
Criteriu Criterii de evaluare și selecție Punctaj

Misiunea socială a afacerii este clar definită și face parte implicit din 

modelul de business al întreprinderii sociale?
2

Obiectivele sociale sunt SMART și reflectă aspecte ce țin de 

implementarea planului de afaceri în general?
2

Indicatorii economici sunt corelați cu Bugetul planului de afaceri? 2

Nevoile sociale sunt identificate, sunt reale, iar soluțiile propuse rezolvă sau

îmbunătățesc situația? Beneficiarii sociali sunt definiți?
4

Este prezentat nr. de persoane (membrii fondatori) care formează

întreprinderea sociala? Este prezentata, calitatea, experienta lor în cadrul

întreprinderii sociale? 

2

Exista o strategie economica/sociala de dezvoltare pe termen mediu si lung? 1

Forma de organizare este prevazuta in Legea 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 sociala, întreprinderile 

de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate 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 înfiinţare 

şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop 

social,respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege,precum şi criteriile 

prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;

h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Este descrisă clar echipa ce va asigura managementul întreprinderii din

punct de vedere al funcțiilor, responsabilităților, experienței in domeniu,

specializărilor cu impact asupra afacerii propus a fi create.

1

Este precizat numărul de locuri de munca ce vor fi create în întreprinderea

socială nou înființată și există corelație între acesta și cu valoarea finanțării

nerambursabila solicitate?

1

Este precizata experienta in domeniul social al reprezentantilor

legali/echipei de implementare a proiectului
2

Sunt prezentate categoriile de persoane aparținând grupurilor

vulnerabile, precum și alte categorii de persoane, din rândul cărora se va

face recrutarea/selecția si angajarea in cadrul întreprinderii sociale?

1

Sunt stabilite posturi/funcții dedicate persoanelor aparținând grupurilor

vulnerabile?
2

Este descrisă politica de resurse umane? Este descris clar principiul echităţii

sociale faţă de angajaţi? Planul de Afaceri propune măsuri de angajare a

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile?

4

I. DESCRIEREA AFACERII ŞI A DOMENIULUI ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA

I.1. Misiune și obiective 

economice ale întreprinderii 

sociale

I.2. Descrierea afacerii 

sociale

3

I.3. Politica de resurse 

umane a întreprinderii 

sociale



Planul de afaceri prevede crearea de locuri de muncă suplimentare față de

locurile de munca obligatorii și menținerea acestor locuri de munca

suplimentare pe perioada de funcționare obligatorie și perioada de

sustenabilitate obligatorie?

1

I.4  Localizare sediu social, 

punct de lucru

Întreprinderile nou înființate vor avea sediul social și punctul/punctele de lucru în

mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează 

proiectul

2

I.5 Analiza SWOT a afacerii 
Analiza SWOT identifică în mod corect punctele forte, punctele slabe, 

oportunitățile şi amenințările viitoarei afaceri ?
4

I.6. Strategia de 

implementare a afacerii 

sociale

Obiectivele sociale și economice sunt aferente perioadei de funcționare

obligatorie și perioadei de sustenabilitate obligatorie sunt corelate cu

misiunea socială/programele sociale si direcțiile strategice de dezvoltare a

întreprinderii sociale?

4

II.Descrierea 

produsului/produselor, 

servicului/serviciilor 

respectiv lucrarii /lucrarilor

Sunt descrise clar principalele caracteristici ale produselor

/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul afacerii? Este descrisa tehnologia

utilizata in fluxul tehnologic/fluxul de prestari servicii? Principalii furnizori

sunt prezentati? Materiile prime sunt prezentate? Fluxul tehnologic / fluxul

de prestare a serviciilor a fost prezentat, este logic si corelat cu

echipamentele/bunurile ce se doresc a fi achizionate prin Planul de afaceri?

Sunt evidentiate cantitatile de produse/servicii ce vor fi realizate de

intreprindere? Au fost prezentate preturile de vanzare al fiecarui

produs/serviciu? Este nevoie de certificari, patente noi, omologari de

produse pentru desfasurarea activitatii intreprinderii?

15

III. 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;

Analiza de piață demonstrează existenţa unei pieţe/cereri potenţiale pentru

produsele, serviciile sau lucrările ce vor fi oferite de întreprinderea sociala ?

Este descris segmentul de piață/grupul țintă căruia produsele, serviciile sau

lucrările vor fi oferite de întreprinderea sociala, inclusiv din punct de

vedere al dimensiunii și al ariei de acoperire ? Analiza concurenţei identifică

principalii competitori, punctele lor tari şi slabe, avantajul competitiv al

intreprinderii sociale ?

7

Planul de afaceri prevede măsuri concrete pentru sprijinirea tranziției către

o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de

vedere al utilizării resurselor? Modelul de afacere are inglobate aceste

aspecte în modelul de funcționare și de impact pe termen mediu și lung? A

fost descris concret modul in care întreprinderea sociala va asigura

dezvoltarea durabilă?

4

A fost descris concret modul in care întreprinderea socială va propune

măsuri ce vor promova inovarea sociala ? 
3

Sunt prezentate măsuri efective care pot fi luate pentru a preveni

discriminarea la toate nivelele: management, resurse umane, achiziții,

beneficiari sociali ș.a.? 

3

IV. Strategia de marketing a 

intreprinderii sociale

Obiectivele de marketing sunt clar descrise, sunt SMART si sunt relevante

fata de obiectivele generale ale intreprinderii ? Este descrisă concret

strategia de introducere a produselor / serviciilor/lucrărilor pe piață ? Sunt

descrise concret metodele prin care se va livra produsul/serviciul sau se va

executa lucrarea către clienti ? Prețurile sunt realiste și sunt fundamentate

raportat la prețurile concurenților, la condițiile de piață actuală, la

potențialele fluctuații sau evoluții viitoare, la costurile de producție? 

10

V.  Teme secundare si teme 

orizontale

I.3. Politica de resurse 

umane a întreprinderii 

sociale

Bugetul include cheltuielile necesare, nefiind omise resurse fără de care afacerea

nu poate fi derulată? Dacă subvenția nu acoperă în totalitate resursele necesare,

diferența este acoperită prin cofinanțare cash / active puse la dispoziție de

aplicant și membrii care înființează întreprinderea social? Costurile pentru

achiziții sunt corect dimensionate și sunt justificate prin oferte de preț, studii de

piață și sunt incluse în notele de estimare a valorilor atașate la planul de afaceri?

Cheltuielile previzionate pentru dotări, echipamente și utilaje sunt în corelare cu

nevoile de funcționare a afacerii și cu ciclul de producție/prestare, respectiv

celelalte activități conexe (promovare, management etc)? Planul de finanțare al

întreprinderii este corect calculat?

8

VI. Bugetul estimativ si 

planul de finantare al 

planului afacerii sociale



Sunt prezentate ipotezele care stau la baza completarii bugetului afacerii? 2

Achizitiile de echipamente reprezinta minimum 20% din ajutorul de

minimis
2

Este prezentata Lista achizitiilor din ajutorul de minimis corelata cu

bugetul?
2

VIII. Sustenabilitatea Afacerii

Este explicat modul cum afacerea se va autosusţine financiar după încetarea

finanţării solicitate prin planul de afaceri? Sunt prezentate direcții de

dezvoltare viitoare a afacerii, măsuri ce se estimează a fi întreprinse,

precum și resursele necesare sau avute în vedere? 

6

Bugetul include cheltuielile necesare, nefiind omise resurse fără de care afacerea

nu poate fi derulată? Dacă subvenția nu acoperă în totalitate resursele necesare,

diferența este acoperită prin cofinanțare cash / active puse la dispoziție de

aplicant și membrii care înființează întreprinderea social? Costurile pentru

achiziții sunt corect dimensionate și sunt justificate prin oferte de preț, studii de

piață și sunt incluse în notele de estimare a valorilor atașate la planul de afaceri?

Cheltuielile previzionate pentru dotări, echipamente și utilaje sunt în corelare cu

nevoile de funcționare a afacerii și cu ciclul de producție/prestare, respectiv

celelalte activități conexe (promovare, management etc)? Planul de finanțare al

întreprinderii este corect calculat?

8

Total puncte obţinute 100

VI. Bugetul estimativ si 

planul de finantare al 

planului afacerii sociale

VII. Proiectii financiare


