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1. Cadrul general 
Prezenta metodologie este realizată în vederea selectării  planurilor de  afaceri care vor fi 
finanțate în cadrul schemei de minimis finanțate în cadrul  proiectului: START-UP ACCES 
ÎN ECONOMIE SOCIALĂ, POCU/449/4/16/128185, cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ 
din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
2014-2020, implementat in perioada 28.08.2019-27.11.2022  de CORPUL EXPERȚILOR 
CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA, in parteneriat cu RD GLOBAL 
PROJECT CONSULTING SRL și AVISSO CONSULTING SERVICES SRL. 

 
Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă:   
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a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;   

b) întreprinderilor care îşidesfăşoară activitatea în domeniul producției primare de 
produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;   

c) întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi 
comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în 
următoarele cazuri:   
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 

produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă 
de întreprinderile în cauză;   

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către 
producători primari.  

d) pentru activităţile legate de export către ţăriterţe sau către state membre, respectiv 
ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate 
înfiinţăriişifuncţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente 
legate de activitatea de export;  

e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față 
de cele importate;   

f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
   

 Beneficiari ai activităţilor vor fi 105 PERSOANE, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de 
ani (cu excepţia tinerilor din categoria NEETS), care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale, 
din  regiunile: Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est și Nord-Est, conform prezentării de la capitolul 
3 al prezentei metodologii.    

 
 
 
 

2. Cadru de referință - documentație aplicabilă 
 

• „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman (POCU) 2014-2020” (versiunea  Mai 2019), cu modificările și completările 
ulterioare 

• Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice (GSCS), Cerere de Propuneri de Proiecte 
„Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Axa Prioritară (AP) 4/Prioritatea 
de investiții (PI) 9.v/Obiectiv specific (OS) 4.16 (august 2018) aprobat prin Ordinul 
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772/03.08.2018 
 
3. Scurtă prezentare a proiectului 
 
Proiect: START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ  
Contract Finanţare nr. POCU/449/4/16/128185, implementat de Corpul 

ExperţilorContabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) - Beneficiar, în 
parteneriat cu SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 1) și SC AVISSO 
CONSULTING SERVICES SRL" (Partener 2). 

 
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:  
Dezvoltarea, pe o perioadă de 36 de luni, a unui pachet complex de măsuri ce 

facilitează creşterea accesului unui număr de 105 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-
Muntenia, Centru, Sud-Est și Nord-Est la servicii de formare antreprenorială specifică, 
activităţi de sprijin și consiliere în domeniul antreprenoriatului, în vederea asigurării 
premiselor înfiinţării, consolidării și dezvoltării într-o manieră sustenabilă a 21 de 
întreprinderi sociale. 

  
OBIECTIVELE SPECIFICE 

• Obiectivul specific 1: 
  Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane la informaţie, programe de formare 
antreprenorială specifică si activităţi de sprijin pentru dezvoltarea capacităţii și abilitaţilor 
necesare înfiinţării de întreprinderi sociale, pe o perioadă de 12 luni. 
  Obiectivul specific 1 va fi atins prin intermediul activităţilor A3.1. Informarea 
publicului cu privire la acţiunile derulate în cadrul proiectului, A3.2. Selectarea grupului ţintă 
ce va participa la acţiunile de sprijin organizate, A3.3. Derularea programului de formare 
antreprenorială specifică și A3.4. Activităţi de sprijin oferite în vederea înfiinţării de 
întreprinderi sociale. 

• Obiectivul specific 2: 
  Facilitarea implementării a 21 planuri de afaceri selectate și monitorizarea funcţionarii 
celor 21 de întreprinderi sociale înfiinţate și dezvoltate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 
24 de luni.  

Obiectivul specific 2 va fi atins prin intermediul activităţilor A3.5. Selectarea 
planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului, A4.1. Furnizarea 
serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecţie a 
planurilor de afaceri, A4.2. Asigurarea înfiinţării, demarării funcţionării 
întreprinderilor care beneficiază de ajutor de minimis, A4.3. Decontarea sumelor 
aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului și A4.4. 
Monitorizarea funcţionării și dezvoltării afacerilor finanţate de către administratorul 
schemei de antreprenoriat. 

• Obiectivul specific 3: 
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 Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane pe piaţaforţei de muncă în vederea 
desfăşurăriiactivităţii în cadrul celor 21 de întreprinderi sociale înfiinţate și dezvoltate, pe o 
perioadă de 18 luni pe durata implementării proiectului.  

Obiectivul specific 3 va fi atins prin intermediul activităţilor A4.2. Asigurarea 
înfiinţării, demarării funcţionării întreprinderilor care beneficiază de ajutor de minimis și 
A4.4. Monitorizarea funcţionării și dezvoltării afacerilor finanţate de către administratorul 
schemei de antreprenoriat. 

 
SCOPUL PROIECTULUI 

Proiectul urmărește și respectă: Obiectivul Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea 
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, 
asigurând:  

-  în cadrul etapei I de implementare a prezentului proiect: 
 „Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale” (sub-activitățile A3.1, A3.2, 

A3.3, A3.4, A3.5); 
  îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenoriatului a 105 membri ai 

grupului ţintă din Regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est, Nord-
Est. 

- în cadrul etapei a II-a de impementare a proiectului: 
 „Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcţionării întreprinderilor 

sociale" (sub-activitățile A4.1, A4.2, A4.3, A4.4); 
  derularea de activităţi ce au ca scop final susţinerea a 21 de membri ai grupului 

ţintă în implementarea planurilor de afaceri selectate,  
 crearea a 105 noi locuri de muncă și finalizarea procesului de plată a 21 de 

ajutoare de minimis acordate întreprinderilor sociale. 
Aceste întreprinderi sociale înfiinţate, dezvoltate și monitorizate în cadrul proiectului 

vor contribui la dezvoltarea comunităţilor locale și serviciilor locale din regiunile de 
dezvoltare vizate de proiect și la implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile 
în activităţi cu caracter social și economic, facilitând accesul tuturor la resursele și serviciile 
comunităţii. 

 
REZULTATE AŞTEPTATE (relevante pentru obiectivele specifice vizate): 

• 1 campanie de informare și conştientizare, organizată și desfăşurată; 
• 6 seminare de informare și conştientizare organizate în cele 4 regiuni de 

dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Centru; 
• 120 de persoane informate cu privire la programul de formare antreprenorială 

specifică, schema de acordare a ajutoarelor de minimis pentru înfiinţarea de 
întreprinderi sociale, precum și la activităţile și rezultatele estimate ale proiectului; 

• 1 concept de prezentare care va fi folosit în cadrul seminarelor de informare și 
conştientizare; 

• 120 pachete de informare distribuite; 
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• 6 liste de prezență care cuprind minimum 20 de participanţi la seminarele de 
informare și conștientizare; 

• 1 campanie de informare și conştientizaredesfăşurată în social media; 
• 1 metodologie de identificare și selecţie grup ţintă, aprobată și funcţională; 
• 105 dosare de selecţie completate conţinând 105 formulare de identificare a 

grupului ţintă; 
• 1 comisie de selecţie a membrilor grupului ţinta constituită din membri ai echipei 

de proiect; 
• 105 procese verbale individuale de selecţie a grupului țintă, întocmite; 
• 1 metodologie de monitorizare, evaluare și menţinere a grupului ţintă, întocmită pe 

parcursul implementării; 
• 1 metodologie de organizare și desfăşurare activitate de formare profesională 

specifică,  aprobată și funcţională; 
• 1 grafic de desfăşurare a programului de formare antreprenorială specifică 

actualizat permanent și adus la cunoştinţaparticipanţilor; 
• 105 dosare de formare profesională completate cu documentele solicitate conform 

OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor; 
• 105 participanţi la program de formare profesională „Antreprenor în economie 

socială”; 
• 5grupe de curs organizate și desfăşurate în cele 4 regiuni de dezvoltare, conform 

metodologiei; 
• 105 cursanţi beneficiari ai modulelor „Dezvoltare durabilă” și „Egalitate de şanse”, 

susţinute la finalul cursului de antreprenoriat; 
• 105 suporturi de curs distribuite pe suport electronic; 
• 105 planuri de afaceri elaborate de participanţii la programul de formare; 
• 95 certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială specifică 

recunoscute de ANC acordate; 
• 95 certificate de participare la cursurile de formare antreprenorială specifică 

distribuite cursanţilor; 
• 105 chestionare privind satisfacţiacursanţilor completate, centralizate, analizate și 

interpretate; 
• 1 curs „Competențe sociale și civice”acreditat; 
• 1 metodologie organizare și desfăşurare activitate de formare profesională, 

aprobată și funcţională; 
• 1 grafic de desfăşurare a programului de formare actualizat permanent și adus la 

cunoştinţaparticipanţilor; 
• 21 dosare de formare profesională completate cu documentele solicitate conform 

OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor; 
• 21 participanţi la program de formare profesională Competențe sociale și civice; 
• 21 suporturi de curs distribuite pe suport electronic; 
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• 19 certificate de absolvire a cursurilor de formare recunoscute de ANC, acordate; 
• 19 certificate de participare la cursurile de formare distribuite cursanţilor; 
• 21 chestionare privind satisfacţiacursanţilor completate, centralizate, analizate și 

interpretate; 
• 1 calendar privind organizarea și desfăşurarea concursului, aprobat și promovat; 
• 1 metodologie de selecţie a planurilor de afaceri (revizuibilă), aprobată și aplicată; 
• Minimum 21 de dosare de candidatură pentru concursul planurilor de afaceri, 

cuprinzând planul de afaceri, cerere de înscriere a planului de afaceri în cadrul 
Concursului de planuri de afaceri; 

• Declaraţie beneficiar de ajutor de minimis privind dubla finanţare; 
• Minimum 21 de grile individuale de evaluare a eligibilităţii dosarului de 

candidatură completate; 
• Minimum 21 de grile de evaluare a planului de afaceri completate; 
• 21 planuri de afaceri selectate pentru a primi ajutorul de minimis; 
• 21 contracte de subvenţie încheiate; 
• 1 eveniment de premiere planuri de afaceri câştigătoare organizat. 

 
4. Scopul prezentei metodologii 
 
Prezenta metodologieeste realizată în cadrul subactivitățiiA 3.5. „Selectarea planurilor 

de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului”,pentru a defini activitatea de selecție a 
planurilor de afaceri care vor face obiectul finanțării prin intermediul schemei de minimis 
derulate în cadrul proiectului POCU/449/4/16/128185 „START-UP ACCES ÎN 
ECONOMIE SOCIALĂ”, Cod proiect 128185. 
 

5. Necesitatea  prezentei metodologii 
 
 Având în vedere indicatorii asumați prin proiect, activitatea A 3.5. „Selectarea 
planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului ” este o componentă strategicăa 
implementării proiectului având în vedere că cea mai mare parte a bugetului acestuia este 
utilizată pentru finanțarea planurilor de afaceri care vor fi evaluate având la bază datele și 
coordonatele stabilite prin prezenta procedură. În cadrul procedurii vor fi stabilite principalele 
criterii de selecție aplicabile potențialilor beneficiari ai schemei de minimis derulate în cadrul 
proiectului POCU/449/4/16/128185 „START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ”, 
Cod proiect 128185. 
 Sunt propuse  următoarele criterii de selecție a planurilor de afaceri:  

I. Criterii aplicate potențialului beneficiar al schemei de ajutor de minimis 
II. Criterii aplicate planului de afaceri 
III. Criterii aplicate la nivel de proces. 
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6. Indicatorii asumați prin proiect 

 
Definițiile indicatorilor asumați prin prezentul proiect se regăsesc mai jos. 

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 
(conform 

CF) 
Denumire ID UM  
Indicatori de rezutat imediat    
Entități de economie socială 
înființate ca urmare a sprijinului 
primit 

4S62 nr 21 

Entități de economie socială 
înființate ca urmare a sprijinului 
primit, din care: din zona rurală 

4S62.1 nr 2 

Entități de economie socială care 
funcționează la 6 luni după 
terminarea sprijinului 

4S61 nr 21 

Entități de economie socială care 
funcționează la 6 luni după 
terminarea sprijinului, din care: din 
zona rurală 

4S61.1 nr 2 

 
Indicatori prestabiliți de realizare    
Entități de economie socială sprijinite 4S63 Nr. 21 
Entități de economie socială sprijinite din 
care: din zona rurală 

4S63.1 Nr. 2 

 
 
 

7. 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 benficia de ajutor de minimis acordat pentru 
punerea acestuia în aplicare în valoare de 462.380 lei. Beneficiarul va beneficia de ajutorul de 
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minimis în sumă de 462.380 lei în măsura angajamentului de a crea minim 5 locuri de muncă 
cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, corespunzator cuantumului 
ajutorului de minimis primit. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor 
avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare în care se 
implementeaza proiectul (Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est sau Nord-Est), în mediul urban sau 
rural.  
 

Planurile de afaceri care depasesc acest plafon, vor acoperi suma depășită din bugetul 
propriu.Cursul de referință luat în calcul este cursul Infoeuro din data intrării în vigoare a 
schemei de ajutor de minimis, respectiv luna august 2018 : 1 euro = 4,6238 lei.  
    Se vor finanța 21 de planuri de afaceri în valoare de 100.000 euro/ plan de afaceri.  
 
 Valoarea maximă decontată per intreprindere (pentru un plan de afaceri aprobat) va fi 
echivalentul a 100.000 euro(1 euro = 4,6238 lei), reprezentând maximum 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile. 
 
 Ajutorul de minimis se va acorda, după cum urmează :  
 Contractul de subventie 

Acordarea  finanțăriise va realiza în baza unui contract de subvenție, conform 
schemeide minimis. Contractul de subvenție furnizat de AM POCU ca anexă a ghidului 
solicitantului este un model de contract orientativ. Administratorul schemelor de minimis va 
completa contractul de subvenție, cu clauze suplimentare în vederea responsabilizării 
beneficiarului ajutorului de minimis și/sau recuperării ajutorului de minimis acordat.  

Contractul de subvenție va fi incheiat in a 2-a etapa de implementare a 
proiectului, dupa infiintarea  intreprinderilor sociale. 

Semnarea contractului de subventie va fi conditionată de incheierea de către 
asociatul majoritar al intreprinderii sociale a unei asigurări de viață care să acopere 
ajutorul de minimis acordat prin proiect pe o perioada de minimum 24 luni de la 
obtinerea atestatului/mărcii sociale, asigurare ce trebuie sa aibă valabilitate  la data 
semnării contractului de subvenție. 

Beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de minimis, 
suplimentar au obligația emiterii unor garanţii pentru suma aferentă transei de 
finanţare solicitate, prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii 
de o societate bancară, o societate de asigurări  sau alte entitati/persoane (exp. polita de 
asigurare cesionata in favoarea administratorului schemei de minimis, bilet la ordin avalizat, 
contract de fidejusiune, scrisoare de garantie bancara, fila de CEC barata, orice alt instrument 
de garantare acceptat de administratorul schemei de minimis). Garanţia va acoperi in 
proportie de  100% suma aferentă finanţării primite pentru recuperarea unor eventuale 
daune care conduc la restituirea integrală sau partială a ajutorul de minimis si va fi 
valabilă pana la finalul perioadei de sustenabilitate (pana la finalul celor 6 luni ce curg 
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după finalizarea implementarii proiectului). Pentru achizitia de bunuri se va solicita 
asigurarea acestor bunuri de către o societate de asigurări (suma neta primita trebuie sa 
acopere valoarea bunurilor finantate), iar pentru alte tipuri de cheltuieli se vor solicita 
garantii colaterale.  

Contractul de subventie va contine  clauze clare prin care beneficiarul ajutorului 
de minimis se obligă sa restituie administratorului schemei de minimis sumele primite în 
situația nerespectării obligațiilor asumate. 

Se vor respecta urmatoarele conditii, care vor fi verificatela momentul semnării 
contractului de subventie: 
a) intreprinderea sociala este legal constituită în România, în zonele de implementare ale 
proiectului și inființată în cadrul proiectului; 

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

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, 
corupție, implicare în organizații criminale sau înalte activității legale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunității Europene; 

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; 

e) intreprinderea sociala este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și 
nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 

f) nu a fost subiectul unei/unui decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a 
Comisiei Europene/Consiliului Concurenței ori 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 integral 
recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. 

 Ajutorul de minimis se va putea acorda în trei transe. Prima tranșă decontată va reprezenta 
maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de catre 
întreprinderea sociala. Transa a doua, va fi in procent de 30%, din valoarea totală a 
finanțării.Acordarea tranșei finale din ajutorul de minimis, va fi in procent de 20%, din 
valoarea totala a finanțării și  se va face după ce beneficiarul ajutorului de minimis face 
dovada ca a realizat din activitatea curenta in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri 
reprezentând minimum 30% din valoarea primei transe. În cazul in care acest termen nu este 
respectat, transa finala nu se mai acordă. Termenul de 12 luni curge de la data semnarii 
contractului de subventie  iar transa a II-a se incaseaza in interiorul acestei perioade. 
 

Inainte de virarea primei transe de subvenție, Beneficiarul ajutorului de minimis va 
deschide împreuna cu administratorul schemei de minimis un cont escrow la un agent escrow 
(bancă) în care se vor vira de către administratorul schemei de minimis sumele reprezentand 
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ajutotul de minimis. Efectuarea de plati din contul escrow aferente  primei transe a ajutorului 
de minimis este condiționată de obținerea atestatului de intreprindere sociala sau a mărcii 
sociale. 

Contul  escrow  reprezintă un depozit bancar prin care un deponent (administratorul 
schemei de minimis) pune la dispoziţia unui beneficiar (beneficiarul ajutorului de minimis) 
fonduri reprezentând sume de bani, până la îndeplinirea unor condiţii stabilite. Condiţiile în 
care banca va elibera fondurile din acest cont sunt agreate într-un contract încheiat de bancă 
cu cele două părţi. 
 

Subvenția va fi virată de către administratorul schemei de antreprenoriat in contul 
escrow deschis de catre beneficiarul ajutorului de minimis impreuna cu administratorul 
schemei de antreprenoriat la un agent escrow (bancă), urmând ca aceasta să poată fi utilizata 
de beneficiarul ajutorului de minimis doar in scopul indicat:cu autorizarea prealabilă a 
administratorului schemei de antreprenoriat, după depunerea spre verificare de către 
beneficiarul ajutorului de minimis a documentelor justificative printr-o cerere de plată.  

 Contul escrow va putea fi debitat de către beneficiarul ajutorului de minimis, ori de 
câte ori va fi necesar în vederea desfășurării activității întreprinderii beneficiare în domeniul 
vizat de planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului, insa numai cu acordul prealabil al 
administratorului schemei de minimis, acord ce va fi transmis agentului escrow (băncii) in 
termen de maxim 10 zile de la primirea spre verificare de la beneficiarul ajutorului de minimis 
a cererii de plată, insoțită de documentele justificative. 
 Beneficiarul ajutorului de minimis va transmite către administratorul schemei de 
minimis o cerere de plată prin care va solicita verificarea documentelor justificative de plata 
(facturi, bonuri fiscale, contracte, state de plată etc.) și emiterea unui acord către agentul 
escrow (bancă) în vederea deblocării sumei solicitate prin cererea de plata. Nu există un 
numar minim sau maxim de cereri de plată ce pot fi solicitate de către beneficiarul ajutorului 
de minimis, acestea urmând a fi depuse in funcție de necesitatea identificată in timpul 
desfăsurării activității întreprinderii. În situatia în care sunt necesare clarificări privind 
documentele justificative depuse, termenul de 10 zile se va prelugi automat cu numărul de zile 
în care beneficiarul ajutorului de minimis va răspunde la clarificări. 
 
7.1 Cheltuieli eligibile ale beneficiarului de ajutor de minimis  
Sunt considerate  eligibile conform Ghidul Solicitantului – CondițiiSpecifice  - Sprijin 
pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16, urmatoarele cheltuieli: 
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1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat  
1.1 Cheltuieli salariale  
1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați  
1.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(contribuţiiangajaţişi angajatori)  
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:  
2.1 Cheltuieli pentru cazare  
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu  
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 
transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum 
şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)  
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de 
inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 
investiţii necesare funcţionării întreprinderilor* 
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor 
activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 
6. 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) 
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor 
9. Servicii de întreţinereşi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării 
întreprinderilor 
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 
15.1. Prelucrare de date 
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în 
format tipărit şi/sau electronic 
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15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare. 
16. Cheltuieli aferente garantiilor oferite de banci sau a altei institutii financiare 
 
Sunt considerate cheltuieli eligibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării obiectivelor 
prevazute in  planul de afaceri, in corelație cu activitațile intreprinderii sociale. 
*În categoria 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor intră acele cheltuieli aferente lucrărilor 
care nu necesită autorizație de construcție. Cheltuielile cu renovarea/ recompartimentarea unui 
spațiu, în scopul implementării planului de afaceri, pot fi cheltuieli eligibile cu condiția ca 
pentru realizarea acestora sa nu fie necesară autorizație de construcție. 
 
 
In cazul achizitiilor de bunuri, servicii ori lucrări, beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia 
respectarii prevederilor legislatiei nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice sau ale 
dispozitiilor legale privind achizitiile.  
 
Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de restitui orice suma ce constituie plată 
nedatorată/sume necuvenite în cadrul contractului de  subventie, in termen de 5 zile lucratoare de 
la data primirii de la administratorul schemei de minimis a notificarii. 
 
Beneficiarul ajutorului de minimis isi asuma integrar raspunderea pentru efectuarea unor 
cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-
2020, inclusiv dupa decontarea sumelor de minimis. 
 
Pentru decontarea platilor, in cazul achizitiilor de bunuri/servicii se voravea in vedere 
următoarele: 

1. In cazul bunurilor/serviciilor achiziționate și recepționate, decontarea se va 
realiza in baza proceselor verbale de receptie din care să rezulte că recepția 
bunurilor a fost făcută la sediulîntreprinderii sociale; 

2. In cazul plăților efectuate în avans (pentru care nu există recepție de bunuri sau 
lucrări) se vor solicita scrisori de garantie bancară. Astfel, beneficiarul 
subvenției (achizitorul) va solicita garanții de la furnizor și va include în 
contractul de furnizare bunuri/servicii clauze clare prin care să se demonstreze 
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interesul privind recuperarea sumelor plătite în avans, în cazul în care 
furnizorul nu își respectă obligațiile conform solicitării de ofertă și contractului 
de achiziție. 

 
Nu sunt eligibile : 
- taxa pe valoare adăugată recuperabilă; 
-achiziția de bunuriimobiliare(terenuri și clădiri); 
-achiziția de echipamente second-hand; 
-contribuția în natură; 
-amenzi, penalități, cheltuieli de judecată; 
-cheltuieli cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și produselor din tutun; 
-cheltuielile cu dobânda. 
 
PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE AFACERI, CHELTUIELILE 
NEELIGIBILE VOR FI SUPORTATE DE BENEFICIAR 
 
Cheltuielile solicitate din ajutorul de minimis trebuie justificate în raport cu necesitatea 
acestora si corelate cu obiectivele si activitățile intreprinderii.Este necesară justificarea 
cheltuielilor din punct de vedere al costurilor previzionate și argumentate cu oferte de preț, 
studii de piață, etc. 
ATENȚIE !! 
Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie 
efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării 
proiectului, de la data primirii atestatului/marcii de intreprindere sociala. 
Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de întreprinderi sociale, efectuată înaintea 
semnării contractului de subvenție, se decontează după semnarea contractului de 
subvenție. 
 Cheltuielile se decontează după semnarea contractului de subvenție, în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile în domeniul finanțării nerambursabile din fonduri 
europene. 
În perioada 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 menținerea locurilor de muncă create. 

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia achitarii la termenele scadente a 
tuturor obligatiilor fata de bugetul de stat si de bugetele locale, prezentand, lunar, 
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administratorului schemei de minimis, certificate colatee emise de ANAF si DITL din 
care să rezulte că nu are obligatii de achitat. 

Conditii impuse in perioada de sustenabilitate a proiectului 
• Conform Ghidului Solicitantului, după încheierea proiectului, solicitantul/ partenerii au 

obligația să asigure sustenabilitatea întreprinderilor pentru o perioadă de minimum 6 
luni de la finalizarea proiectului și să mențină condițiile care au stat la baza atestării ca 
întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului de 
întreprindere socială; 

• 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.  

• Locurile de muncă nou create în cadrul întreprinderilor sociale vor trebui menținute 
ocupate pe o perioadă minimă de 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere 
socială, precum și pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate, ulterior 
finalizării implementării proiectului.  

• Se vor respecta rata orară și norma stabilită în planul de afaceri, pentru locurile de 
muncă create, atât pentru perioada minimă de 18 luni de la data obținerii atestatului de 
întreprindere socială, precum și pentru perioada minimă obligatorie de 6 luni de 
sustenabilitate. Rata orară poate să crească, dar nu poate să scadă. 

• Persoanele pot fi angajate atât full-time, cât şi part-time, cu condiția ca norma să fie 
respectată întocmai şi în cele 6 luni după cele 18 luni de implementare, conform 
planului de afaceri;  

• La finalul perioadei de sustenabilitate, numărul persoanelor angajate în cadrul 
întreprinderilor sociale nou înființate trebuie să fie cel puțin egal cu numărul asumat 
inițial prin planul de afaceri; 

• Persoanele pot fi angajate atât full-time, cât şi part-time. Rata orară poate să crească, 
dar nu poate să scadă. Norma de muncă stabilită în planul de afaceri va fi respectată 
întocmai pe parcursul celor 18 luni de implementare, precum și pe parcursul celor 6 
luni de sustenabilitate.  

• În situația în care spațiul în cadrul căruia se intenționează realizarea unor lucrări de 
renovare/ recompartimentare este închiriat, este necesară dovada faptului că perioada 
de închiriere se întinde pe un interval suficient de lung încât să acopere inclusiv 
perioada de sustenabilitate a întreprinderilor sociale; 

• Beneficiarul ajutorului de minimis din cadrul contractului de subvenție se obligă să 
mențină destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de 
minimum 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului; 

• Condiția ca acționarul majoritar al întreprinderii sociale nou înființate să nu aibă 
aceeași calitate în cadrul altei întreprinderi trebuie menținută pe întreaga durată a 
contractului de subvenție (până la finalizarea perioadei de sustenabilitate).  
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Prin proiect se finanțează doar planuri de afaceri care își dovedesc sustenabilitatea 
pentru o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea implementării proiectului. 
 
 
IMPORTANT! 

o În calitatea lor de administratori ai schemelor pentru entități ale economiei 
sociale, nici solicitanții, nici partenerii acestora din proiect nu pot încheia 
contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu 
beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect.  

o Platile din contul escrow aferente primei transe a ajutorului de minimis se vor 
efectua, dupa obtinerea atestatului/marcii de „Intreprindere sociala”, transa ce 
va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile 
solicitate de către întreprinderea socială. 

o Persoanele fizice care înființează intreprinderi sociale in cadrul proiectului nu 
trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la 
data semnării contractului de subvenție. 

 
7. 2 Priorități orizontale și teme secundare care trebuiesc abordate în modelul de afacere 
socială 
 
Inovarea socială  
Conform ghidului de inovare socială al Uniunii Europene, inovarea socialăpresupune 
”dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, 
cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii 
serviciilor sociale. 
Inovarea socială poate fi abordată din trei perspective diferite, conform Comisiei Europene:  

- Inovarea nevoilor sociale, care răspunde nevoilor sociale ce nu sunt adresate de 
instituții publice existente și care vizează grupurile vulnerabile, cum ar fi tineri, 
migranți, persoane în vârstă sau persoane excluse din punct de vedere social; 

- Adresarea provocărilor sociale prin inovare care integrează în același timp aspectele 
economice, sociale și de mediu; 

- Schimbarea sistemică, care poate fi realizată prin procese de dezvoltare 
organizațională, dar și prin schimbarea relațiilor dintre instituții. 
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Aplicanții pot avea în vedere în planul de afaceri măsuri care vor promova concret 
inovarea socială: 

- Metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile 
sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele 
din societate/etnie; 

- Metode inovatoare de combatere a discriminării; 

- Valorificarea oportunităților locale în cadrul soluțiilor propuse; 

- Aplicarea de mecanisme  de preluare de către agenții economici a unor servicii 
publice, prin intermediul unor activități comerciale vizând servicii sociale, culturale și 
de mediu. 

Nediscriminare 
   În implementarea planurilor de afaceri se vor evita discriminările de orice fel. 

Aplicanții vor urmării ca în planul de afaceri să cuprindă măsuri ce țin de 
nediscriminare în raport de angajați, furnizori, clienți, colaboratori, furnizori și membri. 
 Creșterea nivelului de ocupare a forţei de muncă la vârste mai înaintate este un alt 
criteriu care trebuie luat în calcul în cadrul planurilor de afaceri. 
 

8. Componența planului de afaceri 
 
Planul de afaceri propus de către potențialul beneficiar al schemei de ajutor de minimis 

include minim urmatoarele elemente:  
     1. Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;  
     2.Problema sociala a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile 
de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivăși nevoile sociale ale 
acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearca sa orezolve 
întreprinderea; 
       3. Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel 
economic din zona respectivă:elemente de analiza de piața privind activitatea care face 
obiectul Planului de afaceri; 
4. Modelul de organizare si 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 
activitațile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevazute la art. 4, lit. c si d, 
Legea nr. 219/2015 privind economia sociala;  
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5. Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea 
economica, cât si misiunea/programele sociale ale acesteia;  
6. Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrarii/lucrarilor care 
vor face obiectul activitații întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de 
inserție;  
    7. Justificarea activitaților propuse: analiza punctelor tari si a celor slabe ale întreprinderii, 
respectiv analiza amenințarilor si a oportunitaților din mediul în care funcționeaza aceasta 
(analiza SWOT), precum si justificarea activitaților propuse fața de acestea;  
     8. Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța 
întreprinderea sociala, inclusiv prin intermediul unei finanțari nerambursabile; 
  9. Numarul de persoane angajate în întrepriderile sociale nou înființate.  
 
ATENTIE! UN APLICANT POATE PARTICIPA LA CONCURS CU UN SINGUR 
PLAN DE AFACERI 

 
Alte condiții aplicabile 

 
Întreprinderile înființate prin proiect vor trebui să respecte următoarele condiții: 
Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, 
întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi inființate din punct de 
vedere legal, după cum urmează:  
a) societăţile cooperative de gradul I;  
b) cooperativele de credit;  
c) asociaţiile şi fundaţiile;  
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;  
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;  
f) societăţile agricole;  
g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţareşifuncţionare 
demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile prevăzute la 
art. 4 din lege,precumşi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;  
h) federaţiileşi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.  
Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere 
socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de 
drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de 
înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:  
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 activitatea desfășurată are scop social;  
 respectă principiile economiei sociale;  
 respectă următoarele criterii:  

o acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;  
o alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;  
o se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai 

multe întreprinderi sociale;  
o aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de 

salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească 
raportul de 1 la  

 
Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu: 
 

 Programul operațional Capital uman 2014-2020; 
 Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru 

aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis; 

 Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare; 
 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, 
cu modificările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 
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 "Sprijin pentru înființarea de 
întreprinderi sociale"; 
 
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 
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condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și în Ghidul solicitantului 
condiții specifice "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale"; 
 
c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor 
de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis 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 întreaga valoare a ajutorului de 
minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv 
dobânda aferentă. 
 
(2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: 
 

 nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor 
de minimis; 

 
 nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de 

afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitatului Condiții specifice POCU "Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale". Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii locurilor 
de muncă nou-create în numărul și pe durata menționate în Ghidul solicitatului Condiții specifice 
POCU "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale"; 

 suspendarea sau retragerea, după caz, a atestatului de întreprindere socială sau a mărcii sociale (în 
cazul întreprinderilor sociale de inserție) în perioada de implementare a planului de afaceri sau în 
perioada de sustenabilitate stabilită conform Ghidului solicitantului Condiții specifice "Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale". 

 
(3) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor 
cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-
2020, cu modificările ulterioare. 
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(4) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o 
întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării 
contractului de subvenție. 
 
(5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o 
declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare 
la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii 
de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv 
încheierea contractului de subvenție, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea 
unică. 
 
(6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele 
de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita 
plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condițiile 
prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte 
regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2). 
 
Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis 
acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general. 
 
(7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte 
ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a 
ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un 
regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. 
 
(8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt 
legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul 
unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie. 
 
(9) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat fiecărei întreprinderi sociale/fiecărui 
beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, 
este de 100.000 euro(1 euro = 4,6238 lei), reprezentând maximum 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile. 
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Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piața vizat si 
vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informații verificabile în zona 
geografica de implementare a proiectului. 
 
 
9. Modul de transmitere a planurilor de afaceri și conținutul dosarului de înscriere 

    Conținutul dosarului de înscriere este următorul:  
• Cerere de inscriere a planului de afaceri in cadrul Concursului de planuri de afaceri 

(Anexa nr. 1); 
• Declaratie beneficiar de ajutor de minimis privind dubla finantare (Anexa nr. 2); 
• Declaratie de angajament (Anexa nr. 7); 
• Planul de afaceri (Anexa nr. 8.1); 
• Bugetul planului de afaceri (Anexa nr. 8.2); 
• Acord GDPR (Anexa nr. 9); 
• Copie carte de identitate; 
• Copie certificat de absolvire a unui program de formare antreprenoriala specifica; 

 
 

Graficul de selectie a planurilor de afaceri se va stabili prin decizia managerului de 
proiect. 
 

 
Orice document depus după data și ora limită de primirenu va fi luat în considerare și se 
va păstra la sediul beneficiarului, nedeschis. 
 
Planul de afaceri va fi trimis într-un colet sigilat prin poștă, curier, sau depus personal 
la sediul CECCAR, intrarea Pielari, nr.1, Bucuresti.  
 
Dosarul se va depune într-un exemplar original. La acesta se adaugă, în format electronic, un 
exemplar complet al planului de afaceriși al tuturor anexelor, organizate pe fișiere cu nume 
relevante pe CD (in format word si scanat în format .pdf, rezoluție minim 300 dpi). 
Coperta dosarului trebuie să poarte, în mod obligatoriu, o etichetă cu următoarele 
date/informații: 
 
Plan de afaceri pentru CONCURS PLANURI DE AFACERI organizat in cadrul proiectului 
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START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ, POCU/449/4/16/128185 
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ din FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

Aplicant Nume și prenume: 
 
 Adresa:  
Telefon: 
 E-mail: 
 

Titlu Plan de Afaceri  
 

 
 
Depunerea de planuri de afaceri pentru participarea la competitie in vederea accesului 
la finantare de minimis este deschisa si pentru acele persoane care nu au participat la 
cursurile de antreprenoriat. Astfel, 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 în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri 
selectate pentru finanțare. Planurile de afaceri selectate în această etapă vor beneficia de 
ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare. 
 
10.Criterii de eligibilitate și conformitate a planurilor de afaceri  
 
In categoria I. Criterii aplicate potențialul beneficiar al schemei de ajutor de minimis 
vor intra urmatoarele criterii: 
 
Criteriul 1. Dosarul de candidatura contine documentele minime obligatorii (Cerere de 
inscriere a planului de afaceri in cadrul Concursului de planuri de afaceri; Planul de afaceri; 
Declaratia beneficiarului de ajutor de minimis privind dubla finantare; Copie carte de 
identitate, Copie certificat de absolvire a unui program de formare antreprenoriala specifica); 
  Criteriul 2. Potențialul beneficiar nu face parte din grupul tinta tinerii NEETS (care nu 
urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16-24 ani, 
intreprinderea nou infiintata va avea sediul si, dupa caz, punctele de lucru in Regiunea Sud-
Muntenia, Centru, Sud-Est sau Nord-Est - tinand cont de faptul ca fiecare întreprindere nou 
infiintata poate avea sediul social intr-una din cele 4 regiuni si puncte de lucru in fiecare din 
cele 4 regiuni de dezvoltare; 
Criteriul 3.Potențialul beneficiar este cetațean UE cu domiciliul sau resedinţa legala în 
regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia (jud. Arges, Prahova,Ialomita, Dambovita, Calarasi, 
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Giurgiu), Centru (jud Brasov) Nord – Est (jud. Iasi, Suceava, Neamt, Botosani, Vaslui, 
Bacau) sau Sud –Est (jud. Buzau, Galati si Vrancea); 
 
Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de mai sus conduce la respingerea automata a 
dosarului de candidatura, potrivit Grilei individuale de evaluare a eligibilitatii dosarului 
de candidatura (Anexa nr. 3). Pentru dosarele corect completate se va continua procesul 
de selectie prin evaluarea planului de afaceri depus. 
 
In categoria II. Criterii aplicate planului de afaceri: 
 
Criteriul 1. Planul de afaceri propus de catre potenţialul beneficiar al schemei de ajutor de 
minimis include minim urmatoarele elemente:  
     1. Misiunea sociala/programele sociale ale întreprinderii sociale;  
     2.Problema sociala a carei rezolvare constituie misiunea sociala a întreprinderii: categoriile 
de persoane carora li se adreseaza întreprinderea sociala respectiva si nevoile sociale ale 
acestora, zona geografica, problema comunitara/de mediu pe care încearca sa o 
rezolve întreprinderea; 
3. Modul în care se integreaza activitatea întreprinderii în contextul social si în cel economic 
din zona respectiva:elemente de analiza de piaţa privind activitatea care face obiectul Planului 
de afaceri; 
    4. Modelul de organizare si funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care 
se asigura participarea membrilor si a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri 
vulnerabile, daca acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind 
activitaţile acesteia si modul în care acesta reflecta principiile prevazute la art. 4, lit. c si d, 
Legea nr. 219/2015 privind economia sociala;  
    5. Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea 
economica, cât si misiunea/programele sociale ale acesteia;  
  6. Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrarii/lucrarilor care 
vor face obiectul activitaţii întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de 
inserție;  
    7. Justificarea activitaților propuse: analiza punctelor tari si a celor slabe ale întreprinderii, 
respectiv analiza amenințarilor si a oportunitaților din mediul în care funcționeaza aceasta 
(analiza SWOT), precum si justificarea activitaților propuse faţa de acestea;  
     8. Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța 
întreprinderea sociala, inclusiv prin intermediul unei finanțari nerambursabile; 
     9.Rezultate economice si sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va 
defini în proiect un set de rezultate proprii corespunzatoareactivitaţilor planificate; 

9. Numarul de persone angajate în întreprinderile sociale nou înfiinţate;  

 
Criteriul 2. Intreprinderea nou infiintata va avea sediul si, dupa caz, punctele de lucru in 
Regiunea Sud-Muntenia, Centru,Sud-Est sau Nord-Est;  
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Criteriul 3. Planurile de afaceri selectate reflecta realitatea segmentului de piata vizat si sunt 
fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de 
implementare a proiectului;  
 
Criteriul 4. Beneficiarul ajutorului de minimis va angaja in cadrul intreprinderii nou infiintate 
minim 5 persoane; 
Numarul locurilor de munca se consideră, ca find numarul de persoane angajate, indiferent 
daca au contract de muncă full-time sau part-time. 
 
Criteriul 5. Planurile de afaceri selectate nu se adreseaza activitatilor economice specificate 
la art. 5 din Schema de ajutor de minimis "Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale"; 
 
Criteriul 6. Valoarea sprijinului financiar solicitat pentru dezvoltarea intreprinderii nou 
infiintate nu depaseste pragul de maxim 462.380 LEI/ întreprindere. Cheltuielile care  
depasesc valoarea  sprijinului financiar vor fi acoperite din bugetul propriu. 
 
 
Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de mai sus conduce la respingerea automata a 
planului de afaceri, potrivit Grilei individuale de evaluare a eligibilitatii Planului de 
afaceri (Anexa nr. 4). Pentru dosarele corect completate se va continua procesul de 
selectie prin evaluarea planului de afaceri depus. 
 
In categoria III. Criterii aplicate la nivel de proces :  
 
Criteriul 1. Numarul persoanelor care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la 
programul de formare antreprenoriala specifica organizat in cadrul proiectului nu depaseste 
10% din numarul total al persoanelor beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul 
proiectului, respectiv 2 persoane din 21 beneficiari; 
 
Criteriul 2. Nu sunt finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane 
diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea 
segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat;  
 
Criteriul 3. Minim 10% din planurile de afaceri finantate propun activitati ce vor promova 
concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si 
eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor; 
 
Criteriul 4. Minim 10% din planurile de afaceri finantate propun masuri de promovare 
concreta a inovarii sociale conform prevederilor secţiunii 1.4 a Ghidului solicitantului;  
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Criteriul 5. Din fiecare regiune de dezvoltare: Regiunea Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est si 
Nord-Est, vor fi selectate minim 3 planuri de afaceri, respectiv sprijinite si infiintate minim 3 
intreprinderi; 
 
 
 
11. Etapele procedurii de selecție a planurilor de afaceri  
 
Selecția planurilor de afaceri se face în baza unor grile individuale de evaluare a dosarului de 
candidatură, eligibilității planului de afaceri și a planului de afaceri în sine. 
Principiile avute în vedere sunt : 
                           Principiul transparenței, 
                           Principiul egalității de șanse, 
                           Principiul obiectivității, 
                           Principiul imparțialității, 
Principiul reprezentativității. 
 

Selectia planurilor de afaceri finantate si ierarhizarea acestora se va face in ordinea  
descrescatoare a punctajului acumulat in urma aplicarii Grilei de evaluare a planului de 
afaceri.  Punctajul maxim ce se poate obține de catre un aplicant este de 100 puncte.  
 
Obtinerea punctajului maxim pe fiecare criteriu este condiționată de evaluarea 
coerenței și argumentării a tuturor criteriilor in integritatea planului de afaceri. 
 

Ierarhizarea planurilor de afaceri finantate se va face in ordinea descrescatoare a 
punctajului, tinand cont de atingerea   indicatorilor de mai jos. 
 
    -Numarul persoanelor care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la 
programul de formare antreprenoriala specifica organizat in cadrul proiectului nu depaseste 
10% din numarul total al persoanelor beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul 
proiectului, respectiv 2 persoane din 21 beneficiari;  
   -Nu sunt finantate doua sau mai multe planuri de afaceri,propuse de persoane diferite, 
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului 
de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat;  
   - Minim 10% din planurile de afaceri finantate propun activitati ce vor promova concret 
sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din 
punct de vedere al utilizariiresurselor,respectiv 3 planuri de afaceri din 21 finantate; 
  -  Minim 10% din planurile de afaceri selectate propun masuri de promovare concreta a 
inovarii sociale conform prevederilor secţiunii 1.4 a Ghidului solicitantului, respectiv 3 
planuri de afaceri din 21 finantate; Din fiecare regiune de dezvoltare: Regiunea Sud-
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Muntenia,Centru Sud-Est si Nord-Est, vor fi selectate minim 3 planuri de afaceri, respectiv 
sprijinite si infiintate minim 3 intreprinderi. 
 
Daca in primele 21 de planurile de afaceri, ierarhizate conform punctajului alocat 
potrivit Grilei de evaluare a planului de afaceri (Anexa nr. 5)  la sectiunea Teme 
secundare, Criteriu : „Implementarea inovarii sociale”, nu se regasesc  minimum 3 panuri de 
afaceri ce au punctaj (minim 1 punct) vor fi selectate urmatoarele 3 planuri de afaceri, 
care indeplinesc aceasta cerinta. 
 
Daca in primele 21 de planurile de afaceri, ierarhizate conform punctajului alocat 
potrivit Grilei de evaluare a planului de afaceri (Anexa nr. 5)  la sectiunea Teme 
secundare, Criteriu :” Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, nu se regasesc  minimum 3 planuri de 
afaceri ce au punctaj (minim 1 punct) vor fi selectate urmatoarele 3 planuri de afaceri, 
care indeplinesc aceasta cerinta. 
 
 
In situatia in care doua sau mai multe planuri de afaceri au obtinut acelasi punctaj si 
numarul de ajutoare de minimis ce vor fi acordate impune departajarea lor se aplica 
urmatoarele criterii de departajare: 

Criteriu de departajare I. Aplicantul a participat la programul de formare 
antreprenoriala specifica organizat in cadrul proiectului;  

Criteriu de departajare II. Nota obtinuta de aplicant la examenul de absolvire.  
Selectia celor 21 persoane beneficiare ale ajutorului de minimis se va face de catre o comisie 
de selecție formata din: un reprezentant al sectorului economiei sociale, un reprezentant al 
mediului de afaceri local din regiunile de implementare a proiectului (Nord-Est, Sud-
Est,Centru, Sud-Muntenia), un reprezentant al institutilor financiare bancare sau nonbancare 
din regiunile de implementare a proiectului (Nord-Est, Sud-Est, Centru, Sud-Muntenia). 
Obiectivul Comisiei de selectie (Juriului) va fi acela de a evalua si ierarhiza Planurile de 
Afaceri înscrise în Concurs pe baza unor criterii cât mai obiective si detaliate în vederea 
selectarii planurilor de afaceri care vor primi finanțare.  
 

Algoritmul de realizare a procesului de selectare a planurilor de afaceri este 
următorul :  
 
1. Fiecare evaluator va completa câte o grila individuala de evaluare a:  
- eligibilitatii dosarului de candidatura;   
- eligibilitatii planului de afaceri. 
 Grilele individuale de evaluare vor fi centralizate in cadrul Procesului- verbal de selectie.  
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Mecanismul desfasurarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, constă in 
aplicarea urmatoarelor etape:  
1. Primirea dosarelor de candidatura;  
2. Evaluarea dosarelor de candidatura (Anexa nr. 3);  
3. Evaluarea planurilor de afaceri (Anexa nr. 4 si Anexa nr 5) 
4. Întocmirea procesului-verbal de selecţie a planurilor de afaceri;  
5. Comunicarea rezultatelor selecţiei;  
6. Primirea si rezolvarea contestatiilor;  
7. Comunicarea rezultatelor re-evaluarii in urma contestaţiilor;  
8. Întocmirea procesului-verbal de incheiere a selecției planurilor de afaceri;  
9. Centralizarea rezultatelor selectiei. 
 
Selecția planurilor de afaceri, respectiv a beneficiarilor de ajutor de minimis se va face ținând 
cont de normele în vigoare ale UE cu privire la eliminarea oricareidiscriminari. 
 
 La selectia planului de afaceri si constituirea grupului tinta ce va participa la Etapa a II-a – 
Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea funcționarii întreprinderilor sociale, nu 
se va face nicio deosebire, excludere, restricție sau preferinţa, indiferent de: rasa, naționalitate, 
etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica 
necontagioasa, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu ce 
ar avea ca scop sau efect restrângerea, înlaturarearecunoasterii, folosinţei sau exercitarii în 
condiţii de egalitate a drepturilor omului si a libertaţilor fundamentale sau a drepturilor 
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii 
ale vieţii sociale. Astfel, se va urmari accesul egal al femeilor si barbatilor la sprijinului 
financiar acordat in cadrul proiectului schema de acordare a ajutoarelor de minimis pentru 
infiintarea de intreprinderi sociale. 
 
Listele vor fi publicate pe site ul proiectului:www.economie-sociala.ceccar.ro. 
 
Contestaţiile vor putea fi depuse numai prin e-mail, la adresa: economie-
sociala@ceccar.ro, conform termenelor stabilite in prezenta metodologie. 
Acestea vor fi analizate de către o comisie condusă de managerul de proiect. 
 
Important: 
Administratorul schemei de minimis își rezervă dreptul de a se autosesiza în cazul unor 
acțiuni care contravin principiilor eticii în afaceri și de a descalifica persoana care acționează 
astfel, indiferent de punctajul obținut de aceasta în cadrul concursului de planuri de afaceri 
desfășurat în cadrul proiectului. 
 
ANEXE : 
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Anexa 1 Cerere de inscriere a planului de afaceri in cadrul Concursului de planuri de 

afaceri; 
Anexa 2   Declaratie beneficiar de ajutor de minimis privind dubla finantare; 
Anexa 3    Grila individuala de evaluare a eligibilitatii dosarului de candidatura 
Anexa 4    Grila individuala de evaluare a eligibilitatii planului de afaceri 
Anexa 5    Grila  evaluare a planului de afaceri 
Anexa 6    Contestatie rezultate concurs de planuri de afaceri 
Anexa 7     Declaratie de anagajament 
Anexa 8.1 Model Plan de afaceri  
Anexa 8.2 Model Buget plan de afaceri 
Anexa 9     Acord GDPR 
  
 
 


