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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa 
într-o manieră auto-sustenabilă 
Titlul proiectului: Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) 
Contract: POCU/449/4/16/128242 
 
 
Erata nr. 1/02.06.2020 
la METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI organizat în cadrul proiectului 
Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) 
 

I. La Capitolul 3 – Condiții de eligibilitate pentru participarea la concursul de Planuri de afaceri 
(pag. 13) 

 
a. Se modifica la pag. 11 

”Totuși, pot participa și persoane care nu au participat la aceste cursuri, dar care se încadrează în 
categoriile de grup țintă eligibile ale proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect 
(ASPER)” si anume: 
.............................. 

- Au intre 18 si 65 ani si au studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat.” 
În 

”Totuși, pot participa și persoane care nu au participat la aceste cursuri, dar care se încadrează în 
categoriile de grup țintă eligibile ale proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect 
(ASPER)” si anume: 
.............................. 

- Au intre 18 si 65 ani si au minim 10 clase finalizate.” 
 
b. Se modifica la pag. 13 
”Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile sociale care vor fi 
înființate de câștigătorii concursului de Planuri de afaceri și care îndeplinesc cumulativ: 
................................. 

h) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ” Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv: 

 Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată trebuie să fie formată din 
minimum 5 persoane, dintre care minimum 4 persoane trebuie să aibă statut de angajat. Restul 
persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai 
serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.” 

în 
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”Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile sociale care vor fi 
înființate de câștigătorii concursului de Planuri de afaceri și care îndeplinesc cumulativ: 
................................. 

h) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ” Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv: 

 Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată trebuie aibă minimum 4 
persoane trebuie cu statut de angajat.” 

 
II. La Capitolul 5 – Ajutorul de minimis,  

 
a. LA 5.1. Categoriile de cheltuieli eligibile (pag. 18) 
 
Se modifica 
 
”Cheltuielile eligibile care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile 

nou create sunt: 
 
1. Taxe pentru înființarea întreprinderii sociale 
La această categorie pot fi decontate toate taxele obligatorii deschiderii unei societății 

comerciale. Taxele sunt eligibile doar dacă au fost plătite de către acționari direct către instituțiile 
statului. Nu se pot deconta facturi emise de terți în numele asociaților pentru înființarea firmei 
deoarece aceste facturi sunt emise înainte ca firma să fie înființată și conform regulilor de 
eligibilitate, o factură poate fi decontată doar dacă este emisă în perioada proiectului. Pentru 
decontarea cheltuielilor se va prezenta un decont ce conține toate chitanțele aferente taxelor 
obligatorii deschiderii intreprinderii de economie sociala.” 

 
2. Cheltuieli cu personalul 
 
2.1.  Salarii 
Pentru persoanele angajate (raporturi de muncă) sunt eligibile  cheltuielile cu salariile, inclusiv  

cheltuielile cu concediul  de  odihnă  al salariaților  implicați,  corespunzător  timpului  efectiv  lucrat  
pentru  angajator în implementarea Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Codului Muncii 
și legislației naționale aplicabile. 

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 
domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul 
urban sau rural. Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui 
menținute ocupate minimum pe perioada minimă 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. 

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
contractul de muncă, fișa de pontaj, extras de cont, document privind  virarea drepturilor salariale.   
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2.2. Contribuții  sociale  aferente  cheltuielilor  salariale  și  cheltuielilor  asimilate acestora 
(contribuții angajați si angajatori) 

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
extrasul de cont privind plata contribuțiilor. 

2.3. Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna personalului întreprinderilor sociale  nou 
înființate 

 Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
referat pentru aprobarea deplasării, ordinul de deplasare completat corespunzător și având toate 
semnăturile și stampilele care dovedesc efectuarea deplasării, însoțit de documentele care atestă 
plata serviciilor de transport și cazare, document de plată și extras de cont. 

 
3. Cheltuieli cu serviciile 
3.1. Cheltuieli cu consultanța specializată 
În  această  categorie  de  cheltuieli  sunt  incluse  cheltuielile  de  consultanță financiară, 

juridică, tehnica. 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

contractul de servicii, factura fiscală, proces verbal de recepție, ordin de plată și extras de cont. 
3.2. Cheltuieli de promovare (online, tv, radio, presa scrisă, material publicitare, site, etc.) 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

contractul de servicii, factura fiscală, proces verbal de recepție, ordin de plată și extras de cont. 
3.3. Cheltuieli cu aplicațiile software. 
 Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele 

documente: contractul de servicii, factura fiscală, proces verbal de recepție, ordin de plată și extras 
de cont. 

3.4. Cheltuieli cu organizarea de evenimente. 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

contractul de servicii, factura fiscală, proces verbal de recepție, ordin de plată și extras de cont, 
livrabile ale evenimentului (agenda, lista de prezență a participanților, poze, etc.). 

3.5. Alte cheltuieli cu serviciile 
În această categorie intră restul serviciilor nedetaliate mai sus, necesare implementării 

Planului de afaceri și pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară pentru a le putea efectua 
în regim propriu. 

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
contractul de achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție, livrabile (unde este cazul), 
ordinul de plată și extrasul de cont. 

 
4. Cheltuieli pentru investiție 
4.1. Cheltuieli cu active fixe aferente obiectului de activitate 
Prin activ fix se înțelege acel echipament care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 
- este deținut de entitate pentru a fi utilizat în producția de bunuri sau prestarea de servicii; 
- este utilizat pe o perioadă mai mare de un an; 
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- are o valoare de achiziție de minim 2500 lei, fără TVA. 
4.2. Echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul 
4.3. Achiziționare și instalare de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități 
4.4. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale 
4.5. Alte cheltuieli pentru investiții  
În cadrul acestei categorii sunt eligibile cheltuielile necesare investiției de bază care nu intră în 

nicio categorie mai sus menționată si nu necesita autorizari.  În această categorie nu intră achiziția 
de spații comerciale sau industriale. 

Pentru justificarea tuturor cheltuielilor pentru investiție, beneficiarii trebuie să prezinte 
următoarele  documente: contractul de achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție care 
să conțină modelul echipamentelor, numărul de bucăți, seria și numărul acestora (unde este cazul), 
alte informații relevante, ordinul de plată și extrasul de cont. 

În cazul achiziției de echipamente, mijloace fixe și obiecte de inventar, acestora li se va aplica, 
la loc vizibil, o etichetă autocolantă care să permită identificarea lor și a proiectului în cadrul căruia 
au fost achiziționate. 

 
5. Cheltuieli administrative 
5.1. Închiriere spații / autovehicule 
În această categorie de cheltuieli sunt incluse închirierile de locații. Locațiile închiriate 

trebuie sa fie în mediul urban și în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, judetele 
(Dolj, Gorj, Mehedinti, Dîmbovita, Argeș).  

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
contractul de închiriere, factura fiscală ( dacă este cazul), ordinul de plată și extrasul de cont. 

5.2.Plata serviciilor pentru contabilitate, evidența resurselor umane, medicina muncii, PSI și 
SSM. 

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
contractul pentru prestarea serviciilor, factura fiscală, ordinul de plată și extrasul de cont. 

5.3. Utilități 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

contractul de  servicii pentru utilități (electricitate, gaze, apă, internet, telefonie fixă, telefonie 
mobilă, etc) aferent locului de implementare a Planului de afaceri, factura fiscală, ordinul de plată 
și extrasul de cont. 

5.4. Servicii de administrare a clădirilor 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

contractul de  servicii, factura fiscală, ordinul de plată și extrasul de cont. 
5.5. Servicii de întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

contractul de servicii/comandă, factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și 
extrasul de cont. 

5.6. Cablare rețea internă și conectare la rețele informatice 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
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contractul de servicii, factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de 
cont. 

5.7. Arhivare documente 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

contractul de servicii de arhivare, factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și 
extrasul de cont. 

5.8. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate, materiale educaționale 
relevante pentru operațiune, în format tipărit, audio și/ sau electronic inclusiv abonamente la 
publicații de specialitate. 

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
factura fiscală sau bon fiscal, procesul verbal de recepție, ordinul de plată, unde este cazul, și 
extrasul de cont. 

5.9. Rate de leasing (operațional) plătite de utilizatorul de leasing pentru: echipamente, 
vehicule și diverse bunuri mobile și imobile. 

În această categorie de cheltuieli sunt incluse și ratele de leasing operațional plătite de 
utilizatorul de leasing.  

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 
contractul de închiriere/leasing operațional, factura fiscală, ordinul de plata si extrasul de cont. 

5.10. Cheltuieli financiare și juridice 
Cheltuielile financiare și juridice (notariale) sunt eligibilitate strict legate de implementarea 

Planului de afaceri (Ex: deschiderea unui/unor cont/conturi separat /separate pentru punerea în 
aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea, gestionarea și operarea 
contului/conturilor). 

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte  documente relevante. 
5.11. Materiale consumabile 
Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

contractul de achiziție/comanda, factura fiscală, bon fiscal ( după caz)  nota de recepție, bonul 
de consum, ordinul de plata și extrasul de cont.” 
 
In 
 
”Cheltuielile eligibile care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile nou 
create sunt: 

 
Taxe pentru înființarea întreprinderii sociale 
La această categorie pot fi decontate toate taxele obligatorii deschiderii unei societății comerciale. 
Taxele sunt eligibile doar dacă au fost plătite de către acționari direct către instituțiile statului. Nu se 
pot deconta facturi emise de terți în numele asociaților pentru înființarea firmei deoarece aceste 
facturi sunt emise înainte ca firma să fie înființată și conform regulilor de eligibilitate, o factură poate 
fi decontată doar dacă este emisă în perioada proiectului. Pentru decontarea cheltuielilor se va prezenta 
un decont ce conține toate chitanțele aferente taxelor obligatorii deschiderii intreprinderii de economie 
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sociala.” 
 
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat 
1.1.Cheltuieli salariale 
Pentru persoanele angajate (raporturi de muncă) sunt eligibile  cheltuielile cu salariile, inclusiv  
cheltuielile cu concediul  de  odihnă  al salariaților  implicați,  corespunzător  timpului  efectiv  lucrat  
pentru  angajator în implementarea Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Codului Muncii și 
legislației naționale aplicabile. 
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau 
reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. 
Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui menținute ocupate minimum 
pe perioada minimă 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. 
 
1.2.Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați  
Doar pentru cazuri excepționale. Se încheie contracte de antrepriză (Ex: comisii examinare, drepturi 
autor, etc.) 

 
      1.3.Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii 

angajaţi şi 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 
3.1. Cheltuieli cu consultanța specializată (financiară, juridică, tehnică); 
3.2. Cheltuieli cu organizarea de evenimente.  
3.3. Plata serviciilor pentru contabilitate, evidența resurselor umane, medicina muncii, PSI și SSM; 
3.4. Formare profesională; 
3.5. Alte cheltuieli cu serviciile: 

În această categorie intră restul serviciilor nedetaliate mai sus, necesare implementării Planului de afaceri 
și pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară pentru a le putea efectua în regim propriu. 

 
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de 
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inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 
investiţii necesare funcţionării întreprinderilor Ex:  
Echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul,  
Achiziționare și instalare de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități; 
Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale 

a)Instalații tehnice 
a1). Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - utilaje și echipamente 
tehnologice și funcționale; 
a2). Alte echipamente(echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul, cablare rețea 
internă, cachiziționare și instalare de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități; 
a3). Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 

b). Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale 
c) Alte cheltuieli pentru investiții. (în cadrul acestei categorii sunt eligibile cheltuielile necesare 
investiției de bază care nu intră în nicio categorie mai sus menționată si nu necesita autorizari).  În 
această categorie nu intră achiziția de spații comerciale sau industriale). 
 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități 
ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 

În cazul unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societățile de leasing, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei 
de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de închiriere/leasing sunt eligibile pentru 
finanţare proporțional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul de 
utilizare pe lună (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile calendaristice din lună) este mai mare sau 
egal cu 50%, rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de 
mai mic decât 50%, rata de leasing se va deconta proporțional cu gradul de utilizare. 

 
 
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) 

În cazul unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societățile de leasing, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei 
de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de închiriere/leasing sunt eligibile pentru 
finanţare proporțional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul de 
utilizare pe lună (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile calendaristice din lună) este mai mare sau 
egal cu 50%, rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de 
mai mic decât 50%, rata de leasing se va deconta proporțional cu gradul de utilizare. 
 
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor  
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a) apă și canalizare 
b) servicii de salubrizare 
c) energie electrică 
d) energie termică și/sau gaze naturale 
e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date 
f) servicii poștale și/sau servicii curierat 
 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor 
a) întreținerea curentă; 
b) asigurarea securității clădirilor; 
c) salubrizare și igienizare. 
 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării 
întreprinderilor 

 
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 

 
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 

Nu este eligibilă cheltuiala cu amortizarea activelor achiziționate în cadrul proiectului din ajutorul de 
minimis.  

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 
a) prime de asigurare bunuri (mobile și imobile) și asigurarea medicală pentru călătoriile în 

străinătate; 
b) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării și operării contului/conturilor bancare al/ale 

proiectului; 
c) taxe notariale. 

 
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 

 
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 

 
a) producția materialelor publicitare și de informare 
b) tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare și de informare 
c) difuzarea materialelor publicitare și de informare 
d) dezvoltare/adaptare pagini web 
e) închirierea de spațiu publicitar 
f) alte activități de informare și publicitate 

 
15.Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 

15.1 Prelucrare de date 
15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 
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15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, 
în format tipărit şi/sau electronic 
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

 
 
b. punctul 5.2. Cheltuieli neeligibile (pag. 18) 

 
Se modifica 
 
”Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 

• TVA deductibilă (recuperabilă) potrivit legii; taxa pe valoarea adaugată pentru 
entitățile care nu se încadrează la art 11^1(3) din Hotărârea nr.1135 din 09 noiembrie 2011 de 
modificare a HG 759 din 2007; 

• dobânda și alte comisioane aferente creditelor; 
• cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing; 
• achiziția de echipamente second-hand; 
• achiziția de spații; 
• construcțiile; 
• autovehicule pentru transportul rutier de mărfuri; 

• amenzi, penalități și cheltuieli de judecată; 
• costurile pentru operarea obiectivelor de investiții; 

• contribuția în natură; 
•  cheltuielile cu personalul implicat în implementarea Planului de afaceri, care depășesc plafoanele 

maxime de referință precizate în Ghidul Solicitantului.” 
 
In 
 

”Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 
• TVA deductibilă (recuperabilă) potrivit legii; taxa pe valoarea adaugată pentru 

entitățile care nu se încadrează la art 11^1(3) din Hotărârea nr.1135 din 09 noiembrie 2011 de 
modificare a HG 759 din 2007; 

• dobânda și alte comisioane aferente creditelor; 
• cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing; 
• achiziția de echipamente second-hand; 
• achiziția de spații; 
• construcțiile; 
• autovehicule pentru transportul rutier de mărfuri; 
• amenzi, penalități și cheltuieli de judecată; 
• contribuția în natură;” 
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III. La Capitolul 8 – Desfășurea concursului de planuri de afaceri, 8.1 Evaluarea planurilor de 
afaceri, Faza A - Verificarea conformității administrative și a eligibilității (pag. 26) 

 
Se modifica 
 

 Operațiunea Descriere Timp alocat 
 
1 

 
Înregistrarea 
aplicației 

Aplicatia se  va înregistra în registrul de intrări, 
care va fi trecut pe plic împreună cu data și ora 
primirii. Numai plicurile sosite în termenele 
stabilite se vor înregistra. 

Se vor înregistra 
cronologic, pe 
principiul ”primul 
venit-primul 
servit” 

 
In 
 

 Operațiunea Descriere Timp alocat 
 
1 

 
Înregistrarea 
aplicației 

Aplicatia se  va înregistra în registrul de intrări, 
care va fi trecut pe plic împreună cu data și ora 
primirii. Numai plicurile sosite în termenele 
stabilite se vor înregistra. 

Se vor înregistra 
cronologic 

 
La FAZA B - Selecția  Planurilor de afaceri (pag. 28) 
 
Se modifica 
 
”In termen de 5 zile de la depunerea Planului de afacere si a dosarului personal, juriul va analiza 

ideea de afacere. Juriul are la dispozitie 3 zile pentru a publica rezultatul evaluarii. Membrii juriului vor 
evalua independent aplicatiile dupa urmatorul algoritm: 3 evaluatori, prin tragere la sorti, evalueaza 
planurile de afaceri. 

Fiecare evaluator, membru al comisiei de jurizare va analiza/evalua și va completa câte o grilă 
individuală pentru fiecare Plan de afaceri, punctajul final calculându-se ca medie aritmetica a 
punctajelor acordate de cei 5 membri.  

....................................................................................................... 
Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de 

soluționare a contestațiilor alcătuită din 3 membri care nu au făcut parte din Comisia de evaluare și 
selecție a Planurilor de afaceri.  

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt numiți prin decizia managerului de proiect.” 
 
In 

”In termen de 5 zile de la depunerea Planului de afacere si a dosarului personal, juriul va analiza 
ideea de afacere. Membrii juriului vor evalua independent aplicatiile, prin tragere la sorti. Trei evaluatori 
evalueaza planurile de afaceri, dupa urmatorul algoritm: 
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E1 E2 E3 E4 E5 planul 
x x x     p1 
x     x x p2 
  x x x   p3 
x x     x p4 
    x x x p5 

 
Fiecare evaluator, membru al comisiei de jurizare va analiza/evalua și va completa câte o grilă 

individuală pentru fiecare Plan de afaceri, punctajul final calculându-se ca medie aritmetica a 
punctajelor acordate de cei 3 membri.  

........................................................................................................... 
Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de 

soluționare a contestațiilor alcătuită din 2 membri care nu au făcut parte din Comisia de evaluare și 
selecție a Planurilor de afaceri.  

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt numiți prin decizia managerului de proiect.” 
 

 
IV. La Capitolul 10 – Semnarea contractelor de subvenții (pag 32-33) 

 
Se modifică  
 

” Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie social înființate 
depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:  

 Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create; 
 Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de 

muncă create; 
 Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de 

muncă create; 
 Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de 

muncă create.” 
 
In 
 
”Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie social înființate 

depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:  
 Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de 

muncă create; 
 Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de 

muncă create.” 
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16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare” 
 

V. Anexa 1 – Plan afaceri 
 
1. La capitolul I.3 Politica de Resurse Umane a intreprinderii sociale, pag 5  

se modifica  
 
” Precizati daca proiectul incurajeaza măsurile de incluziune sociala a persoanelor cu dizabilitati, prin 
angajarea acestora in intreprinderea sociala sau prin furnizarea de servicii sociale catre aceasta categorie 
de persoane;” 
 
In 
 
” Precizati daca proiectul incurajeaza măsurile de incluziune sociala prin măsuri de angajare a 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile  in intreprinderea sociala, sau prin furnizarea de servicii 
sociale catre aceasta categorie de persoane.” 
 

2. La capitolul  VII. PROIECŢII FINANCIARE SI SUSTENABILITATEA AFACERII, pag 18 
 

Se modifică  
 

”Data finalizarii proiectului ID POCU /449/4/16/128242, Antreprenoriat Social - Progres, Echitate, 
Respect  ,,ASPER: septembrie 2022” 

  
In  

 
„Data finalizarii proiectului ID POCU /449/4/16/128242, Antreprenoriat Social - Progres, Echitate, 
Respect  ,,ASPER: 21 iunie 2022„ 
 

3. La DOCUMENTE DE SUPORT PLAN DE AFACERI, pag 19: 
 

Se modifică  
 
”1. CV-ul persoanei csre depune planul de afaceri 
2. Studiu de piață - dacă e cazul (se vor prezenta 2 oferte pentru fiecare achizitie) ” 
 
in 
 
”1. CV-ul persoanei csre depune planul de afaceri 
2. Studiu de piață - dacă e cazul (se vor prezenta 2 oferte pentru fiecare achizitie) 
3. Lista achizitii din ajutorul de minimis (optional)” 
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VI. Anexa 3 - Grila de evaluare Faza A - Verificarea conformităţii administrative și a 

eligibilității Planului de Afaceri 
 
Se modifica 
 

Nr. 
Crt 

Criteriu Indeplinire 
criteriu 

Observatii 

DA NU 
1 Aplicantul întrunește condițiile de înscriere în GT    
2 Aplicantul prezinta Certificat sau adeverință  de absolvire care 

atestă absolvirea unui  program de formare antreprenorială 
specifică - Antreprenor in economia socială, Cod COR 112032 

   

3 Întreprinderile sociale propuse a fi înființate prin Planul de 
Afaceri au sediul social și, după caz, punctele de lucru în din 
Regiunile Sud–Muntenia (jud. Arges, Dimbovita) si Sud-Vest 
Oltenia (jud. Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea) 

   

4 Aplicantul şi-a asumat prin planul de afaceri asocierea numărului 
minim de persoane în termenul prevăzut în Ghid și metodologie 

   

5 Scrisoarea de depunere a planului de afaceri, a fost depusă și 
respectă formatul standard? Este transmisă în format PDF? 

   

6 Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată? Este transmisă în format PDF? 

   

7 Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei 
finanţari a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? 
Este transmisă în format PDF? 

   

8 Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 
a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? Este 
transmisă în format PDF? 

   

9 Declarație de angajament a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată? Este transmisă în format PDF? 

   

10 Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis 
a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? Este 
transmisă în format PDF? 

   

11 Planul de afaceri este depus, este conform metodologiei, este 
semnat și datat. Este transmis în format PDF? 

   

12 CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal, este atașat la 
planul de afaceri? Este transmis în format PDF? 

   

13 Achizitiile de echipamente reprezinta minim 20% din ajutorul 
de minimis 
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14 Planul de afaceri prevede minim 4 angajati din care minim 2 au 
calitatea de asociati 

   

15 Planul de afaceri asigura principiul nediscriminarii?    
 
in 

Nr. 
Crt 

Criteriu Indeplinire 
criteriu 

Observații 

1 Aplicantul întrunește condițiile de înscriere în GT   
2 Aplicantul prezinta Certificat sau adeverință  de absolvire care 

atestă absolvirea unui  program de formare antreprenorială 
specifică - Antreprenor in economia socială, Cod COR 112032 sau 
Manager Intreprindere Sociala (cod COR 112036). 

  

3 Întreprinderile sociale propuse a fi înființate prin Planul de Afaceri 
au sediul social și, după caz, punctele de lucru în din Regiunile 
Sud–Muntenia (jud. Arges, Dimbovita) si Sud-Vest Oltenia (jud. 
Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea) 

  

4 Scrisoarea de depunere a planului de afaceri, a fost depusă și 
respectă formatul standard? Este transmisă în format PDF? 

  

5 Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată? Este transmisă în format PDF? 

  

6 Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei 
finanţari a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? 
Este transmisă în format PDF? 

  

7 Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese a 
fost depusă, este conformă, este semnată și datată? Este 
transmisă în format PDF? 

  

8 Declarație de angajament a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată? Este transmisă în format PDF? 

  

9 Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis 
a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? Este 
transmisă în format PDF? 

  

10 Planul de afaceri este depus, este conform metodologiei, este 
semnat și datat. Este transmis în format PDF? 

  

11 CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal, este atașat la 
planul de afaceri? Este transmis în format PDF? 

  

13 Planul de afaceri prevede minim 4 angajati    
 

VII. Anexa 4 - Grila FAZA B  
 
Se modifica 
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Criteriu Criterii de evaluare și selecție Punctaj 
I. DESCRIEREA AFACERII ŞI A DOMENIULUI ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA 

I.1. Misiune și 
obiective economice 
ale întreprinderii 
sociale 

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? 

3 

Indicatorii economici sunt corelați cu Bugetul planului de 
afaceri? 

2 

I.2. Descrierea afacerii 
sociale 

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: 

4 

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. 

I.3. Politica de resurse 
umane a întreprinderii 
sociale 

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 
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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? 

2 

Sunt stabilite posturi/funcții dedicate persoanelor aparținând 
grupurilor vulnerabile? 

1 

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 

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, 

15 
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patente noi, omologari de produse pentru desfasurarea 
activitatii intreprinderii? 

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 

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 

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  

VI. Bugetul estimativ 
si planul de finantare 

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 

6 
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al planului afacerii 
sociale 

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?  

VII. Proiectii 
financiare 

Sunt prezentate ipotezele care stau la baza completarii 
bugetului afacerii? 

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?  

8  

Total puncte obţinute   100 
 

 
 
In 
 

Criteriu Criterii de evaluare și selecție Punctaj 
I. DESCRIEREA AFACERII ŞI A DOMENIULUI ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA 

I.1. Misiune și 
obiective economice 
ale întreprinderii 
sociale 

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 

I.2. Descrierea afacerii 
sociale 

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 
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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: 

3 

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. 

I.3. Politica de resurse 
umane a întreprinderii 
sociale 

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 
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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 

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 

10 
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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?   

V.  Teme secundare si 
teme orizontale 

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  

VI. Bugetul estimativ 
si planul de finantare 

al planului afacerii 
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 

 

 

 

VII. Proiectii 
financiare 

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  
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Total puncte obţinute   100 
 

 
 
VIII. Celelalte capitole și anexe rămân neschimbate. 
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