunurilor achiziționate din subvenție cel puțin 3 ani după finalizarea 
proiectului. – Anexa 5 
 
Planul de afaceri trebuie să respecte modelul din prezenta metodologie – anexa 9 – Plan de 
afaceri. Planurile de afaceri care nu respectă modelul din anexa vor fi respinse. Planul de 
afaceri va demonstra fără echivoc că se vor asigura condițiile și resursele de a menține 
investiția solicitată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis. 

 

Beneficiarii vor avea posibilitatea de a trimite, pe langa planul de afaceri si bugetul aferent, 
un video de prezentare al afacerii prin care sa sustina ideea de afacere. Video-ul se poate 
incarca pe un cont personal de youtube si se va trimite link-ul de accesare pentru filmulet, in 
mesajul de inaintare al planului de afaceri. 
 

Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost declarate câștigătoare, vor avea obligația să 
depună în termen de maxim 10 zile, următoarele documente: 

1. Cazier judiciar, în original – pentru participant și, dacă este cazul, pentru asociat/ 
asociați; 

2. Cazier fiscal – în original - pentru participant și, dacă este cazul, pentru asociat/ 
asociați;  

 
Membrii grupului tinta care au finalizat programul de formare antreprenoriala specifica in 
cadrul proiectului O sansa pentru economia sociala, un viitor mai bun pentru persoanele 
vulnerabile vor fi notificati prin e-mail de catre Expertul organizare concurs planuri de afaceri 
in legatura cu derularea concursului de planuri de afaceri. 
 
Împreună cu notificarea de a depune planul de afaceri, beneficiarul va primi pe e-mail 
prezenta metodologie și anexele care vor face parte din dosarul de depunere a planului de 
afaceri sau vor fi utilizate în evaluare. 
 
Dosarele de înscriere vor fi înregistrate și centralizate de către expertul organizare concurs 
PA – Solicitant. 
 
 
III.2. Constituirea comisiei verificare și evaluare planuri de afaceri  
 
In vederea organizării concursului planurilor de afaceri se va constitui comisia de verificare și 
evaluare planuri de afaceri. Comisia de verificare și evaluare planuri de afaceri va fi 
constituită din 9 membrii:  
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1. o persoană care va fi responsabilă de coordonarea procesului de verificare și 
evaluare – manager de proiect 

2. 3 persoane responsabile de verificarea administrativă și a eligibilității planurilor de 
afaceri in etapa a 1-a (expertii organizare concurs plan de afaceri S, P2, P3) 

3. O comisie / juriu format din 3 persoane, care va evalua planurile de afaceri în etapa a 
2-a 

4. O comisie/ juriu format din 2 persoane care va reevalua planurile de afaceri supuse 
contestației din etapa a 2-a. 

 
Comisia/ juriu care va evalua planurile de afaceri în etapa a 2 -a va fi formată din: 

 
- un reprezentant al sectorului economiei sociale (conform Legii nr. 219/2015 privind 
economia sociala, art 3 al a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de insertie); 
- un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunile de implementare ale proiectului; 
- un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunile de 
implementare ale proiectului. 

 
Comisia de verificare și evaluare planuri de afaceri va avea în vedere aplicarea unui 
mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii: 
- Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, 
identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea 
segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat. 
- Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat 
și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile in zona 
geografică de implementare a proiectului. 
- Planurile de afaceri și bugetul aferent respectă principiul cheltuirii eficiente a banilor publici 
și nu conțin cheltuieli nejustificate sau exagerate. 
 
Fiecare plan de afaceri înscris în concurs va fi evaluat de 3 evaluatori diferiți. Aceștia vor 
analiza aplicațiile beneficiarilor, vor verifica inițial conformitatea administrativă a aplicațiilor și 
ulterior vor acorda puncte pentru fiecare criteriu, conform grilei de evaluare și selecție a 
planurilor de afaceri. 

 
 

III.3. Evaluarea planurilor de afaceri 
 
Obiectivul etapei de evaluare a planurilor de afaceri este de a ierarhiza planurile de afaceri 
înscrise în Concurs pe baza unor criterii cât mai obiective în vederea selectării planurilor de 
afaceri care vor primi finanțare.  
 
Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza în 3 etape:  
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a) Etapa 1 - Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității planului de afaceri  

b) Etapa 2 - Evaluarea tehnico-financiară  

c) Etapa 3 - Selecția planurilor de afaceri  

 

III.3.1. Etapa 1 – Verificarea conformității administrative și a eligibilității planurilor de 
afaceri.  

 

Această etapă constă în verificarea condițiilor de eligibilitate și conformitate așa cum rezultă 
din prezenta metodologie și Grila de evaluare administrativă și a eligibilității. 
Verificarea conformităţii administrative a planului de afaceri va fi realizată de o comisie 
formată din experții organizare concurs planuri de afaceri, conform Grilei de verificare 
administrative și a eligibilității - Anexa 6.  

Toate criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității planurilor de afaceri 
sunt obligatorii de îndeplinit. În cazul în care, comisia constată că unul sau mai multe 
documente prezentate spre evaluare nu sunt clare, poate solicita o singură solicitare de 
clarificări participantului la Concurs. Solicitarea va fi transmisă prin poșta electronică la 
adresa de corespondență precizată de participant în Planul de afaceri. Termenul de răspuns 
la solicitarea de clarificări este de 1 zi de la confirmarea primirii, dar nu mai mult de 2 zile de 
la data transmiterii solicitării. Răspunsul la solicitarea de clarificări se va transmite prin poșta 
electronică la adresa de e-mail a administratorului schemei de antreprenoriat.  

 

Numai planurile de afaceri care îndeplinesc toate condițiile de conformitate și eligibilitate, se 
vor califica pentru a doua etapă de evaluare. În cazul neîndeplinirii condițiilor de 
conformitate/eligibilitate pentru participarea la concurs, participanții neeligibili vor fi informați 
asupra respingerii aplicației lor 
Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată 
de participant în Planul de afaceri. 
Toți participanții cărora le-au fost respinse planurile de afaceri in cadrul evaluării 
administrative vor avea posibilitatea de a contesta rezultatul in termen de 2 zile de la 
publicarea rezultatelor. Contestațiile vor fi evaluate de o comisie constituita din 2 membri, 
care va da o decizie de soluționare a contestației. 
 
 

III.3.2. Etapa 2 – Evaluarea tehnico - financiară 

 
Această etapă vizează elemente ce țin de calitatea planurilor de afaceri depuse, de 
aplicabilitatea practică și de șansele de succes sustenabil ale planului de afaceri. 
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Planurile de afaceri declarate eligibile în urma etapei 1 de evaluare vor intra în cea de a doua 
etapă a evaluării, și anume evaluarea tehnico-financiară. Fiecare plan de afaceri va primi un 
punctaj din partea fiecarui membru al comisiei, în conformitate cu Grila de evaluare tehnico-
financiară prezentată în Anexa 7, după care se va calcula media aritmetică a punctajelor 
acordate de fiecare membru al comisie. 
 
Punctajul maxim ce poate fi obținut de un plan de afaceri este de 100 de puncte.  

Punctajul minim pentru care planul de afaceri poate fi declarat admis pentru finanțare este de 
70 de puncte. Toate planurile de afaceri care obțin mai puțin de 70 de puncte vor fi declarate 
respinse de la finanțare. 

Toți participantii cărora le-au fost respinse planurile de afaceri în cadrul acestei etape vor 
avea posibilitatea de a contesta rezultatul in termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor. 
 
Contestațiile vor fi evaluate de o comisie constituita din 2 membri, care va da o decizie de 
soluționare a contestației. 
 
 
 
III.3.3. Etapa 3 - Selecția planurilor de afaceri 
 
 
Ca urmare a încheierii procesului de evaluare, administratorul schemei de antreprenoriat va 
centraliza rezultatele obținute și va realiza ierarhizarea planurilor de afaceri, în funcție de 
punctajul total obținut după evaluare.  
 
Vor putea fi finanțate planurile de afaceri care obțin un punctaj final de minimum 70 de 
puncte. Vor fi selectate 21 de planuri de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajului 
obținut în urma aplicării Grilei de evaluare tehnico-financiară a planului de afaceri, cu 
respectarea condițiilor obligatorii. 
 

Având în vedere indicatorii propuși a se realiza în cadrul proiectului "O șansă pentru 
economia socială, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile" dar și alocarea financiară 
aferentă acestui Concurs, algoritmul de ierarhizare va viza următoarele etape: 

➢ Comisia stabilește clasamentul general în funcție de punctajul total obținut în urma 
etapei a doua de evaluare; 

➢ Comisia identifică planurile de afaceri care sunt identice sau cu un grad foarte mare 
de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de 
management și marketing și bugetul detaliat.  
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➢ Comisia identifică planurile de afaceri care au fost depuse de participanții care nu au 
participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului și 
trece pe lista de rezervă toate planurile care depășesc procentul de 10% din totalul 
planurilor de afaceri estimat pentru finanțare. Se păstrează în lista de selecție doar 
primele 2 planuri care au un punctaj mai bun fara de membrii GT, celelalte fiind 
trecute pe lista de reserve. 

În cazul în care doi candidați prezintă, după aplicarea grilei de evaluare tehnico- financiară 
a planurilor de afaceri, au un punctaj identic, se va proceda la aplicarea următorului criteriu 
de departajare: 

✓ Data depunerii și inregistrării planului de afaceri. 
 

În urma evaluării și selectării planurilor de afaceri se va întocmi o listă cu 21 de planuri de 
afaceri ce urmează a fi subvenționate și o lista de rezervă cu 9 planuri de afaceri clasificate 
în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și după aplicarea condițiilor obligatorii.  

Persoanele ale căror planuri de afaceri sunt pe lista de rezervă ar putea beneficia de ajutor 
de minimis dacă una sau mai multe persoane din lista cu planuri de afaceri selectate pentru 
finanțare renunță la implementarea afacerii. 

Procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri câștigătoare se va finaliza printr-un 
proces verbal semnat de toți membrii comisiei iar rezultatele evaluării tuturor planurilor de 
afaceri depuse vor fi publicate pe platforma online https://incubator.afacerisociale.ro/ . 

 

III.3.4. Contestații 

În urma finalizării procesului de selecție fiecare participant la concurs va primi personal pe 
adresa de mail rezultatul evaluării propriului plan de afaceri. 
Rezultatele evaluării vor fi făcute publice conform calendarului concursului de 
planuri de afaceri pe platforma online https://incubator.afacerisociale.ro/ .  
Candidații au posibilitatea de a contesta rezultatul evaluării propriului plan de afaceri o 
singură dată și cu respectarea termenului prevăzut in calendarul de desfășurare a 
concursului. Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu vor fi luate în 
considerare. Contestațiile se transmit pe e-mail, pe adresa de e-mail de la care a primit 
informarea privind evaluarea planului de afaceri, formularul de contestație fiind prezentat în 
Anexa 8. Contestațiile trebuie să indice în mod clar și concis aspectele contestate din 
rezultatul procesului de evaluare furnizand și argumentele necesare în susținerea 

contestației. 

Contestațiile depuse în termen vor fi soluționate de către o comisie de soluționare a 
contestațiilor. Decizia comisiei în urma reevaluării planului de afaceri va fi transmisă către 
contestatar conform calendarului concursului de planuri de afacere și este definitivă. În cazul 
în care ierarhia planurilor de afaceri se schimbă ca urmare a reevaluarii acest fapt va fi 

https://incubator.afacerisociale.ro/
https://incubator.afacerisociale.ro/
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comunicat pe cale oficială către aplicanţii afectaţi de noua ierarhie. După soluționarea 
contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi făcute publice conform 
calendarului concursului de planuri de afaceri pe platforma online 
https://incubator.afacerisociale.ro/ . 
 
Avand in vedere prevederile GDPR, pe platforma proiectului, se va publica doar numarul de 
inregistrare care a fost alocat planului de afaceri de catre administratorul schemei de grant si 
numele planului de afaceri, fara alte date de identificare a beneficiarului. 
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ANEXA 1 

 
 
 
 

Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri și înregistrare Plan 
de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a .........................................................................................................., născut(ă) 
la data de: .............................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea ....................................., 
str. ................................................., nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul ........., 
posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr. ........................., CNP 
......................................................., telefon ……………………………. E-mail ……………….. 
 

solicit înscrierea la Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul Proiectului “O șansă 
pentru economia social, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile”, ID128107. Declar 
pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele și activitățile proiectului și 
mă angajez sa respect cerințele proiectului, precum și să particip la toate activitățile care îmi 
revin în proiect. 
 
 
 
 
 
 
 Data                                                                                                                       Semnătura 
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ANEXA 2 

 
 
 
 

Declarație de intenție privind înființarea unei întreprinderi sociale sau a 
unei întreprinderi sociale de inserție. 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a .........................................................................................................., născut(ă) 
la data de: .............................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea ....................................., 
str. ................................................., nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul ........., 
posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr. ........................., CNP 
......................................................., telefon ……………………………. E-mail ……………….. 
 

în calitate de candidat la concursul Planuri de afaceri, în cadrul Proiectului “O șansă pentru 
economia social, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile”, ID128107, declar că 
intenționez să înființez o întreprindere socială sau o întreprindere socială de inserție, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială 
 
 
 
 
 
 Data                                                                                                                       Semnătura 
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ANEXA 3 

 
 
 
 

Declarație de eligibilitate privind participarea la concursul de planuri de afaceri 
 

 

 

 

Subsemnatul/a .........................................................................................................., născut(ă) 
la data de: .............................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea ....................................., 
str. ................................................., nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul ........., 
posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr. ........................., CNP 
......................................................., telefon ……………………………. E-mail ……………….. 
 

în calitate de candidat la concursul Planuri de afaceri, în cadrul Proiectului “O șansă pentru 
economia social, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile”, ID128107, cunoscând că 
falsul în declarații este pedepsit de lege, declar pe propria răspundere că: 

• respect și voi respecta condițiile de eligibilitate ale proiectului;  

• nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 
judecătorească definitive și irevocabilă din motive profesionale sau de etică 
profesională;  

• nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru 
fraudă, corupție, implicate în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;  

• nu am fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a ajutorului de stat/de minimis a 
Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul 
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată, și creanța a fost integral 
recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. 

• că nu am un planuri de afaceri în cadrul altor proiecte finanțate prin Fondul Social 
European – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020; Axa 
prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare; Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a 
integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a 
facilita accesul la ocuparea forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: 
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă 
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Mă angajez, ca în cazul în care, planul meu de afaceri va fi selecționat pentru finnațare, să 
depun în termen de maxim 10 zile, următoarele documente: 

1. Cazier judiciar, în original – pentru participant și, dacă este cazul, pentru asociat/ 
asociați; 

2. Cazier fiscal – în original - pentru participant și, dacă este cazul, pentru asociat/ 
asociați;  

 
 
 Data                                                                                                                       Semnătura 
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ANEXA 4 

 
 
 
 

Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese. 
 

 

 

Subsemnatul/a .........................................................................................................., născut(ă) 

la data de: .............................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea ....................................., 

str. ................................................., nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul ........., 

posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr. ........................., CNP 

......................................................., telefon ……………………………. E-mail ……………….. 

 

în calitate de candidat la concursul Planuri de afaceri, în cadrul Proiectului “O șansă pentru 

economia social, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile”, ID128107, cunoscând că 

falsul în declarații este pedepsit de lege, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nicio 

situație de conflict de interese, așa cum este definită de lege și că îmi asum obligația de a 

lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui 

conflict de interese pe tot parcursul implementării planului de afaceri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data                                                                                                                       Semnătura 
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ANEXA 5 

 
 
 
 

Declarația pe proprie răspundere a participantului privind asigurarea 
sustenabilității și menținerea destinației bunurilor achiziționate din 

subvenție cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului 
 

 

Subsemnatul/a .........................................................................................................., născut(ă) 

la data de: .............................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea ....................................., 

str. ................................................., nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul ........., 

posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr. ........................., CNP 

......................................................., telefon ……………………………. E-mail ……………….. 

 

în calitate de candidat la concursul Planuri de afaceri, în cadrul Proiectului “O șansă pentru 

economia social, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile”, ID128107, declar pe 

propria răspundere, că în cazul în care planul de afaceri va fi declarat câștigător, voi 

respecta toate condițiile privind asigurarea sustenabilității și voi menține destinația bunurilor 

achiziționate din subvenție cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului. 

 
 
 
 
 Data                                                                                                                       Semnătura 
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ANEXA 6 

 
 
 
 

Grila de evaluare administrativă și a eligibilității  
 

 

Nume și Prenume Beneficiar: ..................................................... 

Număr înregistrare Plan de afacere .............................................. 

Criteriu de verificare DA NU Observatii 

I. Eligibilitate candidat    

1.  
Candidatul a depus în termen cererea de înscriere la 
concursul de planuri de afaceri și înregistrare Plan de afaceri. 

   

2.  

Candidatul își exprimă în scris intenția de a înființa o 
întreprindere socială sau o întreprindere socială de inserție 
conform Legii 219/2015 privind economia socială în Regiunea 
Sud Muntenia, Sud Est, Sud-Vest sau Nord Est (Anexa 2) 

   

3.  
Candidatul a depus in termen declarația pe proprie 
răspundere de eligibilitate privind participarea la concursul de 
planuri de afaceri (Anexa 3). 

   

4.  
Candidatul a depus în termen declarația pe propria 
răspundere privind conflictul de interese (Anexa 4) 

   

5.  

Candidatul a depus in termen declarația pe propria 
răspundere de sustenabilitate cu privire la menținerea locurilor 
de munca, așa cum a fost asumată în planul de afaceri și a 
menținerii destinației bunurilor achiziționate cel puțin 3 ani 
după finalizarea proiectului (Anexa 5) 

   

6.  
Candidatul a depus în termen copie certificata pentru 
conformitate după cartea de identitate. 

   

7.  

Candidatul face dovada că are domiciliul/reședința, în termen 

de valabilitate, în regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud-
Vest Oltenia sau Nord Est, la data depunerii dosarului de 
participare la Concursul de Planuri de afaceri 

   

8.  

Candidatul face dovada că deține un certificat sau adeverință 
de absolvire a unui program de formare antreprenorială 
specifică în conformitate cu standardele existente pentru 
ocupațiile specifice sectorului economiei sociale - Antreprenor 

   



 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Titlul proiectului: O sansa pentru economia sociala, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile 
Contract: POCU/449/4/16/128107 

 

 

in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de 
întreprindere sociala cod COR 112036 

9.  

Candidatul face dovada că nu se încadrează în categoria 
tinerilor NEETs (tinerii NEETs, sunt cei cu vârsta între 16 – 29 
ani, care nu au loc de munca, nu urmează o forma de 
învățământ, nu participa la activități de formare profesionala si 
este înregistrat in evidentele agenției pentru ocuparea forței de 
munca 

   

10.  
Candidatul a depus în termen planul de afaceri însoțit de 
buget. 

   

Candidatul este declarat Eligibil / neeligibil 

 II. Eligibilitate Plan de Afaceri    

1. 
Planul de afaceri respectă modelul din Metodologia de 
concurs a planurilor de afaceri. 

   

2. 

Planul de afacere prevede că întreprinderea nou înființată va 
avea sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în 
mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de 
dezvoltare în care se implementează proiectul. 

   

3. 

Planul de afacere prevede că persoanele angajate în cadrul 
întreprinderii nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 
domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în 
care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. 

   

4. 
Planul de afaceri prevede un număr minim de 5 persoane 
angajate în întreprinderea socială nou înființată. 

   

5. 

Planul de afacere prevede că în perioada ulterioară celor 18 
luni de funcționare obligatorie pe durata implementării 
proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate 
obligatorie după finalizarea implementării proiectului, 
beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea 
funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de 
muncă create. 

   

6. 

Planul de afacere prevede că, persoana fizică al cărei plan de 
afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă 
calitatea de asociat majoritar, reprezentant legal și 
administrator. 

   

7. 
Codul/codurile CAEN principal/secundar al întreprinderii nou 
creată sunt eligibile în conformitate cu Schema de ajutor de 
minimis "Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale" 
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aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

8. 

Asistența Financiară Nerambursabilă (AFN) solicitată prin 
planul de afaceri nu depaseste valoarea maxima 

462.380 lei. 

   

9. 
Cheltuielile prevăzute în Bugetul planului fac parte din 
categoria cheltuielilor eligibile prevăzute în schema de 
minimis. 

   

Planul de afaceri este declarat Eligibil / neeligibil 

Evaluare finală candidat și plan de afacere Admis/respins 

 
 

OBSERVATII 

 

Toate criteriile de verificare administrativă și a eligibilității planului de afaceri sunt 
obligatorii de indeplinit. 

Daca unul dintre criteriile menționate nu este indeplinit, planul de afaceri va fi declarat 
neeligibil și va fi eliminat din concurs. 
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Punctaj 

MAXIM

Punctaj 

Plan de 

afaceri

1 12

1.1 4

1.2 4

1.3 4

2 12
Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a 

întreprinderii 

"FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Titlul proiectului: O sansa pentru economia sociala, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile

Grila de evaluare și selecție a planului de afaceri în cadrul proiectului

Misiunea socială (rolul social)/programele sociale ale întreprinderii 

sunt identificate clar și detaliat

Din descrierea  planului de afaceri rezultă clar si concis beneficiile pe 

care le va avea comunitatea locală ca efect a realizării obiectivelor 

întreprinderii sociale

Misiunea socială (rolul social)/programele sociale ale întreprinderii 

sunt bine corelate cu activitatile planului de afaceri.

Nume și Prenume Beneficiar: 

Criteriu / Subcriteriu de evaluare si selectie OBSERVATII

 Misiunea socială (rol social)/programele sociale ale întreprinderii

sociale

Titlul planului de afaceri
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2.1 4

2.2
4

2.3 4

3
12

3.1
4

3.2
4

3.3

1

3.4

1

3.5

1

Oportunitatile din cadrul Analizei Swot sunt identificate sunt clar 

definite și relevante in corelatie cu ideea de afaceri, 

produsele/serviciile dezvoltate, obiectivele si activitatile propuse in 

planul de afaceri.

Analiza concurenței este realizată clar, concis și sunt prezentate sursele 

de documentare 

Punctele tari din cadrul Analizei Swot sunt identificate sunt clar definite 

și relevante in corelatie cu ideea de afaceri, produsele/serviciile 

dezvoltate, obiectivele si activitatile propuse in planul de afaceri. 

Punctele slabe din cadrul Analizei Swot sunt identificate sunt clar 

definite și relevante in corelatie cu ideea de afaceri, 

produsele/serviciile dezvoltate, obiectivele si activitatile propuse in 

planul de afaceri. 

Zona geografică de implementare a planului de afaceri este specificată 

cu indicarea clară a satului, comunei, orașului sau municipiului din 

regiunile de implementare a planului de afaceri

Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul 

social și în cel economic din comunitatea locală/zona respectivă

Elementele de analiză a pieței de desfacere  sunt prezentate clar și 

justificate cu date statistice

Nevoile sociale ale persoanelor cărora li se adresează activitatea 

intreprinderii sociale  sunt identificate pe baza unei analize şi/sau a 

cercetării proprii, având ca surse date concrete, alte studii, date 

statistice generale etc.
Comunitatea locală este identificată cu clar și justificat



ANEXA 7

3.6

1

4 16

4.1
4

4.2
4

4.3
4

4.4

4

5 15

5.1
2

5.2

2

5.3
1

5.4
1

Resursele umane propuse sunt adecvate din punct de vederea 

cantitativ si structural in raport cu activitatile propuse in planul de 

afaceri.

Modul in care se acordă prioritate  individului și obiectivelor sociale 

fată de creșterea profitului este formulat clar și concis

Modul în care se asigură solidaritatea și responsabilitate colectivă este 

formulată clar

Strategia de promovare este descrisă clar și concis, sunt prezentate 

metodele de promovare utilizate, canalele mass-media care vor fi 

utilizate și rezultatele cantitative și calitative estimative ale promovării.

 Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu

accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor

actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă

acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile

privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile

prevăzute la art.4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia

socială
Descrierea locației  este realizată clar și justificat, sunt prezentate 

avantaje și dezavantaje

Strategia de produs este prezentată clar și concis, sunt descrise și 

cuantificate produsele / serviciile business care fac obiectul 

întreprinderii sociale 
Strategia de preț este prezentată clar și concis, este prezentată o 

analiză a prețurilor competitorilor.
Strategia de vânzări este prezentată clar și concis, sunt descrise 

metodele de vânzări și  canalele de distribuție.

Amenințările din cadrul Analizei Swot sunt identificate sunt clar 

definite și relevante in corelatie cu ideea de afaceri, 

produsele/serviciile dezvoltate, obiectivele si activitatile propuse in 

planul de afaceri.

Strategia de marketing
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5.5

1

5.6

1

5.7

1

5.8

1

5.9

1

5.10
2

5.11
2

6 4

6.1

2

6.2
2

7 4

Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii sunt prudente și 

realiste

Activitățile care vor fi derulate pentru implementarea planului de afaceri

Echipamentele/utilajele/dotările/serviciile sunt descrise clar și 

cuantificate, sunt menționate resursele materiale proprii

Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii

Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, sunt formulate clar 

și corelate cu activitatea economică, cât și misiunea/programele 

sociale ale acesteia

Modul în care se asigură personalitatea juridică distinctă, autonomie 

de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice este prezentat 

clar și concis

Modul în care se asigură alocarea celei mai mari părţi a 

profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de 

interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal 

nepatrimonial al membrilor este prezentat clar și concis

Fluxul de producție / procesul de furnizare servicii este descris clar, cu 

descrierea tehnologiei

Modul în care se asigură convergenţa dintre interesele membrilor 

asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi este 

formulat clar și concis

Modul în care se asigură controlul democratic al membrilor, exercitat 

asupra activităţilor desfăşurate este prezentat clar și concis

Modul în care se asigură caracterul voluntar şi liber al asocierii în 

formele de organizare specifice domeniului economiei sociale este 

prezentat clar și concis 
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7.1 2

7.2 2

8 4

8.1
2

8.2
2

9 4

9.1
2

9.2 2

10 17

10.1

4

10.2

5

10.3

4

10.4

4

100PUNCTAJ TOTAL

OBSERVATII

Punctajul maxim posibil este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru ca planul de afaceri sa fie admis este de 70 de puncte. Toate planurile de afaceri care vor cumula mai putin de 70 de puncte vor fi 

respinse din concurs.

Ierarhizarea planurilor de afaceri se va realiza in ordine descrescatoare a punctajelor obtinute in urma procesului de evaluare a planurilor de afaceri.

Valorile cheltuielilor cuprinse în bugetul planului de afaceri sunt 

susținute de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza 

analizei costurilor de piață pentru articole de buget similare, pentru 

fiecare tip de articol (oferte de preț)

Cheltuielile prevăzute în bugetul planului de afaceri sunt corelate cu 

activitățile proiectului, cu complexitatea acestora și cu resursele 

prevăzute in planul de afaceri.

Există un raport rezonabil între rezultatele estimate în planul de afaceri 

și costul alocat obțienerii acestora în urma implementării activităților 

propuse.

Impactul social pe termen lung este prezentat clar și realist

Planul de finanțare al întreprinderii 

Valorile cheltuielilor cuprinse în bugetul planului de afaceri sunt 

susținute de o justificare clară și corectă privind cantitatea sau, după 

caz, numărul de unități

Rezultatele sociale sunt descrise clar și cunatificate și corelate cu 

activitățile propuse

Sustenabilitate

Sunt descrise clar și justificat previzunile afacerii pentru o perioadă de 

1 an, 3 ani.

Activităţile și planificarea acestora în timp sunt realiste
Rezultate economice și sociale specific preconizate și asumate 

Rezultatele economice sunt descrise clar și cunatificate și corelate cu 

activitățile propuse

Activitățile și metodologia de implementare propuse in planul de 

afaceri sunt relevante pentru implementarea ideii de afaceri si 

contribuie la dezvoltarea pe termen lung a afacerii.
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Punctajul maxim posibil este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru ca planul de afaceri sa fie admis este de 70 de puncte. Toate planurile de afaceri care vor cumula mai putin de 70 de puncte vor fi 

respinse din concurs.

Ierarhizarea planurilor de afaceri se va realiza in ordine descrescatoare a punctajelor obtinute in urma procesului de evaluare a planurilor de afaceri.

NUME PRENUME EVALUATOR

SEMNATURA 
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"FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Titlul proiectului: O sansa pentru economia sociala, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile

Grila de evaluare și selecție a planului de afaceri în cadrul proiectului

Nume și Prenume Beneficiar: 
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CONTESTAȚIE 

 

În atenția Comisiei de evaluare a contestațiilor 

Ref Rezultare evaluare concurs de planuri de afaceri  

 

Subsemnatul/a ........................................................................................, născut(ă) la data de: 

..........................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea ................................................., str. 

................................................., nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul 

............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr. 

...................., CNP............................................., în calitatea de participant la concursul de 

planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului ’’ O șansă pentru economia social, un viitor 

mai bun pentru persoanele vulnerabile’’, ID 128107, titular al planului de afaceri 

............................................................ (Numele entității), contest rezultatele evaluării 

administrative și eligibilității/tehnico-financiare (după caz) așa cum mi-au fost aduse la 

cunoștință prin transmiterea grilei de evaluare în data de ............………, respective notarea 

următoarelor criterii: 

Criteriu contestat Explicații 

1. Criteriul XX (se va prelua din grila de 
evaluare) 

punctaj acordat/punctaj maxim posibil 

1.1 Motivația contestării: Precizați motivele care stau la baza 
contestației 

1.2 Argumente care justifică acțiunea de 
contestare 

Atenție - se va putea face referință doar la 
informațiile care au fost puse la dispoziția 
juriului în cadrul dosarului de aplicație!!!! 

Pot fi atașate extrase specifice din acesta. 
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2. Criteriul XX (se va prelua din grila de 
evaluare) 

 

2.1 Motivația contestării:  

2.2 Argumente care justifică acțiunea de 
contestare 

 

n. Criteriul XX (se va prelua din grila de 
evaluare) 

 

n.1 Motivația contestării:  

n.2 Argumente care justifică acțiunea de 
contestare 

 

 

Precizez că am fost informat și am luat la cunoștință că în acord cu prevederile Metodologiei 

de evaluare și selecție planuri de afaceri pot contesta o singură data rezultatul evaluării 

planurilor de afaceri în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor. 

 

Data: ….............................   

Nume și Prenume: ….............................................. 

Semnătura: …........................................ 
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MODEL PLAN DE AFACERI 
 

Realizat în cadrul proiectului  ,,O șansă pentru economia socială, un viitor mai bun pentru 
persoanele vulnerabile,, ID 128107 
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I. DATE DE IDENTIFICARE 
 

Nume/Prenume:  
 

Domiciliul:  
 

Telefon:  
 

Email:  
 

CNP:  
 

 
 

II. DESCRIEREA AFACERII 
 

II.1. DATE GENERALE 

 
1. TITLU PLAN DE AFACERI: 

 

 
 

 
2. LOCUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERE: 

 
3. FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE 

 
ONG/SRL, COOPERATIVA/CASA DE AJUTOR RECIPROC 
 

 
 

4. TIPUL DE INTREPRINDERE SOCIALĂ 
 

(întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție) 

 
 

Județ, localitate 
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5. NUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL/ADMINISTRATOR ȘI DATE DE CONTACT: 

 
Numele reprezentantului 
legal/administrator: 

 

Date de contact: 
Telefon  
Adresa de mail 

 

 
 

6. CODURI CAEN: 
 
CAEN Activitate economică Activitate socială  

(dacă există cod CAEN)  

Principal (un singur cod)   
Secundar (maxim 5 coduri)   

 
 

II.2. MISIUNE SOCIALĂ/PROGRAMELE SOCIALE ALE ÎNTREPRINDERII SOCIALE 

 
1. Misiune socială: 

 
Se va prezenta care este misiunea (rolul social) al întreprinderii sociale. Ce își propune să obțină, de ce 
și cum va face acest lucru. Ce schimbări benefice doriți să realizați pe termen lung în comunitatea 
locală? Cum veți îmbunătăți situația persoanelor din grupul vulnerabil? Ce beneficii va avea 
comunitatea locală ca efect a realizării obiectivelor întreprinderii sociale?  Care este problema sociala 
pe care doriți sa o abordați? Care este grupul vulnerabil vizat din comunitatea locală? Descrieți afacerea 
de economie socială pentru care doriți finanțare și cum va deveni aceasta sustenabilă.   
 

 
 

 
 

 
II.3. PROBLEMA SOCIALĂ A CĂREI REZOLVARE CONSTITUIE MISIUNEA SOCIALĂ A 
ÎNTREPRINDERII: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială 
respectivă și nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu 
pe care încearcă să o rezolve întreprinderea; 
 

Identificați comunitatea locală căreia doriți să vă adresați. Justificați. (justificarea problemei sociale 
trebuie să aibă la bază informații oficiale verificabile în comunitatea locală și zona geografică de 
implementare a proiectului.)  
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Identificați categoria/categoriile de persoane (grupul/grupurile vulnerabil/vulnerabile) căreia/cărora i/li se 
adresează activitatea întreprinderii sociale. Identificați nevoile sociale ale persoanelor căreia/cărora i se 
adresează activitatea întreprinderea socială. Justificarea nevoilor sociale ale persoanelor căreia/cărora li 
se adresează activitatea întreprinderii sociale trebuie să aibă la bază informații oficiale verificabile în 
comunitatea locală și zona geografică de implementare a proiectului. 
 
 Identificați, respectând regiunile eligibile de implementare a proiectului, zona geografică de implementare 
a planului de afaceri. Specificați satul, comuna, orașul sau municipiul din regiunile de implementare a 
proiectului. Identificați problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea 
socială. Justificarea problemei comunitare/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea socială 
trebuie să aibă la bază informații oficiale verificabile în comunitatea locală și zona geografică de 
implementare a proiectului. 

 

 
 
II.4. MODUL ÎN CARE SE INTEGREAZĂ ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII ÎN 
CONTEXTUL SOCIAL ȘI ÎN CEL ECONOMIC DIN ZONA RESPECTIVĂ: elemente de 
analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri. 

 
1. Analiza pieței de desfacere. 

 

 
Analiza pieței constă în culegerea tuturor informațiilor referitoare la aceasta.  
Faceți o scurtă analiză a domeniului business (industrie) în care va activa întreprinderea socială. Care 
este dimensiunea pieței în care veți activa? Furnizați date statistice dacă există și precizați sursa.  

 
 
 
 
 

 
 

2. Analiza concurenței 
 

Cine sunt clienții cărora vă adresați cu produsele / serviciile business (persoane fizice sau juridice)? Ce 
caracteristici / nevoi au acești clienți?   
Există potențial de creștere a pieței? Care ar fi dovezile / argumentele în acest sens?  
Care sunt concurenții dvs pe piață? Prezentați o descriere a acestora (nume companie, pagina web dacă 
există, cifra de afaceri pe ultimul an, număr mediu de angajați etc). 
 
Se vor prezenta sursele de documentare legate de piață. 
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3. Analiza SWOT a afacerii sociale 
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

III. STRATEGIA DE MARKETING 
 
III.1. STRATEGIA DE PRODUS 

  
Descrieți produsele / serviciile business care fac obiectul întreprinderii sociale: 

  
Se vor descrie produsele/serviciile/lucrările, menționând caracteristicile și avantajele pe care acestea le 
oferă clienților. 
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Nr crt Produs/serviciu Descriere/caracteristici minime 

1  
 

 

2  
 

 

…  
 

 

n  
 

 

 
III.2. STRATEGIA DE PREȚ 
 
Se vor preciza estimarea prețurile de vânzare/furnizare. Se vor analiza și prezenta următoarele elemente 
de determinare a prețului: costurile implicate, prețurile practicate de către competitori, aprecierile clienților 
față de produsele/serviciile/lucrările oferite, elasticitatea cererii pentru produsele/serviciile/lucrările oferite. 

 
Denumire concurent Produs/serviciu  Preț vânzare fără 

TVA concurent 
(RON)  

 

Preț vânzare fără 
TVA întreprindere 

socială (RON)  
 

    

   

   

    

   

   

    

   

   

 
 

III.3. STATEGIA DE VÂNZĂRI 
 
Se vor prezenta metodele de vânzare și canalele de distribuție ce vor fi utilizate. 
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III.4. STRATEGIA DE PROMOVARE  

 
Se vor prezenta metodele de promovare utilizate, canalele mass-media care vor fi utilizate și rezultatele 
cantitative și calitative estimative ale promovării. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

IV. MODELUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ÎNTREPRINDERII 
SOCIALE (cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a 

altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac 
parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și 
modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art.4, lit. c și d, Legea nr. 
219/2015 privind economia socială.) 

 
1. Descrieți locația – infrastructura necesară pentru derularea activității 
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Descrierea locației optime, dacă aceasta există sau se mai caută, dacă este/va fi proprietate sau închiriată, 
suprafața, avantaje și dezavantaje, justificarea alegerii unei locații, va fi fixă sau mobilă? 

 
 
 

 
2. Prezentați organigrama intreprinderii sociale. 

Se va menționa modul de organizare a afacerii. Se va realiza schema organizatorică.   
 
 
 

3. Descrieți locurile de muncă care vor fi create în intreprinderera socială create: 
 
Nr crt Denumire post Norma de 

lucru/zi 
Responsabilități 
principale 

Cerințe ocupare post 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Locurile de munca create in cadrul in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor trebui mentinute 
ocupate pe perioada minima de 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere 
sociala, precum si pe perioada minima obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior 
finalizarii implementarii proiectului. 
 

4. Descrieți modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, 
inclusiv persone din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de 
întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă 
principiile prevăzute la art. 4 din legea nr. 219/2015 privind economia socială 

 
Se va menționa modul în care se asigură prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale față de 
creșterea profitului. 
Se va menționa modul în care se asigură solidaritatea şi responsabilitatea colectivă. 
Se va menționa modul în care se asigură convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul 
general şi/sau interesele unei colectivităţi. 
Se va menționa modul în care se asigură controlul democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor 
desfăşurate. 
Se va menționa modul în care se asigură caracterul voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare 
specifice domeniului economiei sociale. 
Se va menționa modul în care se asigură personalitatea juridică distinctă, autonomie de gestiune şi 
independenţă faţă de autorităţile publice. 
Se va menționa modul în care se asigură alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar 
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pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial 
al membrilor. 

 
 

 
5. Descrieți echipamentele/utilajele/dotările/serviciile 

 
Nr 
crt 

Echipament /utilaj /dotare 
/servicii 

cantitate Valoare estimată cu 
TVA (RON) 

    

    

    

    

 
Menționați resursele materiale proprii folosite la derularea afacerii, dacă este cazul: 
 
Nr crt Echipament / utilaj / dotare  

 
cantitate 

   

   

   
 

 
6. Descrieți fluxul de producție / procesul de furnizare servicii.  

 
In cazul producției, descrieți cum va funcționa procesul de producție? Descrieți fiecare etapă majoră, inclusiv 
orice proces care este externalizat și tehnologiile pe care le utilizați. Detaliați ce veți produce, cât de mult veți 
produce și cât timp va dura producția unei unități. 
In cazul serviciilor, descrieți serviciul prestart. Cum vă veți potrivi modul de prestare a serviciilor cu 
problemele clienților? Dacă veți presta servicii personalizate, evaluați factorii universali și pe cei particulari și 
influența acestora în definirea unor proceduri și decizii interne, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Gestiunea aprovizionării și inventarului 

 
Descrieti necesitatile de aprovizionare (materii prime, materiale, consumabile, marfuri ). De asemenea, este 
important să explicați modul în care vă veti gestiona inventarul.  
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V.  DIRECȚIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII, 
AVÂND ÎN VEDERE ATÂT ACTIVITATEA ECONOMICĂ, CÂT ȘI 
MISIUNEA/PROGRAMELE SOCIALE ALE ACESTEIA 

 
Descrieti direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și 
misiunea/programele sociale ale acesteia: 

 
 
 
 
 

 
 

VI. ACTIVITĂȚILE CARE VOR FI DERULATE PENTRU IMPLEMENTAREA 
PLANULUI DE AFACERI 
 

1. Descrieți activitățile care vor fi derulate pentru implementarea planului de afaceri 
 

de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; 

achiziţionarea de utilaje, echipamente, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării 

afacerii; punerea în functiune a utilajelor, echipamentelor etc., recrutare/selecţie/angajare personal; 

instruire personal; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, 

mărfuri etc., asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc). 
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2. Diagrama GANTT aferenta activităților descries la pct 1 

 
Activitate Perioada de implementare 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 …              L18 

                      

                      

                      

                      

                      

 
 
 

VII. REZULTATE ECONOMICE ȘI SOCIALE SPECIFIC PRECONIZATE 
ȘI ASUMATE 

 
Menționați rezultatele economice si sociale preconizate. 

(ex ; rezultate sociale numar persoane provenite din grupuri vulnerabile/dezavantajate ocupate, numar 

comunitati sprijinite, numar beneficiari ai serviciilor/ produselor /lucrarilor efectuate de catre intreprindere 

sociala, numar beneficiari proveniti din grupuri vulnerabile deserviti de intreprinderea sociala), profitul reinvestit 

pentru atingerea misiunii sociale , rezultate economice – cifra de afaceri, profit, numar clienti potentiali, 

segmental de piata prognozat, etc 

 
 

VIII. NUMĂRUL DE PERSOANE ANGAJATE IN INTREPRINDEREA 
SOCIALĂ 

 
Se vor menționa umărul de persoane angajate pe toată perioada de implementare și sustenabilitate a planului 
de afaceri: de ex. 5 
Se vor menționa posturile ce urmează a fi ocupate (inclusiv codul COR), numărul de posturi pentru fiecare 
funcție în parte. 
Se va menționa norma de lucru pentru fiecare post în parte.  
Se va menționa respectarea obligației de a angaja toate persoanele, cel târziu la 3 luni de la semnarea 
contractului de subvenție, și de menținere a ocupării persoanelor pe toată perioada de implementare și 
sustenabilitate a planului de afaceri.  
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Se va menționa respectarea obligației ca persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate să aibă 
domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban 
sau rural, exprimați respectarea acestei obligații. 

 
 
 
 

 
 

 
IX. SUSTENABILITATE 

 
Se va menționa unde credeți că va ajunge afacerea peste un an, peste 3 ani. Justificați. Se va menționa 
impactul social pe termen lung, cum veți acționa dacă afacerea nu merge conform previziunilor. 
 
 

 
 
 

 
X. BUGETUL ESTIMATIV  - VEZI ANEXA 10 

 
Se va completa bugetul proiectului cu încadrarea fiecărei cheltuieli pe linia bugetară aferentă. În cazul în care, 
pe o linie bugetară sunt mai multe cheltuieli prevăzute, acestea se vor evidenția separat în cadrul liniei.  
Este necesară detalierea următoarelor aspecte: 

- Fundamentarea bugetului proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/cataloage/website-uri, trimitere 
la o analiză, la un studiu de piață, orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget 
(cel puțin 2 surse verificabile). Anexați orice documente justificative care sunt de natură să 
fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție 

- Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în contextul investiției. 
- Bugetul se calculeaza pentru 18 luni 

 



1. Taxe pentru înfiinţarea structurilor de economie sociala Numar Cost unitar Total 

taxe infiintare

autorizatii functionare (psi, mediu, protectia munci, sanitara, 
sanitar veterinara
………..
Total cheltuieli Taxe pentru înfiinţarea structurilor de 
economie sociala 0,00

2. Subvenţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea structurilor
de economie socială

2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din 
structurile de economie socială 

2.1.1 Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile 
de economie socială 

cost lunar luni

Total cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din 
structurile de economie socială 0,00

2.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului 
structurilor de economie socială, in masura in care nu sunt 
subcontractate, din care:

TRANSPORT, din care:
Nr. persoane 
care se 
deplaseaza

Cost unitar (cost 
estimativ pe 

calatorie)
Nr. calatorii - Total 

Total cheltuieli cu transportul personalului structurilor de 
economie socială 0,00

CAZARE, din care:
Nr. persoane 
care se 
cazeaza

Cost unitar (cost 
estimativ pe 
noapte de 

cazare/persoana)

Nr. nopti de 
cazare

Total 

Total cheltuieli cu cazarea personalului structurilor de 
economie socială 0,00

DIURNA, din care: 
Nr. persoane 
care primesc 

diurna 

Cost unitar (cost 
estimativ pentru o 

zi de diurna) Nr. zile diurna

- Total 

Total cheltuieli cu diurna personalului  structurilor de 
economie socială 0,00
2.3Cheltuieli aferente diverselor
achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară

cost lunar luni

Total cheltuieli Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de 
servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de 
minimis nu are expertiza necesară 0,00

TITLU PROIECT



2.4  Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele 
decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime 
și materiale, inclusiv material consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor

Total 

Total Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele 
decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime 
și materiale, inclusiv material consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor 0,00
(inclusiv depozite), spații pentru
desfășurarea diverselor activițăți ale
întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri Total 

Total Cheltuieli cu închirierea de sedii
(inclusiv depozite), spații pentru
desfășurarea diverselor activițăți ale
î t i d ii hi t hi l di b i

0,00
2.6. Cheltuieli de leasing fără achiziție
(leasing operațional) aferente
funcţionării întreprinderilor (rate de
leasing operațional plătite de

Total 

Total Cheltuieli de leasing fără achiziție
(leasing operațional) aferente
funcţionării întreprinderilor (rate de
leasing operațional plătite de
întreprindere pentru: echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile și
imobile)

0,00
2.7 Utilităţi aferente funcţionării
întreprinderilor

cost/luna luni

Total Utilităţi aferente funcţionării
întreprinderilor 0,00
2.8 Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării 
întreprinderilor

Total 

Total Servicii de administrare a clădirilor aferente 
funcţionării întreprinderilor 0,00

2.9 Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi
mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor luni cost/luna

0,00
Total cheltuieli Servicii de întreţinere şi reparare de 
echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării 
întreprinderilor 0,00

2.10 Arhivare de documente aferente funcţionării 
întreprinderilor

Total Arhivare de documente aferente funcţionării 
întreprinderilor 0,00
2.11.Amortizare de active aferente
funcţionării întreprinderilor

Total Cheltuieli Amortizare de active aferente
funcţionării întreprinderilor 0,00
2.12. Cheltuieli financiare şi juridice
(notariale) aferente funcţionării buc cost/buc

Total 



Total cheltuieli Cheltuieli financiare şi juridice
(notariale) aferente funcţionării
întreprinderilor

0,00

2.13. Conectare la reţele informatice
aferente funcţionării întreprinderilor buc cost/buc

Total 

Total cheltuieli Conectare la reţele informatice
aferente funcţionării întreprinderilor

0,00

2.14. Cheltuieli de informare şi
publicitate aferente funcţionării buc cost/buc

Total 

Total Cheltuieli de informare şi
publicitate aferente funcţionării
întreprinderilor

0,00

2.15. Alte cheltuieli aferente
funcţionării întreprinderilor buc cost/buc

Total 

2.15.1Prelucrare de date

2.15.2.Întreţinere, actualizare şi
dezvoltare de aplicaţii informatice

2.15.3.Achiziţionare de publicaţii,
cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în 
format tipărit şi/sau electronic

2.15.4.Concesiuni, brevete, licenţe,
mărci comerciale, drepturi şi active similare

Total Cheltuieli Alte cheltuieli aferente
funcţionării întreprinderilor

0,00

07. Valoarea eligibila a ajutorului de minimis  SES 


	01 Metodologie evaluare si selectie PA ID 128107
	Anexa 1 - Cerere de inscriere la concurs
	Anexa 2 - Declarație de intenție privind înființarea unei întreprinderi sociale sau a unei întreprinderi s
	Anexa 3 -Declarație de eligibilitate privind participarea la concursul de planuri de afaceri
	Anexa 4- Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese.
	Anexa 5 - Declarația pe proprie răspundere a participantului privind asigurarea
	Anexa 6 - Grila de evaluare administrativă și a eligibilității.
	Anexa 7 - Grila de evaluare tehnico-financiară
	Anexa 8 - Formular contestatie
	Anexa 9 - Model Plan de Afaceri
	Anexa 10 - Buget

