
 
 

 

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 
 
Răspunsuri la întrebări  
 
 Întrebare Răspuns 
1 Am nevoie de o clarificare cu privire la 

eligibilitatea cheltuielilor pentru consultanta in 
privinta elaborarii planului de afaceri pentru 
concursul ASPER si cele in privinta consultantei 
cu managementul proiectului.  
Din metodologie nu reiese foarte clar acest 
aspect 

In GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16, August 2018, care 
a stat la baza întocmirii metodologiei pentru organizarea Concurusului de 
planuri de afaceri - proiect Antreprenoriat social – Progres, Echitate, 
Respect (ASPER), Contract: POCU/449/4/16/128242 se mentioneaza 
Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de 
minimis: 

Taxe pentru înființarea de intreprinderi sociale 
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat 
1.1. Cheltuieli salariale 
1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (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 
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri 
și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare 
funcţionării întreprinderilor 
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru 
desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, 
vehicule, diverse bunuri 
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente 
funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de 
întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și 
imobile) 
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării 
întreprinderilor 
9. Servicii de 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 
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării 
întreprinderilor 
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării 
întreprinderilor 
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării 
întreprinderilor 
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 
16. Prelucrare de date 
17. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 
18. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante 



 
 

 

pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic 
19. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 
similare 
20. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții 
financiare 
 

In ghid se mentioneaza numai pentru Cheltuiala aferentă taxelor pentru 
înființarea de intreprinderi sociale, ca se efectuează înaintea semnării 
contractului de subvenție, si se decontează către beneficiarii de ajutor de 
minimis după semnarea contractului de subvenție.  
 
Prin urmare toate celelalte cheltuieli eligibile trebuie efectuate dupa 
semnarea contractului de subventie. 
 
Consultanta cu managementul proiectului nu este cheltuială eligibila 
deoarece in cadrul proiectului este prevazuta subactivitatea ”2.1. Furnizarea 
serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizarii procesului de 
selecție a planurilor de afaceri” in care se va derula pentru persoanele 
selectate sa infiinteze intreprinderea sociala, urmatoarele activitați de sprijin 
pentru înființarea de întreprinderi sociale: 
1. Consiliere în domeniul antreprenoriatului (management general) 
2. Consiliere cu privire la identificarea de piețe de desfacere. 
3. Consiliere in domeniul marketingului 
4. Consiliere juridica 
5. Consiliere in domeniul managementului resurselor umane 
6. Consiliere in domeniul financiar-bancar 

2 Avand in vedere alocarea diferentiata a 
numarului de proiecte / planuri de afaceri pe 
judete (Valcea & Gorj; Arges& Dambovita; Dolj 

In metodologie la pag. 30 se mentioneaza modul de selectie a planurilor de 
afaceri in functie de judete  
” Ierarhizarea planurilor de afaceri va fi realizată în funcție de punctajul 
total obținut după aplicarea grilei de evaluare aferentă fazei B, astfel: 



 
 

 

& Mehedinți) va rog sa clarificati urmatoarele 
situatii: 
 
1. In situatia in care in planurile de afaceri 
evaluate exista 10 aplicatii din Valcea & Gorj cu 
punctaje intre 100 si 90 puncte (minim) si alte 
10 aplicatii din Dolj & Mehedinti cu punctaje 
intre 95 si 80, exista posibilitatea eliminarii din 
lista castigatorilor a celor 3 proiecte cu punctaje 
de 90 si peste din Gorj& Valcea si selectarea 
drept castigatoare a unor proiecte cu punctaj 
inferior ( celor 90) din regiunea Dolj/ 
Mehedinti? 
 

• 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.” 
 

3 In metodologie exista o departajare a proiectelor 
de maxim 100.000 si respectiv 85000. 
Ce se intampla in situatia foarte probabila in 
care un plan de afaceri, cu buget solicitat de 
100.000 euro nu se claseaza ca si punctaj in 
primele 2 (daca evaluarea se face in functie de 
regiune), insa depaseste punctajul proiectelor de 
85000 euro? 
 

Fiecare partener, administrator al schemei pentru entitățile economiei 
sociale, are un buget alocat pentru planurile de afaceri si: 

- va acorda 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.  

- 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. 
pentru cele doua judete alocate prin cererea de finantare. 



 
 

 

Exemplu:  PA 1 - 100.000 euro  - Gorj - 99 
puncte 
 PA 2 - 100.000 euro - Valcea - 97 puncte 
PA 3 - 100.000 euro - Valcea - 96 puncte 
PA 4 - 100.000 euro - Gorj - 90 puncte 
PA 5  - 85.000 euro - Gorj - 89 puncte 
PA6 - 85.000 euro - Gorj - 87 puncte 
samd 
 
In exemplul de mai sus cum asigurati selectia? 
Descalificati PA 3 si 4 pe motiv ca nu mai exista 
proiecte de 100.000 euro disponibile? 
Va rog sa clarificati, intrucat din metodologia 
transmisa nu este clara modalitatea de 
departajare/ selectie in cele doua situatii posibile 
 

  
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. 

 
4 La pagina 26 din metodologie introduceti 

urmatorul criteriu: "Există 2 oferte preț pentru 
fiecare dotare corporală/ necorporală, 
echipament (mijloc fix) sau servicii/lucrări" 
a). Oferta de pret trebuie sa fie personalizata sau 
este considerata oferta un print screen de pe o 
pagina de internet/ catalog/ etc? 
b). Sunt necesare oferte pentru absolut toate 
serviciile/ achizitiile: Exemplu - pentru serviciile 
bancare, serviciile de contabilitate, taxe de 
infiintare , materiale consumabile? 

a) Se poate depune print screen de pe o pagina de internet/ catalog/ etc 
sau oferte personalizate. 

b) Nu sunt necesare oferte pentru serviciile bancare, taxe de infiintare 
sau orice alte cheltuieli care sunt reglementate. Pentru restul 
achiziitilor se vor depune 2 oferte. 

c) Sunt necesare 2 (doua) oferte de pret pentru a se estima costurile din 
buget în conformitate cu valorile preturilor de pe piata, pentru 
produsele/serviciile/lucrarile necesare pentru implementarea 
eficienta a planului de afacere, si a demonstra respectarea 
standardelor si a caracteristicilor produselor/serviciilor. 
 



 
 

 

c). De ce sunt necesare 2 (doua oferte)? Se 
depuncteaza sectiunea de buget in situatia in 
care in loc de 2 oferte se regaseste una singura? 
 

Se permite depunerea unei singure oferte numai pentru furnizori unici, caz 
argumentat. 

5 Ghidul solicitantului Conditii specifice, Sprijin 
pentru infiintarea de intreprinderi sociale 
prevede: 
"Persoanele fizice care înființează afaceri nu 
trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în 
structura altor întreprinderi, la data semnării 
contractului de subvenție." 
 
Metodologia pt concursul de planuri de afaceri 
prevede  restrictiv la pag. 33: 
"Castigatorul nu are calitatea de asociat 
majoritar/administrator in structura altor 
intreprinderi". 
 
Va rugam sa corelati conditiile din ghidul 
solicitantului cu cele din metodologie. 
 

S-au preluat obervatiile transmise si s-a actualizat metodologia.  
 
La pag 32 Capitolul 10 – Semnarea contractelor de subvenții 

Se modifica 

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

8. Document care atestă faptul că, câștigătorul nu are calitatea de 
asociat majoritar/administrator în structura altor întreprinderi.” 
 
In  

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

9. Acționarul majoritar al întreprinderii sociale nou înființate nu 
trebuie să  aibă aceeași calitate în cadrul altei întreprinderi  pe 
întreaga durată a contractului de subvenție (până la finalizarea 
perioadei de sustenabilitate). 

6 Va rog sa imi clarificati urmatoarea nelamurire: 
 
In documentul Anexa 1 Plan de afaceri erata 
prezent pe site azi 02.07.2020 la paginile 12 - 17 
se regaseste Capitolul VI. BUGETUL 
ESTIMATIV SI PLANUL DE FINANTARE 
AL PLANULUI AFACERII SOCIALE (VEZI 
ANEXA) cu doua sectiuni: 
-  BUGETUL AFACERII SOCIALE AFERENT 
CELOR 18 LUNI DE FUNCTIONARE si  
-  PLANUL DE FINANTARE AL AFACERII 
SOCIALE 
 
Totodata pe site apar doua anexe: 
- ANEXA 2 BUGET AFACERI si 
- ANEXA 2 BUGET PLAN DE FINANTARE 
 
Va rog sa precizati daca trebuie completate 
si documentele (buget+plan de finantare) 
inserate direct in cuprinsul Planului de afaceri 
si cele puse separat pe site sau doar unele dintre 
ele. 

S-a solicitat in planul de afaceri BUGETUL AFACERII SOCIALE 
AFERENT CELOR 18 LUNI DE FUNCTIONARE, si conform cap. VII 
completarea anexelor care se regasesc pe site. 
 
Mentionam ca bugetul are 4 sectiuni: 

- Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie/prestare 
servicii/executie lucrari 

- Prognoza cheltuielilor 
- Bugetul afacerii sociale aferent celor 18 luni de functionare 
- Planul de finanţare al afacerii sociale 

care se vor completa si anexa la planul de afaceri. Fisierul format .XLS si se 
va atasa pe un suport electronic (stick, CD, DVD) 

 
 


