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INTRODUCERE 
 

 
Domeniul de aplicare 
Metodologia a fost elaborată pentru implementarea activității: 
A.1.5.Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului, în cadrul 

proiectului “Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)”, cod SMIS: 
POCU/449/4/16/128242 pentru regiunea Sud-Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Mehedinti) si Sud- 
Muntenia (Argeș si Dîmbovița), în care sunt implicați: 

- Solicitantul –  Asociația Psihologilor Gorjeni 
- Partenerul 1 – Fundația Basarab 
- Partenerul 2 – Social Com S.R.L. 
Prezentul document cuprinde  condițiile  necesare  și  metodologia  pentru  participarea 

pe r so a ne l o r din g r upul ț i nt ă la Concursul de Planuri de afaceri organizat în cadrul 
Proiectului ” Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)” și este elaborat în 
conformitate și se completează cu prevederile din: 

a) Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 
b) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
c) Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de 

stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările 
și completările ulterioare; 

d) Ordonanță de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora; 

e) Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020; 

f) GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 
sociale”; 

g) Legea nr.219 din 23 iulie 2015 privind economia socială, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

h) Ordin nr.772 din 03.08.2018 privind aprobarea schemei de minimis ” Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale”; 

i) Ordin nr. 380 din 13.03.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice 
” Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”. 

j) Contractul de finantare nr. POCU/449/4/16/128242 incheiat intre Ministerul Fondurilor 
Europene – AMPOCU/OIR POCU Regiunea Sud-Vest Oltenia si Asociatia Psihologilor Gorjeni 

 
Proiectul isi propune infiintarea de intreprinderi sociale, in vederea integrarii pe piata fortei 
de munca a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si in vederea combaterii saraciei. 
Conform Legii economiei sociale, organizarea activitatii economice prin economie sociala 
contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de locuri de munca, implicarea 
persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, prevazute de prezenta lege, in activitati cu 
caracter  social  si/sau  activitati  economice,  facilitand  accesul  la  resursele  si  serviciile 
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comunitatii. 

 

 
Economia sociala se bazeaza pe urmatoarele principii: 
1. Prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului; 
2. Solidaritate si responsabilitate colectiva; 
3. Convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si /sau interesele unei 

colectivitati; 
4. Control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate; 
5. Caracter  voluntar  si liber  al  asocierii  in  formele  de  organizare specifice  domeniului 

economiei sociale; 
6. Personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile 

publice; 
7. Alocarea celei mai mare parti a profitului/excedentului financiar pentru atigerea 

obiectivelor de interes general, ale unei colectivitati sau in interesul personal 
nepatrimonial al membrilor. 

 
 
 

Capitolul 1 - Prezentarea proiectului 
 

 
Concursul de Planuri de Afaceri se desfășoară în  cadrul  proiectului  ”Antreprenoriat 

social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)” derulat de Asociația Psihologilor Gorjeni - Târgu Jiu, 
Fundatia Basarab – Curtea de Arges si Social Com S.R.L. – Calarasi. 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European, Programul 
Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, 
Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”. 

 
Descrierea proiectului 

 

 
Obiectivul general al proiectului consta in infiintarea de 21 de intreprinderi sociale si 

consolidarea capacitatii celor 21 de intreprinderi de economie sociala de a functiona intr-o maniera 
auto-sustenabila, pentru facilitarea accesului la ocuparea fortei de munca pentru 90 persoane, pe 
parcursul a 36 luni si promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in 
intreprinderile sociale si economia sociala din Regiunile Sud–Vest Oltenia si Sud-Muntenia, in 
judetele Gorj, Dolj, Mehedinti, Valcea, Arges si Dambovita. 

Infiintarea a 21 de intreprinderi sociale va contribui la crearea a 90 de noi locuri de munca, 
prin angajarea de persoane apartinand unor grupuri vulnerabile, facilitand accesul tuturor la 
resursele si serviciile comunitatii. 

Actiunile desfasurate in cadrul proiectului au drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru 
infiintarea a 21 de intreprinderi sociale, inclusiv de intreprinderi sociale de insertie. Intreprinderile 
de economie sociala create au la baza initiativa privata, voluntara si solidara, cu un grad ridicat de 
autonoie si responsabilitate, precum si distribuirea limitata a profitului catre asociati. 

La nivel practic proiectul va genera minim 21 de intreprinderi sociale care vor avea propria 
identitate si un sediu propriu, si minim 4 locuri de munca create in cadrul fiecareia, care primesc 
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consultanta, mentorat si monitorizare individuala. Aceste intreprinderi sociale pot fi promovate in 
mediul on-line si conectate la retele nationale si internationale de economie sociale - RISE, COAlitia 
nationala pentru economie sociala, Comitetul local de implementare a planului national de insertie 
socio-profesionala coordonat de AJOFM, ENSIE. etc. 

 
Se va urmari ca: 

 minim 14% din planurile de afaceri finantate prin intermediul schemei de minimis sa 
propuna activitati ce vor promova concret sprijinirea catre o economie cu emisii 
scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. 
Aplicanții pot avea în vedere în planul de afaceri: măsuri ce vor promova concret 
dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care 
contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile 
finanțate. Măsuri de reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin 
activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor 
climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și 
gestionării riscurilor, dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie 
la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile înființate. 
Aplicanții pot avea în vedere în planul de afaceri: măsuri care vor promova concret 
sprijinirea către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din 
punctul de vedere al utilizării resurselor (accent pe reciclare, utilizarea surselor 
alternative de energie și a produselor/echipamentelor cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, sporirea sensibilizării consumatorilor si utilizarea puterii lor de cumpărare 
pentru a favoriza produsele și serviciile care se realizează cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, sprijinirea investițiilor în produse necesare reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inovare și introducerea de noi tehnologii cu emisii reduse de CO2, 
inițiative de etichetare ecologică și armonizarea standardelor, creșterea 
disponibilității produselor de consum eficiente și durabile etc). 

 
 minim 14% din planurile de afacere finantate prin intermediul schemei de minimis sa 

propuna masuri ce vor promova concret inovarea sociala. Conform Comisiei Europene 
inovarea sociala poate fi abordata din 3 perspective: 
• 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 și stakeholderi. 
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Obiectivele specifice 

 

 
OS1. Consolidarea si dezvoltarea abilitatilor, cunostintelor, cresterea capacitatii de ocupare 

si de dezvoltare a unei activitati independente pentru 120 persoane care doresc sa infinteze 
intreprinderi sociale din regunile Sud-Vest Oltenis si Sud-Muntenia, in vederea promovarii unor 
activitati si servicii generatoare de venit care sa asigure integrarea/reintegrarea activa si 
participativa a acestora pe piata muncii, in structurile de economie sociala. 

 
OS2. Asigurarea demararii functionarii intreprinderilor prin implementarea planurilor de 

afaceri si infiintarea a 21 intreprinderi sociale, coroborat cu angajarea a 90 persoane in cadrul 
acestor structuri si dobandirea statutului de intreprindere sociala. 

 
Grupul țintă 

 

 
Proiectul se adresează unui grup țintă de 120 persoane (non NEET’S) din regiunea Sud-Vest 

Oltenia si regiunea Sud-Muntenia, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
a. intenționează să înființeze o intreprindere sociala în mediul urban sau  rural din Regiunea 

Sud Vest Oltenia sau Regiunea Sud-Muntenia, intr-unul din judetele Gorj, Dolj, Mehedinti, Valcea, 
Arges si Dambovita. 

b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, respectiv în județele Gorj, 
Dolj, Mehedinti, Valcea, Arges si Dambovita. 

c. Sunt persoane, femei sau barbati, care au absolvit minim ciclul inferior al liceului. Nu 
pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici 
nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. 

d. Sunt persoane absolvente al unui curs certificat ANC in Antreprenor in economia sociala 
(Cod COR 112032) sau Manager Intreprindere Sociala (cod COR 112036), derulat in cadrul proiectului 
”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)” 

 
Precizare: 
În cadrul procesului de selecție vor participa și persoane care nu au participat la cursurile de 

formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de 
grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială 
specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei 
sociale (Antreprenor in economia sociala (Cod COR 112032) sau Manager Intreprindere Sociala (cod 
COR 112036). 

 
Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare 

antreprenorială in cadrul proiectului mentionat se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile 
de afaceri selectate pentru finanțare. 

 
ATENTIE! 

 
În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă : 
1. tinerii NEETs (care nu urmează nicio forma de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu 

vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, 
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inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite 
în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU. 

2. Persoanele care au domiciliul/resedinta in alte regiuni decat Sud-Vest Oltenia sau Sud- 
Muntenia, judetele Gorj, Valcea, Dambovita, Mehedinti, Dolj; 

3. Angajatii liderului de proiect si ai partenerilor acestuia, precum si sotul/sotia sau o ruda 
ori un afin, pana la gradul 2 inclusiv ai acestora. 

 
 
 

Capitolul 2 – Definiții 
 

 
În cadrul prezentei metodologii, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri: 
a) Furnizor al schemei de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 

management pentru POCU (AM POCU)/ organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR 
POCU): 
b) întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate care 

desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată 
ca intreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, și anume: 

 
1. Societate cooperativa de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare; 
2. Cooperativa de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Asociatie sau fundatie, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completrai prin Legea nr. 246/2005,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

4. Casa de ajutor reciproc a salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr.122/1996 privind 
regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata; 

5. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor, infiintata si care functioneaza in baza Legii nr. 
540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completraile 
ulterioare; 

6. Federatiile si uniunile prsoanelor juridice de la alineat 1-5; 
7. Orice alte categorii de persoane juridice, inclusiv SRL care respecta principiile economice si 

sociale de functionare stipulate de Legea Economiei sociale. 
 

c) Intreprinderea unica – include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre 
relatiile urmatoare : 

1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
unei alte întreprinderi; 

2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi 
din contractul de societate sau din statutul acesteia; 
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4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 

singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

 
 
ATENTIE! 

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre 
relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice. 

 
 

d) Rata de actualizare – rata de referinta stabilita de Comisia Europeana pentru Romania pe 
baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina web a 
Comisiei Europene; 

e) Produse agricole- produsele enumerate in anexa I la Tratat, cu exceptia produselor 
obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul ( CE) nr. 1379/20131; 

f) Prelucrarea produselor agricole – orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol in 
vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte form de introducere pe piata, cu 
exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a 
oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare. O vanzare efectata 
de catre un producator primar catre consumatori finali se considera comercializare in cazul in care 
se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati; 

g) Comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în 
vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, 
cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a 
oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare 
efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare 
în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

h) Beneficiar de ajutor de minimis – intreprindere sociala care beneficiaza, in cadrul unui 
proiect finantat prin Axa prioritara 4, obiectiv specific 4.16 al POCU, de ajutor de minimis; 

i) Contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI  POCU, pe de o parte, și 
administratorul schemei pentru entitati ale economiei sociale, pe de altă parte, prin care se 
stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în 
cadrul POCU; 

j) Administrator2 al schemei de minimis – persoana juridica delegata de catre furnizor sa 
deruleze proceduri in domeniul ajutorului de minimis in numele furnizorului. In cadrul schemei de 
ajutor de minimis „ Sprijin pentru infiinatrea de intreprinderi sociale”, administratorii schemei de 
minimis sunt administratorii de schema pentru entitati de economie sociala sau entitati juridice din 
componenta administratorilor de schema pentr entitati ale economiei sociale responsabile cu 

 
 

1 Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al Parlamentului European si Consiliului din 11 decembrie 2013 pivind organizarea 
comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulementelor ( CE) nr.1184/2006 
si (CE) nr 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului. 

 
2 Conform art. 2 alin ( 1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completrai 
prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare 
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fderularea de proceduri in domeniul ajutorului de minimis – Asociația Psihologilor Gorjeni - Târgu 
Jiu, Fundatia Basarab – Curtea de Arges si Social Com S.R.L. – Calarasi; 

k) Administrator al schemei pentru entitati ale economiei sociale – persoanele juridice care 
implementeaza, singure sau in parteneriat, proiecte cofinantate prin POCU, aaxa prioritara 4, 
obiectiv specific 4.16, proiecte in cadrul carora se acorda ajutoare de minimis pentru infiintarea 
de intreprinderi sociale, cu respectarea conditiilor din Ghidul solicitantului – Conditii Specifice „ 
Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale „ - Asociația Psihologilor Gorjeni - Târgu Jiu, 
Fundatia Basarab – Curtea de Arges si Social Com S.R.L. – Calarasi; 

l) Intreprinderea sociala- orice prsoana juridica de drept privat care desfasoara activitati in 
domeniul economiei sociale, care detine un atestat de intreprindere sociala si respecta principiile 
prevazute la art. 4 din legea nr. 219/2015 privind economia sociala, cu modificarile ulterioare; 
Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, 
de catre AJOFM, se acordă la solicitarea persoanelor juridice pe baza actelor de înfiinţare şi 
funcţionare. Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi 
funcţionare respectarea următoarelor criterii: a) acţionează în scop social şi/sau în interesul 
general al comunităţii; b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei 
statutare; c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe 
întreprinderi sociale; d) 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 8. 

m) Intreprinderea sociala de insertie – interprinderea sociala care indeplineste cumulativ 
conditiile prevazute la art. 10 alin (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia sociala, cu 
odificarile ulterioare; Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care are, 
permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul 
de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al 
tuturor angajaţilor; are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia 
socioprofesională a persoanelor defavorizate. 
Întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac 
parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi 
socială. 

 
n) Contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor 

de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 
corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de 
ajutor de minimis; 

o) Beneficiarul finantarii nerambursabile – are intelesul prevazut in Regulamentul (UE) 
nr.1303/203 al Parlamentului European si al Consiu=liului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispozitii comune privind fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european pentru dezvoltae rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri 
maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare 
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european pentru dezvoltae rurala si 
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului si Reg. (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 
martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv 
semnatarul contractului de finantare cu AM POCU /OI POCU; 
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p) angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu 

angajații și care are responsabilitatea întreprinderii și/sau unității; 
q) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile 

întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care 
lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității; 

r) loc de muncă permanent – locul de muncă nou creat de întreprindere și menținut după 
încheierea proiectului, pe toata perioada de sustenabilitate; 

s) persoane vulnerabile – persoane care aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, 
cum ar fi: 

 provin din familii cu venituri mici (pana la 450 lei pentru fiecare membru al familiei); 
 provin din mediul rural; 
 sunt persoane cu dizabilități; 
 sunt orfani de unul sau de ambii părinți; 
 provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare; 
 nu au adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă; 
 sunt de etnie romă; 
 migranti; 
 mame singure ce au intretinere unul sau mai multi copii. 

 
Atentie: 
Conform art 2. Alin (1) HOTĂRÂRE Nr. 585/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, 
În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, denumită în continuare lege, apartenenţa la grupul 
vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedeşte prin documente eliberate de 
autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu, după cum 
urmează: 

a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest 
sistem, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a 
fost dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei 
pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv 
a municipiului Bucureşti sau talonul de plată; 

c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea 
familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului 
executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti 
sau talonul de plată; 

d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite 
conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii; 

e) pentru persoanele fără adăpost, adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii 
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administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea 
unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul 
României conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de 
date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti; 

f) pentru orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere 
a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1, de 
serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa 
persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale. 

(2) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), după angajarea în 
întreprinderea socială de inserţie, nu mai sunt beneficiare de ajutor social sau de alocaţie pentru 
susţinerea familiei, apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege 
se dovedeşte conform prevederilor alin. (1) lit. f). 

(3) Apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege, dovedită 
prin documentul prevăzut la alin. (1) lit. f), se verifică anual la solicitarea întreprinderii sociale de 
inserţie 

 
Capitolul 3 – Condiții de eligibilitate pentru participarea la concursul de Planuri de afaceri 

 

 
Concursul de Planuri de afaceri este dedicat în principal persoanelor care au absolvit cursurile 

de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile 
specifice sectorului economiei sociale (Antreprenor in economia sociala (Cod COR 112032) sau 
Manager Intreprindere Sociala (cod COR 112036), în cadrul proiectului ”Antreprenoriat social – 
Progres, Echitate, Respect (ASPER)”. 

 
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 domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud-Vest Oltenia sau Sud- 
Muntenia, județele Gorj, Dolj, Mehedinti, Valcea, Arges sau Dambovita. 

- Dețin un certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială specifica conform 
COR de mai sus, recunoscut de ANC. 

- Doresc sa infiinteze o intreprindere sociala care va avea sediul social si punctul/punctele 
de lucru in regiunile Sud-Vest Oltenia sau Sud-Muntenia, județele Gorj, Dolj, Mehedinti, Valcea, 
Arges sau Dambovita. 

- Au minim 10 clase finalizate. 
 

In functie de numărul de angajati asumați prin planurile de afaceri, si conform celor descrise 
si asumate in cererea de finantare, se acorda de catre cei 3 parteneri ai proiectului urmatoarele 
subventii de minimis: 

 
Asociatia Psihologilor Gorjeni 
 Vor fi acordate 2 subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele 

infiintate in cadrul proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma. 
 Vor fi acordate 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate 
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in cadrul proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma. 

 

 
FUNDATIA BASARAB 

 Vor fi acordate 2 subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele 
infiintate in cadrul proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma. 

 Vor fi acordate 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate 
in cadrul proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma. 

 
SOCIAL COM S.R.L. 

 Vor fi acordate 2 subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele 
infiintate in cadrul proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma. 

 Vor fi acordate 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate 
in cadrul proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma. 

 
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 
următoarele condiții: 

a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România. 
Întreprinderile s o c i a l e create î n cadrul proiectului vor avea sediul social și își vor desfășura 
activitatea în zona urbana sau rurala din regiunile Sud-Vest Oltenia sau Sud-Muntenia, județele Gorj, 
Dolj, Mehedinti, Valcea, Arges si Dambovita; 

b) aplicantul/reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei 
condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive 
profesionale sau etic-profesionale; 

c) aplicantu/reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale 
sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

d) aplicantul/reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; 
e) este direct responsabil de pregătirea și implementarea Planului de afaceri și nu acționează 

ca intermediar pentru Planul de afaceri ce urmează a fi finanțat; 
f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a 

Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de 
decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de 
recuperare aferentă; 

g) domeniul de activitate al firmei nu este printre cele enumerate la art. 5 din schema de ajutor 
de minimis asociată acestui program de finanțare, respectiv: 

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele 
pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/ 2000 al 
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L nr. 17/21.01.2000; 
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 
producției primare de produse agricole; 
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- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul 
prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 
atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității 
produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de 
întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială 
sau integrală către producătorii primari; 
- ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state 
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor 
destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor 
cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de 
cele importate; 
- ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri; 

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. 
 Persoanele vor fi angajate până la finalul lunii a treia de la data la care intră în vigoare 

contractul de subvenție. Pot fi poziții part-time, dar nu mai puțin de 2 ore/zi/persoană/lună 
sau poziții fulltime, maxim 12 ore/zi/persoană/lună. Maxim 12 ore/zi/lună se consideră și 
atunci când persoana angajată are mai multe locuri de muncă, la diferiți angajatori și 
cumulează cele 12 ore/zi/lună (finanțate din subvenție + alte surse). 

 Fiecare entitate juridică înființată, trebuie să dobândească un atestat de întreprindere socială 
în termen de maximul 4 luni de la semnarea contractului de subvenție cu administratorul de 
grant. 

 Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui menținute ocupate 
pe perioada minimă de 18 luni (bugetate din subvenția solicitată) de la data obținerii 
atestatului de întreprindere socială, precum și pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de 
sustenabilitate (bugetate din venituri proprii) ulterior finalizării implementării proiectului. 

 La finalul implementării schemei de minimis și în perioada de sustenabilitate de minim 6 luni, 
indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație a numărului de persoane angajate, 
beneficiarul schemei de minimis, are obligația de a se asigura că numărul persoanelor angajate 
în cadrul întreprinderii sociale este cel puțin egal cu numărul total asumat inițial. 

 Locurile de muncă create și plătite din subvenție, pot fi full-time sau part-time, cu condiția ca 
norma / salariul să fie respectate întocmai pe toată perioada de implementare a planului de 
afaceri, inclusiv în cele 6 luni de sustenabilitate minimă. Rata orară / cuantumul salarizării 
poate să crească, dar nu poate să scadă. 

 
 
 

Capitolul 4 - Procedura de înscriere în concurs 
 

 
Participanții se vor înscrie la concursul regional de Planuri de afaceri în urma depunerii unui 

formular de înscriere, care va putea fi ridicat de la sediul Asociatiei Psihologilor Gorjeni sau 
descărcat de pe site-ul proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER), 
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Contract: POCU/449/4/16/128242. 

În urma organizării cursurilor de formare antreprenorială și a diseminarii informațiilor asupra 
organizării concursului de selecție a planurilor de afaceri, participanții interesați vor putea 
transmite propunerile lor de planuri de afaceri in format fizic si electronic într-un colet sigilat, 
prin poștă recomandat, curier, la sediul Asociatiei Psihologilor Gorjeni cu sediul in Asociatia 
Psihologilor Gorjeni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, et. 1, jud. Gorj, cod postal 210132. (Persoana 
de contact Piscupu Dobrescu Sorin 0722.326.325). Pe plicul sigilat se va menționa numele 
proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER). 

Eventualele întrebări privind metodologia de organizare a concursului si întocmrea planului 
de afaceri se vor transmite pe adresa de mail contact@apsg.ro până la data de 30 iunie 2020 ora 
16. Răspunsurile se vor transmite in termen de 24 de ore de la înregistrarea întrebării si se vor 
afisa pe site-ul www.apsg.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Psihologi/. 

 
Participanții interesați vor putea depune un singur plan de afaceri în cadrul acestui concurs. 

In cazul in care se va consta ca un participant a depus mai mult de un plan de afaceri acesta va fi 
descalificat, indiferent de administratorul avut in vedere. 

Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 02 iunie 2020, data de la care se vor 
putea depune propunerile de planuri de afaceri atat in format fizic sau prin posta/curierat cu 
confirmare de primire la sediul proiectului situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, et. 1, jud. 
Gorj, cod postal 210132, pana in data de 10 iulie 2020 ora 18. 

Toate planurile de afaceri vor primi un numar de inregistrare. 
 

 
Termenul limită până la care se pot transmite și înregistra propunerile de planuri de afaceri, 

împreună cu formularele care le însoțesc conform prezentei metodologii, este data de 10 iulie 
2020, ora 18:00. 

 
Formularele de participare la concurs, precum și grilele de evaluare sunt disponibile pe 

paginile de internet ale proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) 
www.apseg.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Psihologi/ . 

Participarea la procedura de selecție presupune completarea (unde este cazul) și 
transmiterea următoarelor documente care fac parte din dosarul de candidatură: 

Anexa  1. Plan de afaceri – model standard 
Anexa 2 – Bugetul aferent planului de afaceri 
Anexa 5. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţari 
Anexa 6. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 

 Anexa  7. Declarație de angajament 
Anexa 8 - Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis 
Anexa 12 – Formular contestație, daca este cazul 
Anexa 13 - Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese - juriu 
Anexa 14. Contract de subvenție – nu este cazul in aceasta faza 
Anexa 15. Cerere de înscriere la Concursul de Planuri de Afaceri  

Anexa 16. Scrisoare depunere plan de afaceri. 
 Copie act de identitate - copie conform cu originalul. 

 
Suplimentar, participanții la concurs care nu au urmat cursul de antreprenoriat derulat în 

cadrul proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)”, vor trebui să 
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transmită prin postă/curier, următoarele documente suplimentare: 

 Formular înregistrare grup țintă – in original (Anexa 9); 
 Acord înscriere grupul țintă – in original (Anexa 10); 
 Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal – in original (Anexa 11); 
 Copie dupa certificatul de absolvire a unui program de formare antreprenoriala specifica 

sectorului economiei sociale (Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de 
intreprindere sociala cod COR 112036) - copie conform cu originalul; 

 Copie după certificatul de căsătorie – doar în cazul persoanelor care si-au schimbat numele 
de familie după absovirea programului de formare antreprenoriala specifica sectorului economiei 
sociale - copie conform cu originalul. 

 
Documentele suplimentare pentru concursul de planuri de afaceri vor fi transmise obligatoriu 

în original, așa cum se menționează mai sus. 
In cazul transmiterii dosarului de candidatură in forma fizica prin posta/curier sau prin 

depunerea personala, participanții trebuie sa precizeze in cadrul dosarului adresa lor de poștă 
electronică, la care vor primi mesaj de confirmare a înregistrării și numărul de înregistrare. Acest 
număr de înregistrare va fi folosit pentru toată corespondența legată de planul de afaceri depus 
până la momentul semnării contractului de subvenție (dacă e cazul). 

 
Planul de Afaceri si anexele-formular, completate conform instrucţiunilor din Metodologie, 

constituie Dosarul Planului de Afaceri. Se recomandă ca Planul de afaceri să fie redactat cu editorul 
de texte Word, paginile acestuia să fie numerotate de la 1 la "n". Fiecare anexă a Dosarul Planului 
de Afaceri se numerotează distinct, de asemenea de la de la 1 la "n" ( în partea dreaptă, în josul 
paginii). 

Planul de Afaceri trebuie elaborat și implementat, individual, de către solicitantul ajutorului 
de minimis, care își asumă acest fapt, prin semnătură olografă și declarația de eligibilitate. Planul 
de Afaceri elaborat de către solicitanții ajutorului de minimis va respecta modelul cadru de Plan 
de Afaceri (conform modelului din prezenta Metodologie). 

În vederea înscrierii în cadrul concursului, candidații vor completa și transmite Planul de 
afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 18.00 a ultimei zile de 
înscriere. 

 
Toate secțiunile Planului de afaceri trebuie completate. Dacă există secțiuni care nu se aplică 

anumitor planuri de afaceri, atunci candidații vor completa secțiunile respective cu sintagma “Nu 
este cazul.”. 

Documentele ilizibile sau incomplete pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor 
documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine respingerea Planului de afaceri. 

Planurile de afaceri vor include minimum următoarele elemente: 
• Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale; 
• Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: 

categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și 
nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care 
încearcă să o rezolve întreprinderea; 
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• Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel 

economic din zona respectivă: elemente de analiză de piață; 
• Modelul de organizare și funcționare a SES, cu accent pe modul în care se asigură 

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

• Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea 
economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia; 

• Descrierea produsului, serviciului, lucrărilor care vor face obiectul activității SES; 
• Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale 

întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care 
funcționează aceasta; 

• Va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin 
intermediul unei finanțări nerambursabile; 

• Numărul de persoane angajate în întrepriderile sociale nou înființate. 
 

Se recomandă să fie avute în vedere și abordate în cadrul Planului de Afaceri și următoarele 
teme, care beneficiază de punctaj suplimentar, astfel: 

• promovarea unor măsuri concrete privind inovarea socială în abordarea problemelor 
sociale ce fac obiectul/sunt tratate prin Planul de Afaceri, cu scopul îndeplinirii 
obiectivelor economiei sociale; 

• definirea și implementarea unor măsuri concrete pentru promovarea dezvoltării 
durabile (controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului; protecţia 
resurselor naturale; gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase), în 
concordanță cu prevederile Ghidului privind integrarea principiilor orizontale în 
cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 
2014-2020 (partea I şi partea a-II a) /Ghidurile Specifice; 

• descrierea modului în care activitatea propusă a fi desfășurată prin Planul de Afaceri 
integrează tema secundară "schimbările climatice și creștere economică bazată pe 
emisii reduse de carbon" în concordanță cu Strategia națională privind schimbările 
climatice și creștere economică. 

 
În Planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării 

necesității acesteia în desfășurarea activităților pentru care se accesează finanțarea. Cheltuielile 
efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul 
activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării sau promovării activităților Planului de 
afaceri pentru care se solicită finanțare. 

Numărul utilajelor și echipamentelor (laptop, telefon mobil, etc.) achiziționate pentru 
implementarea Planului de afaceri trebuie să fie corelat cu numărul angajaților. 
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Capitolul 5 – Ajutorul de minimis 

 

 
Câștigătorii concursului de Planuri de afaceri vor primi un ajutor de minimis dupa cum urmeaza: 

Vor fi acordate 6 subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele infiintate in 
cadrul proiectului - (6 Subventii - 600,000 Euro x4,6238 lei) 

Vor fi acordate 15 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate in 
cadrul proiectului (15 Subventii - 1,275,000 Euro x 4,6238 lei) 

 
Ajutorul de minimis acordat fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri 

aprobat, reprezintă maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție anexat la 

prezenta metodologie. Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, în funcție 
de opțiunea exprimată de beneficiar în planul de afaceri depus de către persoanele din grupul 
țintă. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile 
solicitate de către întreprinderea socială. 

 
Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă: 
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 îşi desfăşoară 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 ţări terţe sau către state membre, respectiv 
ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării 
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. 
Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis 

evidențiate mai sus. 
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5.1. Categoriile de cheltuieli eligibile 

 

 
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 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 
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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 

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 autorizatii de 
constructie). 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. 

 
 

19  



 
 

 

 

 
 

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 

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)  
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 
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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 
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 

 

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

 
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele 
condiții: 

• să fie efectiv plătită de către beneficiar în perioada de timp prevăzută în contractul de 
finanțare/subvenție; 

• să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere 
utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-eficiență; 

• să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă și 
să fie dovedită prin facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte 
documente contabile cu valoare probatorie; 

• să nu fi făcut obiectul altor finanțări 
• să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare și cu prevederile 

contractului de finanțare; 
• să fie menționată în lista cheltuielilor eligibile prevăzută în Ghidul Solicitantului. 
• să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de 

finanțare sau de la data menționată în contractul de finantare.  
  

Un Plan de afaceri nu trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de 
cheltuieli eligibile menționate mai sus. Cheltuielile sunt eligibile în măsura în care sunt necesare 
activităților eligibile ale proiectului și se regăsesc în lista de cheltuieli de mai sus. 

 
5.2. Cheltuieli neeligibile 

 
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; 
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• achiziția de echipamente second-hand; 
• achiziția de spații; 
• construcțiile; 
• autovehicule pentru transportul rutier de mărfuri; 
• amenzi, penalități și cheltuieli de judecată; 
• contribuția în natură; 
Părțile sociale ale întreprinderii care beneficiază de ajutor de minimis, nu pot fi cesionate 

pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate a Planului de afaceri. 
Obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate trebuie să fie folosite conform 
scopului destinat, menționat în Planul de afaceri, și acestea nu pot fi vândute, închiriate 
(cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de 
legislația în vigoare, pe perioada de implementare și sustenabilitate a Planului de afaceri. 
Beneficiarii ajutorului de minimis vor menține destinația bunurilor achiziționate prin ajutor 

de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului. 
 
Nota: Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, solicitantul/ partenerii are/ au obligația 

de a menține condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 
de luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială. Pe perioada celor 24 de luni 
anterior menționate, în situația suspendării atestatului pe o perioadă mai mare de 30 de zile 
calendaristice de la comunicarea suspendării, precum și în cazul retragerii atestatului, toate 
cheltuielile efectuate de întreprinderile nou înființate din sumele aferente ajutorului de minimis 
devin cheltuieli neeligibile. 

 
Capitolul 6 – Conflictul de interese 

 

 
În înțelesul prezentei metodologii, conflictul de interese reprezintă orice situație care are sau 

poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract, de către părți, în mod obiectiv și 
imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau 
naționale, legăturilor de familie sau emoționale, ori al altor legături sau interese comune. 

Partenerii din cadrul proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect 
(ASPER)”, Asociația Psihologilor Gorjeni, Fundatia Basarab și Social Com S.R.L. se obligă să 
întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze 
reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoștință, în legătură 
cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. 

Orice conflict de interese care apare în decursul perioadei de funcționare a firmelor trebuie 
notificat de către beneficiarii ajutorului de minimis fără întârziere către Asociația Psihologilor 
Gorjeni, Fundatia Basarab și Social Com S.R.L. Cele trei entități își rezervă dreptul de a verifica 
aceste situații și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 1 din OUG 66/2011, întreprinderile înființate în 
cadrul proiectului nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate 
în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție pe 
parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea acordului de finanțare. 

Nu au voie să participe la concursul de idei de afaceri din cadrul proiectului angajații 
liderului de proiect și ai partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până 
la gradul 2 inclusiv. 
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Candidații trebuie să nu se afle în situatia vreunui conflict de interese sau incompatibilități 
astfel cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 161/2003, modificată și completată. 

 
Capitolul 7 – Comisia de evaluare și selecție 

 

 
Comisia de jurizare care va evalua și selecta Planurile de afaceri ( P A) ce urmează să fie 

finanțate în cadrul proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)” va fi 
compus din 5 experti (3 experti din partea Solicitantului, 1 expert din partea P1 si 1 expert din partea 
P2). Dintre acestia unul va fi reprezentant al sectorului economiei sociale (conf Legii nr. 219/2015); 
unul va fi reprezentant al mediului de afaceri local din regiune de implementare a proiectului si unul 
va fi reprezentant al institutiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunea de implementare a 
proiectului. 

Comisia de jurizare va proceda la jurizarea Planurilor de afaceri cu respectarea principiilor 
de incompatibilitate și confidențialitate. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât 
să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă,  care să respecte 
prevederile schemei de minimis și ale legislației aplicabile. 

 
 
sunt: 

Responsabilitățile membrilor Comisiei de jurizare, evaluare și selecție a Planurilor de afaceri 
 

 
 verificarea  conformității  administrative  și  a  eligibilității  în  conformitate  cu grila de 

evaluare faza A; 
 evaluarea Planurilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei de evaluare faza 

B de mai jos și la încheierea căreia fiecare Plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 
și 100 de puncte. 

Președintele Comisiei de evaluare și selecție a Planurilor de afaceri asigură calitatea și 
obiectivitatea procesului de jurizare, corectitudinea procesului de evaluare și selecție a Planurilor 
de afaceri. Este responsabilitatea Președintelui comisiei de evaluare ca derularea să aibă loc 
conform metodologiei de desfășurare a concursului de planuri de afaceri. 

Secretarul Comisiei de jurizare, evaluare și selecție a planurilor de afaceri asigură logistica 
documentelor necesare tuturor membrilor comisiei, întocmește rapoarte pentru fiecare etapă a 
procesului de evaluare și selecție  a  planurilor de  afaceri, întocmește grilele finale, borderoul 
cu punctajele primite de fiecare plan de afaceri. 

Comisia: 
- va desemna 7 planuri de afaceri în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în vederea 

acordării ajutorului de minimis pentru judetele Gorj si Valcea 
- va nominaliza următoarele 4 planuri de afaceri ca punctaj, într-o listă de rezervă cu 

potențiali beneficiari ai ajutorului de minimis (Gorj si Valcea); 
- va desemna 7 planuri de afaceri în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în vederea 

acordării ajutorului de minimis pentru judetele Arges si Dambovita 
- va nominaliza următoarele 4 planuri de afaceri, ca punctaj, într-o listă de rezervă cu 

potențiali beneficiari ai ajutorului de minimis (Arges si Dambovita); 
- va desemna 7 planuri de afaceri în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în vederea 

acordării ajutorului de minimis pentru judetele Mehedinti si Dolj ; 
- va nominaliza următoarele 4 planuri de afaceri, ca  punctaj, într-o listă de rezervă cu 

potențiali beneficiari ai ajutorului de minimis (Mehedinti si Dolj); 
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Capitolul 8 – Desfășurea concursului de planuri de afaceri 
 

 
8.1 Evaluarea planurilor de afaceri 

 
Evaluarea și selecția planurilor de afaceri va fi realizată de un juriu (comisie de evaluare 

principala) constituit din 5 membri, reprezentanti ai sectorului economiei sociale, mediului de 
afaceri local din regiunea de implementare a proiectului; reprezentanti ai instituțiilor financiare 
bancare sau nonbancare din regiunea de implementare, în cadrul unui proces de evaluare 
transparent și nediscriminatoriu. 

Atentie! Nu vor fi finanțate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane 
diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare în ceea ce privește descrierea 
segmentului de piața, planului de management și marketing și bugetul detaliat. 
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Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare și experții evaluatori, au obligația însușirii tuturor 

informațiilor necesare în procesul de verificare și evaluare cuprinse în prezenta procedură, în 
documentele programatice ale POCU, actele normative incidente comunitare și naționale, 
contractul de finantare, ghidul solicitantului aplicabil, precum și în oricare alte documente 
strategice de referință. Este necesar a se respecta caracterul confidențial asupra activităților 
prestate. 

Verificarea administrativă și eligibilitatea, se va face în baza Grilei de verificare a 
conformității administrative și a eligibilității prin completarea grilei din Anexa 3. Evaluarea 
Planurilor de afaceri se va face de către evaluatorii din Comisia de selecție, pe baza grilei de 
evaluare prezentate în Anexa 4. Procesul selecție și de evaluare va cuprinde următoarele Faze, 
desfășurate succesiv: 

 
Faza A - Verificarea conformității administrative și a eligibilității 

 

 
Aceasta fază constă în verificarea conformității administrative și a eligibilității candidaturii, 

în conformitate cu prezenta metodologie si grila de verificare – faza A. 
Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare – numit prin dispoziția Managerului, va verifica 

respectarea Grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității prin completarea 
grilei din Anexa 3. 

Numai Planurile de afaceri care vor primi “DA” la toate rubricile, in urma raspunsurilor 
clarificarilor solicitate se vor califica pentru faza de selecție a Planurilor de afaceri finanțate. 

 

 
 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 

 
2 

 
Verificarea 
conformității 
administrative 
și a 
eligibilității, va 
verifica dacă 
aplicația 
depusă 
respectă 
formatul 
solicitat și 
conține toate 
anexele, 
declarațiile, 
documentele 
justificative 
solicitate 

Aplicația este tehnoredactată în limba română*, pe 
computer*, cu respectarea formatului standard din 
Anexa 1 și depusă în original, 
Aplicația cuprinde următoarele anexe: 
- Cerere de inscriere la concursul de planuri de afaceri 
- Copie B.I/C.I 
- Cazier judiciar 
- Angajament înființare intreprindere sociala 
- Există 2 oferte preț pentru fiecare dotare corporală/ 
necorporală, echipament (mijloc fix) sau servicii/lucrări 
- Există CV Manager proiect-Plan de afaceri/persoană 
cheie/alte resurse umane insotit de certificate si 
diplome care atesta studii si calificari relevante pentru 
proiect 
- Propunerea de Plan de afaceri este semnată de către 
solicitant* 
- Există adeverință de absolvire cursuri organizate în 
cadrul Proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, 
Echitate, Respect (ASPER)”” – copie conform cu 

 
1-3 zile de la data 
predării, respectiv 
inregistrarii 
documentației 
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  originalul SAU 

- Există certificat absolvire a cursurilor de formare 
antreprenorială, recunoscut de ANC- copie conform cu 
originalul 
- Declarație pe proprie răspundere privind evitarea 
dublei finanțări 
- Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de 
interese 
- Declarație de angajament 
- Declaratie de eligibilitate 

 

 
3 

 
Solicitarea de 
clarificări 
administrative 

Lipsa oricărei anexe impune solicitarea de clarificări, 
pentru completarea aplicației 

Solicitantul are la 
dispoziție 2 zile 
calendaristice, de 
la data transmiterii 
solicitării, pentru a 
completa aplicația 
cu anexele 
solicitate 

4 Completarea 
raportului de 
verificare 
administrativă 

Evaluatorii vor completa grilele de evaluare 
administrativa si vor elabora un raport comun, privind 
procesul de verificare 

1 zi de la la data 
încheierii verificării 
administrative 

5 Înștiințarea 
aplicantului 

Aplicantului i se va comunica rezultatul verificării 
administrative, în cazul respingerii comunicându-i-se 
motivele 

1 zi - Secretarul 
comisiei 

6 Transmiterea 
aplicației către 
Comisia de 
evaluare a 
Planului de 
afaceri 

Aplicația care îndeplinește toate criteriile administrative 
va fi transmisa ( scan) fiecărui membru al Comisiei de 
evaluare. 

1 zi - Secretarul 
comisiei 

 
Criteriile marcate cu *, sunt eliminatorii. În cazul în care există cel puțin un criteriu 

marcat cu * la care se răspunde cu NU în grila de evaluare administrativa – Anexa 3, Planul de 
afaceri se respinge, însă după verificarea tuturor criteriilor. 

În cazul criteriilor care nu sunt eliminatorii, răspunsul NU la oricare dintre acestea, conduce 
la o singură solicitare de clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare 
clarificări, în urma căreia solicitantul trebuie să remedieze toate aspectele neconforme, 
comunicate. 

Solicitarea va fi transmisă prin poșta electronică la adresa de corespondență precizată de 
participant în Planul de afaceri. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este de 1 zi de la 
confirmarea primirii, dar nu mai mult de 2 zile de la data transmiterii solicitării. Răspunsul la 
solicitarea de clarificări se va transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail a 
administratorului schemei de antreprenoriat si în plic închis în termen 5 zile calendaristice de la 
confirmarea primirea solicitării de clarificări – la sediul Asociatiei Psihologilor Gorjeni. În cazul în 
care participantul nu va răspunde în termenul stabilit la solicitarea de clarificări, juriul va evalua 
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conformitatea/eligibilitatea în funcție de documentele transmise anterior. În cazul în care 
răspunsurile primite nu clarifică aspectele solicitate de juriu, expertii vor declara aplicația 
neconformă/neeligibila, după caz. 

Ulterior primirii răspunsului, se reia verificarea criteriilor la care s-a răspuns cu NU inițial și 
se finalizează completarea grilei de verificare. 

Numai aplicațiile/participanții care îndeplinesc toate condițiile de conformitate și 
eligibilitate, se vor califica pentru a doua etapă de evaluare. În cazul neîndeplinirii condițiilor de 
conformitate/eligibilitate pentru participarea la concurs, participanții neeligibili vor fi informați 
asupra respingerii aplicației lor. 

Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată 
de participant în Planul de afaceri. 

Toti participantii carora le-au fost respinse planurile de afaceri in cadrul evaluarii 
administrative vor avea posibilitatea de a contesta rezultatul in termen de 3 zile de la publicarea 
rezultatelor. 

Contestatiile vor fi evaluate de o comisie constituita din 3 membri avand aceleasi 
caracteristici ca membrii comisiei de evaluare principale. 

 
FAZA B - Selecția Planurilor de afaceri 

 

 
Aplicațiile declarate eligibile în urma fazei A de evaluare vor intra în cea de a doua etapă a 

evaluării, și anume evaluarea tehnico-financiară. În această fază are loc evaluarea Planurilor de 
afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei din Anexa 4 și la încheierea căreia fiecare Plan 
de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte. 

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: 

 

 
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. 

Punctajul minim pentru ca un Plan de afaceri să fie selectat pentru finanțare este de 70 de 
puncte. Dacă exista diferențe mai mari de 10 puncte între punctajul cel mai mare ș i cel mai mic 
acordat de evaluatori, președintele comisiei organizează o ședință de mediere în cadrul căreia se 
reevaluează Planul de afaceri în cauză. 

De asemenea, dacă în urma evaluării Planurilor de afaceri, din bugetul planului de afaceri 
vor fi tăiate cheltuieli (neeligibile sau nejustificate pentru activitatea din planul de afaceri) 
care cumulat au o valoare mai mare de 20% din valoarea totală a planului de afaceri, atunci 
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Planul de afaceri respectiv va fi respins. 

Pe parcursul procesului de evaluare, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i 
transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. 

Clarificările solicitate se transmit, de către aplicant, pe e-mail in 2 zile calendaristice de 
la transmitere si în plic închis în termen 5 zile calendaristice de la confirmarea primirea 
solicitării de clarificări – la sediul Asociatiei Psihologilor Gorjeni: 

Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea Planului de afaceri. 
Scorul final, rezultat ca medie intre punctajele acordate de catre membri ai juriului, va fi 

comunicat beneficiarului prin e-mail la adresa comunicata la data inscrierii aplicatiei in concursul 
de planuri de afaceri. Acesta are la dispozitie 2 zile pentru a contesta rezultatul obtinut. Juriul va 
reanaliza dosarul si planul de afaceri tinand cont de observatiile facute de beneficiar in contestatie. 
Punctajul stabilit in urma reevaluarii va fi final. Lista finala cu Beneficiarii finantarii va fi publicata 
pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Psihologi/ si pe site  www.apseg.ro . 

Candidații au posibilitatea de a contesta o singură dată rezultatul procesului de 
evaluare, în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului. Contestațiile 
depuse după expirarea termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării de către 
Comisia de soluționare a contestațiilor. 

Contestațiile trebuie să indice în mod clar și succint aspectele contestate din rezultatul 
procesului de evaluare și argumentarea contestatorului. 

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. 

Reevaluarea Planurilor de afaceri pentru care s-a depus contestație se va face conform 
procedurii aplicate la evaluarea inițială. Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi 
făcută publică pe pagina de facebook si pe site-ul proiectului, conform calendarului concursului de 
Planuri de afacere. 

Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. De asemenea, în 
eventualitatea în care, în urma reevaluării, Planul de afaceri reevaluat va obține un punctaj mai 
mare, care schimbă ierarhia aplicanților, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către aplicanții 
afectați de noua ierarhie. 

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi 
publicate pe site-ul proiectului și fiecare dintre candidați va fi informat în scris în acest sens. 

Vor fi declarate câștigătoare și selectate pentru finanțare Planurile de afaceri cuprinse în lista 
finală de evaluare, în ordine descrescătoare (min. 21 de planuri de afaceri), până la epuizarea 
alocării bugetare, conform detaliilor de mai jos. 

 
Faza C - Prezentarea planurilor de afaceri in fata comisiei de evaluare 

 

 
A treia etapa consta in organizarea unui intalniri, prin intermediul careia persoanele ale caror 

planuri de afaceri au obtinut punctajul cel mai mare in etapa anterioara isi vor prezenta in fata 
comisiei de evaluare planurile de afaceri, fiecare participant avand la dispozitie cate 15 minute in 
acest sens. Prezentarea poate fi libera sau poate include fisier .ppt, mostre, desene etc. 
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Cu ajutorul acestor prezentari, comisia de evaluare principala va analiza motivatia si interesul 

real al participantilor pentru obtinerea finantarii, precum si cunoasterea tuturor aspectele incluse 
in planul de afaceri. 

 
8.2. SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

 

 
Alocarea bugetară aferentă acestui concurs de Planuri de afaceri este de 8.669.625 lei. 
În conformitate cu cererea de finanțare a proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, 

Echitate, Respect (ASPER)” vor fi finanțate minim 21 de întreprinderi sociale, dupa cum urmeaza: 
6 planuri de afaceri cu până la plafonul maxim de 462.380 lei (100.000 euro*4.6238 lei) fiecare si 
15 planuri de afaceri cu până la plafonul maxim de 393.023 lei (85.000 euro*4.6238 lei) fiecare. 

(Cursul valutar este cel stabilit in bugetul proiectului din cererea de finantare.) 
 

 
Ca urmare a încheierii procesului de evaluare, se va realiza ierarhizarea Planurilor de 

afaceri, î n vederea atingerii indicatorilor propuși a se realiza în cadrul proiectului 
”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)”. 

Ierarhizarea planurilor de afaceri va fi realizată în funcție de punctajul total obținut după 
aplicarea grilei de evaluare aferentă fazei B,astfel : 

• Stabilirea clasamentului general, în funcție de punctajul total obținut în urma aplicării 
grilei 

 

 
• Stabilirea clasamentelor pe Gorj si Valcea și selectarea primelor 7 (sapte) candidaturi 

aferente acestor judete  - aceste 7 candidaturi sunt acceptate la finanțare; 
• Stabilirea urmatoarelor 4 candidaturi aferente judetelor Gorj si Valcea (conform punctaje 

acordate) si selectate ca si planuri de rezerva; 
• Stabilirea  clasamentelor pe Arges si Dambovita și selectarea primelor 7 (sapte) candidaturi 

aferente acestor judete  - aceste 7 candidaturi sunt acceptate la finanțare; 
• Stabilirea urmatoarelor 4 candidaturi aferente judetelor Arges si Dambovita (conform 

punctaje acordate) si selectate ca si planuri de rezerva; 
• Stabilirea  clasamentelor pe  Dolj si  Mehedinti și selectarea primelor 7 (sapte) candidaturi 

aferente acestor judete  - aceste 7 candidaturi sunt acceptate la finanțare; 
• Stabilirea urmatoarelor  4 candidaturi aferente judetelor Dolj si Mehedinti (conform 

punctaje acordate) si selectate ca si planuri de rezerva. 
 

Din clasamentul general vor fi selectate Planuri de afaceri astfel încât: 
 Cel putin 3 Planuri de Afaceri selectate pentru finantare prin intermediul schemei de 

minimis, reprezentand 14%, vor propune 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. 

 Cel putin 3 Planuri de Afaceri selectate pentru finantare prin intermediul schemei de 
minimis, reprezentand 14%, vor propune activitati ce vor promova concret inovarea sociala, 
prin furnizarea unor metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în 
operațiunile sprijinite; metode inovatoare de combatere a discriminării; metode inovatoare 
de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a persoanelor defavorizate; 
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valorificarea  oportunităților  locale  de  dezvoltare  în  identificarea  soluțiilor  propuse; 
activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc.; 

 
”Asociatia Psihologilor Gorjeni  

 Va acorda 2 (două) subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma.  

 Va acorda 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate  
 

in cadrul proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma.  
 
FUNDATIA BASARAB  

 Va acorda 2(două) subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma.  

 Va acorda 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma.  

 
SOCIAL COM S.R.L.  

 Va acorda 2(DOUA) subventii in valoare maxima de 100.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 5 locuri de munca noi/firma.  

 Va acorda 5 subventii in valoare maxima de 85.000 euro pentru firmele infiintate in cadrul 
proiectului care vor crea minimum 4 locuri de munca noi/firma.  

 
Selectia planurilor de afaceri se va realiza in functie de punctajul obtinut indiferent de valoarea planului de 
afaceri. În cazul în care în primele 7 poziții din clasamentul realizat pe grupul de 2 județe,  sunt mai mult de 2 
proiecte de 100000 euro/5 locuri  de muncă noi (deci cu punctaj mai mare decât categoria 85000 euro, li ve 
solicita APLICANȚILOR în faza de evaluare SĂ-ȘI AJUSTEZE  bugetul până la maxim 85000 euro. În cazul în care 
acestea nu vor să-și ajusteze bugetul, proiectele respective vor rămâne pe lista de rezerve și vor fi invitate la 
contractare în cazul în care se retrage de la contractare un proiect care se află  pe lista de bază.  
În cazul în care după epuizarea tuturor criteriilor de punctare, va exista egalitate de puncte între mai multe 
proiecte, iar locuri eligibile sunt mai puține, se va recurge la o probă de interviu în fața comisiei de evaluare 
pentru a se asigura departajarea acestora. 

Selectarea Planurilor de Afaceri care vor beneficia de ajutor de minims se realizează prin 
scăderea graduală, în ordinea descrescătoare a punctajelor, a valorii ajutorului de minimis al 
fiecărui Plan de Afaceri, din valoarea totală a ajutorului de minimis de la nivelul Proiectului, până 
la epuizarea acestuia. 

În cazul în care se constată că valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis propuse prin 
Planurile de Afaceri selectate (inclusiv ca urmare a diminuării bugetelor în urma procesului de 
evaluare tehnico-financiară, întrucât au fost identificate cheltuieli neeligibile sau nejustificate) 
este mai mică decât valoarea ajutorului de minimis de la nivelul Proiectului, diferența va fi 
direcționată spre subvenționarea primului plan din lista de rezervă, în măsura în care suma poate 
asigura implementarea cu succes activităților și obiectivelor propuse. 
Nu vor fi finanțate doua sau mai multe planuri de afaceri propuse de persoane diferite, care 
sunt identice sau cu un grad foarte mare de asemănare in ceea ce privește descrierea 
segmentului de piața, planul de management și marketing și bugetul detaliat. 
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Capitolul 9 – Calendarul de desfășurare a concursului de planuri de afaceri 

 
 

ACTIVITATEA De la data Până la data 

Transmitere întrebări 2 iunie 2020 30 iunie 2020 
Depunerea Planurilor de afaceri 2 iunie 2020 10 iulie 2020, ora 18 
Verificarea  conformității  administrative  și  a  eligibilității 
(etapa 1 de evaluare) 2 iunie 2020 11 iulie 2020 

Depunerea contestațiilor 2 zile  
Soluționarea  contestațiilor  pentru  faza  A  de  evaluare  și 
publicarea listei finale a dosarelor admise în etapa 1 de 
evaluare în urma verificării conformității 

 
14 iulie 

 

Publicarea listei dosarelor admise în etapa 1 14 iulie  

Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri (faza B de 
evaluare) 

 
12 iulie 2020 

 
16 iulie 2020 

Publicarea rezultatelor procesului de evaluare tehnico- 
financiară a planurilor de afaceri (Faza B) 17 iulie 2020  

Depunerea contestațiilor 17 iulie 2020 19 iulie 2020 
Soluționarea  contestațiilor  pentru  faza  B  de  evaluare  si 
publicarea rezultatelor 19 iulie 2020 20 iulie 2020 

Prezentarea planurilor de afaceri in fata comisiei de evaluare 
(faza C) 20 iulie 2020  

Publicarea rezultatelor finale 21 iulie 2020  
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Capitolul 10 – Semnarea contractelor de subvenții 

 

 
Dupa publicarea rezultatelor finale a evaluarii planurilor de afaceri si primirea validarii de la 

furnizor (finantator) conform prevederilor schemei de ajutor de minimis se vor semna cu beneficiarii 
de ajutor de minimis contractele de subventie, în baza carora se acorda ajutorul de minimis. 

În vederea semnării acordului de finanțare, câștigătorii planurilor de afaceri vor depune 
spre verificare următoarele documente: 

1. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţari (Anexa 4) în original; 
2. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese (Anexa 5) în original; 
3. Declarație de angajament (Anexa 7) în original; 
4. Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitate ajutoarele de minimis (Anexa 8) în 

original; 
5. Certificat de înregistrare a întreprinderii în Registrul Comerțului; (copie) 
6. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul 

competent sau de la Registrul Asociatior si Fundatiilor (dupa caz); (copie) 
7. Formularul de identificare financiara aferent unui cont bancar deschis special pentru 

derularea operatiunilor din cadrul proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect 
(ASPER)"; (original) 

8. Document care atestă faptul că, câștigătorul nu are calitatea de asociat, administrator, 
reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui 
program sau calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi. În cazul în care 
întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana 
fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării dovada ca are calitate de asociat 
majoritar.” 
Nota: Actionarul majoritar nu trebuie sa aiba aceeași calitate în cadrul altei întreprinderi pe 
întreaga durată a contractului de subventie. 
 

9. Cazier judiciar - in original. 
 

 
Toate documentele solicitate care se vor prezenta în copie conform cerințelor de mai sus, 

vor avea mențiunea „conform cu originalul” și semnătura reprezentatului legal. După înființarea 
întreprinderilor și în urma verificării documentelor menționate mai sus se va semna contractul de 
subvenție între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis 
(întreprinderea nou înființată). Contractul de subvenție este prezentat în Anexa 1 la prezenta 
metodologie. 

Dacă, în urma verificării documentelor necesare semnării contractului de subvenție, o 
întreprindere nu îndeplinește cerintele necesare pentru a primi finanțarea aferenta prezentei 
scheme de minimis, întreprinderea declarată ca fiind neeligibilă este înlocuită cu o alta din lista 
de rezervă. 

In termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subventie fiecare 
întreprindere de economie sociala finantata va dobândi un atestat de întreprindere sociala. 

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va angaja, cel târziu la 3 luni de la semnarea 
contractului de subventie, cel putin 4 persoane in intreprinderea sociala, corespunzator 
cuantumului ajutorului de minimis primit. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou 
înfiintate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta în regiunea de dezvoltare în care 
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se implementeaza proiectul. 
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. 
 

 
Capitolul 11. DISPOZIȚII FINALE 

 
Prezenta metodologie poate suferi modificari, indeosebi în situația apariției de modificari 

legislative și/sau de instrucțiuni ulterioare emise de catre Autoritatea de Management a 
Programului Operațional Capital Uman. În cazul în care prezenta metodologie va suferi modificări, 
versiunea actualizată va fi făcută publică pe paginile de internet ale administratorilor schemei de 
anteprenoriat. 

 
Anexe 

În vederea standardizării și transparenței derulării Concursului de Planuri de Afaceri organizat 
în cadrul proiectului ”Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)” au fost 
elaborate următoarele formulare și modele, care se regăsesc ca anexe la prezenta metodologie: 

 
Anexa 1. Plan de afaceri – model standard 
Anexa 2. Bugetul aferent planului de afaceri 
Anexa 3. Grila de evaluare Faza A - Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității Planului 
de Afaceri 
Anexa 4. Grila de evaluare a Planurilor de afaceri și acordare a punctajelor Faza B 
Anexa 5. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţari 
Anexa 6. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 
Anexa 7. Declarație de angajament 
Anexa 8 - Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis 
Anexa 9 - Formular înregistrare grup țintă (pentru persoanele care nu au fost înscrise în grupul 
țintă) 
Anexa 10 – Acord înscriere grupul țintă (pentru persoanele care nu au fost înscrise în grupul țintă) 
Anexa 11 - Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal (pentru persoanele care nu au 
fost înscrise în grupul țintă) 
Anexa 12 – Formular contestație 
Anexa 13 - Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese - juriu 
Anexa 14. Contract de subvenție 
Anexa 15. Cerere de înscriere la Concursul de Planuri de Afaceri 
Anexa 16. Scrisoare depunere plan de afaceri. 
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