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Componenta 1 Sprijin pentru înfiintarea de întreprinderi sociale 
Axa Prioritara Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Prioritatea de 
investiții 

Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în 
întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a 
facilita accesul la ocuparea forței de muncă 

Operatiunea Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a 
functiona într-o maniera auto-sustenabila 

Schema de ajutor de 
stat 

Schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru infiintarea de 
intreprinderi sociale in cadrul POCU 2014-2020 

 

 

 

 



   
Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect: „O sansa pentru Economia Sociala!” 
Contract nr. POCU/449/4/16/127540 
 

  
 
 

Asociatia Pentru Implicare 
Sociala si Dezvoltare Durabila 

    
 
 
 
 

Asociatia Hermes Bucuresti 

   
 
 
 
 

Asociatia My Community 
Asociatia Next Level – Integrative 

Counseling Sollutions 
 

   

 

 

CUPRINS 
 

1. CONSIDERAȚII GENERALE .................................................................................................................................4 

1.1. Obiectivul general .....................................................................................................................................4 

1.2. Obiectivele specifice ale proiectului .........................................................................................................4 

1.3. Perioada de implementare .......................................................................................................................4 

1.4. Regiuni de implementare ale proiectului .................................................................................................5 

1.5. Buget proiect ............................................................................................................................................5 

1.6. Activitățile proiectului ...............................................................................................................................5 

1.7. Principalele rezultate ale proiectului ........................................................................................................6 

2. BAZA LEGALĂ ....................................................................................................................................................7 

3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARII FINANȚĂRII NERAMBURSABILE ........................................8 

4. ALTE CERINȚE CONFORM CERERII DE FINANȚARE SI A GHIDULUI SOLICITANTULUI ..................................... 10 

4.1 PRIORITĂȚI ORIZONTALE ȘI TEME SECUNDARE CARE TREBUIE ABORDATE ÎN MODELUL DE AFACERE 
SOCIALĂ ............................................................................................................................................................. 10 

4.2. Categorii de intreprinderi sociale care pot fi infiintate ......................................................................... 12 

4.3. Domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru obtinerea finantarii in cadrul schemei de minimis
 13 

4.4. Obtinerea statutului de intreprindere sociala ....................................................................................... 13 

4.5. Alte cerinte............................................................................................................................................. 14 

5. PROCEDURA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ................................................... 15 

5.1. Comunicarea Metodologiei de selectare planuri de afaceri si a anuntului privind concursul de planuri de 
afaceri ................................................................................................................................................................ 16 

5.2. Continutul Dosarului Planului de Afaceri ............................................................................................... 16 

5.3. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri de Afaceri (Juriu) ................................................ 17 

5.4. Depunerea Planurilor de Afaceri ........................................................................................................... 18 

5.5. Calendarul Concursului de Planuri de afaceri ........................................................................................ 20 



   
Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect: „O sansa pentru Economia Sociala!” 
Contract nr. POCU/449/4/16/127540 
 

  
 
 

Asociatia Pentru Implicare 
Sociala si Dezvoltare Durabila 

    
 
 
 
 

Asociatia Hermes Bucuresti 

   
 
 
 
 

Asociatia My Community 
Asociatia Next Level – Integrative 

Counseling Sollutions 
 

   

 

6. PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI ............................................................ 21 

6.1. Etapa de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii ............................................................. 21 

6.2. Etapa de evaluare tehnico-financiara .................................................................................................... 22 

6.3. Solutionarea contestatiilor .................................................................................................................... 26 

7. DISPOZITII FINALE .......................................................................................................................................... 26 

8. ANEXE............................................................................................................................................................. 27 

CERERE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI ...................................................................... 28 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SI PRELUCRAREA ............................................. 29 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL................................................................................................................... 29 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE SI ANGAJAMENT ............................................................................................... 30 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI ......................................................................................... 33 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE .......................................................................... 34 

LISTA ORIENTATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI ÎN CATEGORIILE/ 
SUBCATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE ....................................................................................................... 35 

MODEL DE CONTRACT DE SUBVENȚIE ............................................................................................................... 37 

9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis/ Plăţi şi reguli privind transferul de sume 
aferente ajutorului de minimis ....................................................................................................................... 46 

ANEXA 8: MODEL PLAN DE AFACERI 

ANEXA 9: GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII 

ANEXA 10: GRILA DE EVALUARE TEHNICO – FINANCIARA A PLANULUI DE AFACERI 

ANEXA 11: GRILA DE SUSTINERE A PLANULUI DE AFACERI 

 

 

 

 

 

 



   
Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect: „O sansa pentru Economia Sociala!” 
Contract nr. POCU/449/4/16/127540 
 

  
 
 

Asociatia Pentru Implicare 
Sociala si Dezvoltare Durabila 

    
 
 
 
 

Asociatia Hermes Bucuresti 

   
 
 
 
 

Asociatia My Community 
Asociatia Next Level – Integrative 

Counseling Sollutions 
 

   

 

 

1. CONSIDERAȚII GENERALE 
 

1.1. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea capacității întreprinderilor 
de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud - Muntenia, Sud - Est si Centru, prin 
înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de 
economie socială în cadrul celor 3 regiuni. 

 

1.2. Obiectivele specifice ale proiectului 
• Înființarea a minim 21 întreprinderi sociale, în cele 3 regiuni de implementare ale proiectului 

(min 5 în mediul rural), în care vor lucra minim 10 persoane din grupuri vulnerabile.  
• Minim 360 persoane din regiunile de implementare vor fi informate cu privire la acțiunile 

derulate în cadrul proiectului cu privire la beneficiile antreprenoriatului social asigurând 
îmbunătățirea vizibilității economiei sociale.  

• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în economia socială și a 
competențelor informatice pentru susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 
112 persoane, din cele 3 regiuni de implementare, care doresc să inițieze o activitate 
independentă prin participarea acestora la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.  

• Acordarea de consultanță și consiliere pentru min. 21 persoane selectate în vederea 
implementării planurilor de afaceri. 

• Monitorizarea funcționării a minim 21 de întreprinderi de economie socială.  
• Crearea de minim 11 parteneriate pentru sustenabilitatea proiectului între structurile de 

economie socială înființate în proiect și Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 
din județele în care își au sediile structurile de economie socială înființate prin proiect, 
primăriile din localitatile în care își desfășoară activitatea structurile de economie socială 
și/sau furnizorii de servicii sociale, publici și private. 

• Minim 42 de persoane angajate în cadrul structurilor de economie socială înființate, din care 
min 10 persoane din grupul vulnerabil. 

• Elaborarea unei analize detaliate a economiei sociale la nivelul celor trei regiuni în care se 
implementează proiectul (Sud- Muntenia, Sud Est si Centru) 
 

1.3. Perioada de implementare: 36 de luni începand cu data semnării contractului de finanțare 
nerambursabilă, respectiv 19 August 2019. 
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1.4. Regiuni de implementare ale proiectului:  

• Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mures),  
• Sud Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman)  
• Sud Est (judetele Braila Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea). 

 
1.5. Buget proiect: valoare totală de 11,701,446.09 lei, din care: 

• cofinanțare în valoare de 9,946,229.19 lei (85%) din Fondul Social European/ Programul 
Operațional Capital Uman, Componenta 1 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 
sociale”, Axa prioritară 4 “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în 
întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea 
forței de muncă, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie 
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

• cofinanțare în valoare de 1,755,216.90 lei (15%) din bugetul național  
 

1.6. Activitățile proiectului 
• Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului  
• Selectarea, înregistrarea și menținerea relației cu grupul țintă al proiectului  
• Formarea de competențe (antreprenoriale și informatice) pentru grupul țintă al proiectului 
• Coaching pentru dezvoltare antreprenorială.  
• Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate 
• Servicii personalizate de consiliere pentru persoanele selectate în vederea implementării 

planurilor de afaceri 
• Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de 

afaceri cu ajutor de minimis 
• Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor 

aferente implementării planurilor de afaceri selectate 
Valoarea ce va fi decontată pentru planurile aprobate este de maxim 100.000 euro/ plan de 
afaceri. Acordarea acestei finanțări se realizează în baza contractului de subvenție. Ajutorul de 
minimis se va acorda in 3 tranșe, după cum urmează: 
a. O tranșă inițială de maximum 50% din valoarea ajutorului de minimis, aprobat pe baza planului 
de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat. 
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b. O tranșă intermediară reprezentând 30% din valoarea totală a ajutorului de minimis, după 
validarea cheltuielilor eligibile și angajarea persoanelor asumate prin planul de afaceri, în valoare de 
min 80% din tranșa inițială dar nu mai târziu de 12 luni de la încheierea contractului de subvenție. 
c. Tranșa finală reprezentând 20% din valoarea totală a ajutorului de minimis se acordă după 12 
luni de la data semnării contractului de subvenție, cu condiția realizării a minim 30% din cifra de 
afaceri. 
• Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.  
 

1.7. Principalele rezultate ale proiectului  
• 9 evenimente de informare despre activitățile din cadrul proiectului, desfășurate în cele trei 

regiuni de implementare; 
• 112 persoane care doresc să înființeze structuri de economie socială selectate, înregistrate și 

menținute în GT al proiectului, din care: minim 5 persoane cu vârste între 55-64 ani; minim 2 
persoane cu dizabilități; minim 7 șomeri tineri, de lungă durată cu vârsta peste 24 ani; minim 
45 femei; minim 10 persoane din mediul rural. 

• 112 persoane participante la Cursul de Antreprenor în economie socială COD COR 112032; 
• 112 persoane participante la Cursul de competențe informatice; 
• minim 107 persoane care au participat la ședintele de coaching pentru întocmirea planurilor 

de afaceri; 
• minim 10 de ore de coaching pentru fiecare participant; 
• minim 21 de planuri de afaceri selectate, din care minim 5 planuri de afaceri selectate din 

mediul rural. Din cele minim 21 de planuri de afaceri selectate: 
• max 10% planuri de afaceri finanțate pentru persoane care nu au participat la cursurile 

de formare antreprenorială desfășurate în cadrul proiectului; 
• min 10% planuri de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun 

activitati ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

• min 10% planuri de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun 
măsuri ce vor promova concret inovarea socială. 

• minim 21 de persoane consiliate în domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la 
identificarea de piețe de desfacere; 

• minim 21 de entități juridice înființate, din care minim 5 entități juridice înființate în mediul 
rural; 

• minim 21 contracte de subvenție semnate și minim 21 atestate de întreprindere socială 
obținute; 
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• minim 21 întreprinderi sociale pentru care au fost decontate sumele aferente implementării 
planurilor de afaceri; 

• minim 21 de întreprinderi sociale monitorizate în derularea afacerii, din care minim 5 
întreprinderi sociale din mediul rural; 

• minim 42 persoane angajate din care min 10 persoane din grupuri vulnerabile; 
• minim 18 rapoarte lunare de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor pentru fiecare 

întreprindere socială. 
 

2. BAZA LEGALĂ 
Prezenta Procedura este elaborata in conformitate cu: 

a) Program Operational Capital Uman cod 2014RO05M9OP001 pentru perioada 2014-2020; 
b) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 
din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
c) Ordonanta de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, 
precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
d) Legea nr. 219/2015 privind economia sociala; 
e) Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor 
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente 
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare 
f) Ghidul Solicitantului SOLIDAR START-UP_09.08.2018 
g) Schema de ajutor de minimis Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale 
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3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARII FINANȚĂRII 
NERAMBURSABILE 

 

Grupul țintă al proiectului a fost format din 112 persoane care au dorit să înființeze structuri de 
economie socială, din care: 

- minim 5 persoane cu vârste între 55-64 ani;  
- minim 2 persoane cu dizabilități; 
- minim 7 șomeri tineri, de lungă durată (cu vârsta peste 24 ani);  
- minim 45 femei; 
- minim 10 persoane din mediul rural.  
 

Criteriile de selectie care au stat la baza recrutarii/selectarii membrilor G.T. au fost: 
• sa nu fie in categoria NEET 16-24 ani; 
• min 5 persoane din GT persoane cu varste peste 55 ani;  
• min 2 persoane din GT persoane cu disabilitati;  
• min 45 femei; 
• min 7 someri tineri de lunga durata cu varsta peste 24 ani min 10 persoane din mediul rural  
• sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
• sa nu beneficieze de finantare prin alte proiecte finantate prin POCU, OS 3.8- 
evitarea dublei finantari; 
• sa detina dreptul de a desfasura fapte si acte de comert prin realizarea de bunuri; 
material respect prestari de servicii din vanzarea acestora pe piata in conditii de concurenta 
• sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunile de implementare. 
• sa detina cazier fiscal si judiciar fara inscrisuri 

 
Persoanele din grupul tinta care doresc sa se inscrie in concursul de selectare a planurilor de 
afaceri concurs trebuie sa indelineasca cumulativ urmatoarele conditii:  

• Persoana intentioneaza sa infiinteze o afacere de economie sociala in regiunile de implementare ale 
proiectului. Întreprinderile sociale nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/ 
punctele de lucru, prevăzute în planul de afaceri, în mediul urban sau în mediul rural, în 
regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.; 

• Persoana are certificat de Antreprenor in economie sociala -COR112032 sau Manager de intreprindere 
sociala - COR 112036; 
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În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare 
antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare 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, așa cum s-a precizat mai sus (Antreprenor in economia sociala 
Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala cod COR 112036). Selecția planurilor de afaceri 
depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de 
beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza în limita de 10% dintre 
toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare.  

• Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii beneficiarului sau ai 
partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor 
infiintate prin proiect; 

• Persoanele nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul 
a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program; 

• In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea 31/1990, si are mai 
mult de un asociat, persoana al carei Plan de Afaceri a fost selectat in vederea finantarii trebuie sa 
aiba calitatea de asociat majoritar; 

• Persoanele care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura 
altor societati comerciale infiintate in baza Legii 31/1990, la data semnarii contractului de 
subventie. Calitatea de asociat majoritar este atribuită entităților economice cu scop lucrativ, de 
tipul societăților comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990.  
În ceea ce privește persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile 
familiale (IF) care își desfășoară activitatea economică potrivit prevederilor Ordonanței de urgență 
nr. 44/2008, proprietarii acestora dețin integral (100%) entități economice cu scop lucrativ. Asociațiile 
şi fundațiile constituie, potrivit art. 1 alin. (2) al Ordonanței nr. 26/ 200, persoane juridice de drept 
privat fără scop patrimonial, având scop nelucrativ (potrivit Legii nr. 287/2009 – Noul Cod Civil). 
Membrii fondatori/ membrii Consiliului Director ai unui ONG (asociație/fundație) nu intră sub 
incidența următoarei restricții din Ghidul Solicitantului anterior menționat: ”Persoanele fizice care 
înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, 
la data semnării contractului de subvenție”.  
Proprietarul unei Întreprinderi Individuale/ PFA poate participa la cursul de antreprenoriat și la 
competiția de planuri de afaceri, însă, pentru a beneficia de finanțare pentru implementarea 
planului de afaceri și înființarea unei întreprinderi sociale, trebuie să renunțe la statutul de 
proprietar al Întreprinderii Individuale/ PFA înainte de momentul semnării contractului de 
subvenție. În consecință, chiar dacă sunt asociați majoritari/ proprietari ÎI/ PFA la momentul 
înscrierii în Grupul Țintă sau la momentul depunerii planului de afaceri, persoanele fizice care 
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înființează afaceri în cadrul Solidar Start-up nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în 
structura altor întreprinderi/ proprietari ÎI/ PFA la data semnării contractului de subvenție. 

• Participantul la concursul de Plan de Afaceri va fi administratorul intreprinderii infiintate prin 
ajutorul de minis, respectiv reprezentantul legal pe toata durata celor 25 luni de la data infiintarii 
firmei (18 luni implementare proiect si 7 luni sustenabilitate). 

 

4. ALTE CERINȚE CONFORM CERERII DE FINANȚARE SI A GHIDULUI 
SOLICITANTULUI 

 
4.1 PRIORITĂȚI ORIZONTALE ȘI TEME SECUNDARE CARE TREBUIE ABORDATE ÎN MODELUL DE 
AFACERE SOCIALĂ 
1. Inovare socială. Conform Ghidului de inovare socială al Uniunii Europene, inovarea socială 
reprezintă „dezvoltarea și implementarea de noi idei, îndeplinind nevoile sociale și creând noi relații 
și colaborări”. Aceste inovări aduc beneficii societății și dezvoltă abilitățile oamenilor. Inovarea 
socială poate fi abordată din trei perspective diferite, conform Comisiei Europene:  

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

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

• Schimbarea sistemică, care poate fi realizată prin procese de dezvoltare organizațională, dar 
și prin schimbarea relațiilor dintre instituții și stakeholderi.  

Aplicanții pot avea în vedere în planul de afaceri masuri ce vor promova concret inovarea socială:  
• Metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, 

inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ 
etnice;  

• Metode inovatoare de combatere a discriminării;  
• Metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a 

persoanelor defavorizate;  
• Valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;  
• Activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc. 

Aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor servicii publice, prin 
intermediul unor activităţi comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., 
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alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte 
consumabile etc.).  
 

2. Nediscriminare. Prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o 
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social 
şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.”  

În implementarea planurilor de afaceri se vor evita discriminările de orice fel. Aplicanții pot avea în 
vedere în planul de afaceri măsuri ce țin de nediscriminare în raport cu proprii membri, angajați, 
furnizori, clienți și parteneri.  

 
3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor. Definiția dezvoltării durabile dată de Comisia Mondială 
pentru Mediu și Dezvoltare este "dezvoltarea care urmăreste satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 
compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi".  

Conceptul de dezvoltare durabila desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-
economică al căror fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice și 
potențialul natural. Dezvoltarea durabilă este privită ca o adaptare a societății și a economiei la 
marile probleme cu care omenirea se confruntă în prezent. Oamenii stau în centrul preocupărilor 
dezvoltării durabile. Ei au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă, în armonie cu natura.  

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.  

Creșterea economiei globale exercită o presiune mult prea mare asupra resurselor Terrei. Situația se 
va agrava pe măsură ce populația mondială se apropie de cifra de 9 miliarde de locuitori. O concurență 
mai mare pentru resurse limitate va conduce la creșterea prețurilor și a instabilității, tendințe globale 
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care vor avea un impact imens asupra economiei europene. În viziunea UE, este nevoie de o economie 
care să crească, respectând, în același timp, limitele planetare și constrângerile în materie de resurse.  

Pentru ca resursele să fie utilizate mai eficient, milioane de întreprinderi și consumatori vor trebui 
să își transforme practicile de producție și consum. Toate părțile implicate vor trebui să se asigure că 
politica, finanțarea, investițiile, cercetarea și inovarea sunt orientate în aceeași direcție. Europa 
2020, strategia de creștere a UE, vizează transformarea Uniunii Europene într-o economie inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii.  

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 noitehnologii cu emisii reduse de CO2, inițiative de 
etichetare ecologică și armonizarea standardelor, creșterea disponibilității produselor de consum 
eficiente și durabile etc). 

 
4.2. Categorii de intreprinderi sociale care pot fi infiintate 

Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie 
socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:  

a) societăţile cooperative de gradul I;  
b) cooperativele de credit;  
c) asociaţiile şi fundaţiile;  
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;  
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;  
f) societăţile agricole;  
g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare 
demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la 
art. 4 din lege, precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;  
h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.  
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4.3. Domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru obtinerea finantarii in cadrul 
schemei de minimis 

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. 

 

4.4. Obtinerea statutului de intreprindere sociala 

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere 
socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept 
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privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și 
funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:  

 activitatea desfășurată are scop social;  

 respectă principiile economiei sociale;  

 respectă următoarele criterii:  

 acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;  

 alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;  

 se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi 
sociale;  

 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.  

 
4.5. Alte cerinte 

Beneficiarul se va asigura de faptul că fiecare întreprindere de economie socială finanțată 
dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea 
contractului de subvenție cu aceasta. Beneficiarul finanțării nerambursabile (administratorul schemei 
pentru entitățile sociale) are obligația verificării respectării criteriilor de acordare a ajutorului de 
minimis prevăzute în Regulamentul 1407/2013 și transmite în acest sens documentele justificative 
către furnizorul schemei de ajutor de minimis (AM/OIR POCU) pentru validare. După primirea validării 
de la furnizor conform prevederilor schemei de ajutor de minimis, semnează cu beneficiarii de ajutor 
de minimis contractele de subvenție, în baza cărora acordă ajutorul de minimis.  

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru 
în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează 
proiectul (Sud Muntenia, Sud Est si Centru). Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să 
angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, 
corespunzător cunatumului ajutorului de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou 
înființate vor avea, în mod obligatoriu domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în 
care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. Există obligația respectării ratei orare și 
a normei stabilite în planul de afaceri. Persoanele pot fi angajate atât full-time, cât şi part-time, cu 
condiția ca norma să fie respectată întocmai şi în cele 7 luni după cele minim 18 luni de implementare, 
conform planului de afaceri. Rata orară poate să crească, dar nu poate să scadă. 
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Pentru raspunsuri la alte intrebari, va rugam sa verificati link-ul http://sansa-sociala.ro/intrebari-
frecvente-si-raspunsuri/ si http://sansa-sociala.ro/ghid-pentru-intreprinderile-sociale/. 

 

5. PROCEDURA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 
Organizarea si desfasurarea concursului de planuri de afaceri respecta urmatoarele principii: 

- Principiul transparentei: incepand cu prezentarea modului de organizare a concursului de afaceri, 
cunoasterea regulilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, si, 
nu in ultimul rand, cunoasterea drepturilor si obligatiilor care revin beneficiarilor ajutorului de 
minimis si a prevederilor procedurii de monitorizare a activitatii intreprinderii pe o perioada de 
minim 25 luni, din care 7 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate; 

- Principiul egalitati de sanse si nediscriminarii: in organizarea concursului de planuri de afaceri va 
fi promovata egalitatea de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, 
religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala, si a dificultatilor de acces de orice 
tip si asigurarea accesului egal la servicii de interes general; 

- Principiul promovarii egalitatii intre femei si barbati: concursul de afaceri va fi organizat tinand 
cont de prevederile Strategiei Europa 2020 privind reducerea inegalitatilor si imbunatatirea insertiei 
sociale si profesionale atat a femeilor (cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri 
defavorizate), cat si a barbatilor.  

 
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, ale 
prezentului ghid și ale legislației aplicabile.  

În prezenta metodologie pentru organizarea Concursului de planuri de afaceri s-au definit 5 etape 
principale: 

5.1. Comunicarea Metodologiei de selectare a planurilor de afaceri si a anuntului privind 
concursul de planuri de afaceri către grupul țintă si alte persoane interesate care indeplinesc 
criteriile de eligibilitate pentru grupul tinta si detin un Certificat de Manager de proiect sau 
Antreprenor in economie sociala; 
5.2. Continutul Dosarului Planului de Afaceri 
5.3. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri de Afaceri; 
5.4. Depunerea Planurilor de Afaceri; 
5.5. Calendarul Concursului de Planuri de afaceri 
 

http://sansa-sociala.ro/intrebari-frecvente-si-raspunsuri/
http://sansa-sociala.ro/intrebari-frecvente-si-raspunsuri/
http://sansa-sociala.ro/ghid-pentru-intreprinderile-sociale/
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5.1. Comunicarea Metodologiei de selectare planuri de afaceri si a anuntului privind concursul 
de planuri de afaceri  

Prezenta metodologie va fi postata pe site-ul proiectului http://www.sansa-sociala.ro. Totodata vor 
fi realizate informari cu privire la metodologia de de selectare a planurilor de afaceri si pe pagina de 
Facebook a proiectului. Pentru a exista o buna vizibilitate a tuturor informatiilor privind Metodologia 
planurilor de afaceri va fi deschisa o noua Sectiune pe site, continand Metodologia, Anexele cu 
posibilitatea de a fi descarcate in format PDF, Intrebari si raspunsuri cu privire la Metodologie. 

In vederea asigurarii informarii si transparentei se va publica un anunt de lansare a procedurii de 
selectie a planurilor de afaceri in cel putin un ziar local din fiecare judet din regiune. Anuntul va 
cuprinde: documentele din dosarul de aplicatie, termenul final de depunere al dosarului, conditiile 
in care este admis, termenul de depunere a contestatiilor. Anuntul privind lansarea concursului de 
selectie planuri de afaceri va fi publicat si pe site-ul proiectului, site-urile partenerilor (dupa caz), 
pagina de Facebook a proiectului.  

Coordonatorul SES, expertul de grup tinta si expertul de informare vor asigura diseminarea 
Metodologiei de selectie planuri de afaceri catre toti membrii Grupului Tinta si vor raspunde la 
intrebarile adresate de acestia la adresa de email proiect@sansa-sociala.ro cu mentiunea 
“Metodologie concurs PA proiect SMIS 127540 sau in Formularul dedicat din Sectiunea referitoare la 
Metodologia de selectie planuri de afaceri de pe site-ul www.sansa-sociala.ro.  
Totodata, acestia vor transmite pe email o notificare tuturor persoanelor inscrise in grupul tinta cu 
privire la publicarea anuntului de concurs planuri de afaceri.  
 
Vor putea fi solicitate clarificari privind Metodologia concursului din momentul publicarii 
acesteia pe site-ul proiectului, dar nu mai tarziu de 10 zile calendaristice inainte de data finala 
de depunere a propunerilor de planuri de afaceri. Toate intrebarile si raspunsurile vor fi 
publicate pe site-ul http://www.sansa-sociala.ro/, in Sectiunea referitoare la Metodologia de 
selectie planuri de afaceri de pe site-ul www.sansa-sociala.ro.  
 
 

5.2. Continutul Dosarului Planului de Afaceri 
Dosarul de aplicatie cuprinde: 

• Anexa 1: Cerere de inscriere la concursul de planuri de afaceri. 
• Anexa 2: Declaratie de consimtamant cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter 

personal 
• Anexa 3: Declaratia de eligibilitate si angajament 

mailto:proiect@sansa-sociala.ro
http://www.sansa-sociala.ro/
http://www.sansa-sociala.ro/
http://www.sansa-sociala.ro/
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• Anexa 4: Declaratia privind evitarea dublei finantari 
• Anexa 5: Declaratia privind conflictul de interese 
• Copie act identitate (cu mentiunea “Conform cu originalul”);  
• CV Europass, datat si semnat pe fiecare pagina; 
• Copie certificat curs Antreprenor in economie sociala COR112032 sau Manager de intreprindere 

socială COR 112036 (cu mentiunea “Conform cu orginalul”). In cazul in care nu au fost emise 
certificatele de catre ANC, va fi depusa la dosar o adeverinta de la furnizorul de formare 
profesionala care sa confirme evaluarea persoanei respective si obtinerea calificativului 
necesar pentru avizarea competentelor; 

• Planul de Afaceri. Documente suport relevante (e.g. oferte, liste de preturi, informatii 
statistice etc). 

• Cazierul fiscal, Certificat fiscal si Cazierul judiciar al viitorului administrator 

 
5.3. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri de Afaceri (Juriu) 

Comisia de evaluare si selectie, nominalizata prin Decizie interna a Beneficiarului proiectului si 
aprobata de reprezentantul legal al acestuia, va fi compusa din 7 membri:  
 1 presedinte de comisie (coordonatorul SES), 
 3 experti suport (cei trei coordonatori de activitate parteneri/reprezentanti legali ai 

partenerilor, dupa caz) - evaluarea in faza administrativa si de eligibilitate  
 3 experti juriu/regiune de implementare (9 experti juriu in total) – evaluarea in faza 

tehnico-financiara 
 3 experti juriu/regiune de implementare (9 experti juriu in total) – evaluarea in faza de 

contestații 
 
Juriul/regiune de implementare va fi alcatuit astfel:  
 un reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015 privind economia 

socială, art. 3 alin. a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de insertie);  
 un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare a/ale 

proiectului; 
 un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunea/regiunile de 

implementare a/ale proiectului.  
Selectia membrilor juriului se va realiza in urma publicarii unui anunt de selectie pe pagina web 
a proiectului, pe paginile web ale partenerilor (dupa caz), pe pagina de Facebook a proiectului si 
a transmiterii acestuia, spre informare catre mediul de afaceri, Camere de Comert, AJOFM. 
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Selectia va fi realizata pe criterii de experienta in domeniu, eventuala experienta in evaluare planuri 
de afaceri, recomandare si interviu.  

Anterior începerii procesului de evaluare a planurilor de afaceri, pentru respectarea principiilor de 
incompatibilitate și confidențialitate, fiecare membru al comisiei va semna în acest sens o 
declarație pe propria răspundere. De asemenea, fiecare persoană din Juriu are datoria și obligația 
să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţine 
sau la care are acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos 
personal, sau să le facă cunoscute unui terţ pe toată perioada de desfășurare a proiectului. Orice 
interacțiune neautorizată din partea membrilor comisiilor de jurizare cu beneficiarii este strict 
interzisă și in cazul inregistrarii unei astfel de relatii se va incheia automat relatia contractuala cu 
membrul juriului in cauza 
 
In vederea gestionarii riscului de retragere a membrilor comisiilor de evaluare, cat si a asigurarii 
componentei comisiilor de solutionare a contestatiilor se va realiza si o lista cu membri de rezerva. 
 

5.4. Depunerea Planurilor de Afaceri 
Pentru obținerea sprijinului financiar nerambursabil, solicitanții vor transmite dosarul aplicației, dupa 
cum urmeaza: 

- tiparit, conținând documentele specificate in sectiunea 5.2 “Continutul Dosarului Planului de 
Afaceri” (un dosar cu documentele in original).  

- în format electronic (format scanat PDF – dosar integral + format Word si Excel pentru Plan 
de afaceri si anexele aferente).  
 

Datele cu caracter personal si informatiile descriptive si financiare continute de planurile de afaceri 
vor fi utilizate exclusiv în scopul desfășurării concursului de planuri de afaceri.  

 
Pregatirea dosarului pentru transmitere: 
• Descarcarea de pe site-ul http://www.sansa-sociala.ro/ a prezentei proceduri + anexe, 

completarea documentelor specificate la sectiunea „Continutul Dosarului Planului de Afaceri”; 
• Dosarul va fi pregătit în mod obligatoriu pe suport de hârtie (un dosar cu documente originale 

sau copie “conform cu orginalul”, dupa caz) si in format electronic (format scanat PDF – dosar 
integral + format Word si Excel pentru Plan de afaceri si anexele aferente); 

• Toate documentele Dosarului vor fi aranjate in ordinea mentionata in sectiunea “Continutul 
Dosarului Planului de Afaceri”. 

http://www.sansa-sociala.ro/
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• Dosarul astfel realizat se numeroteaza pe fiecare pagina in partea dreapta jos, unde “0” este 
pagina cu opisul, iar „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, astfel încât să nu 
permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor („n” este numărul paginilor care se va 
menționa în Anexa 1 “Cerere de înscriere la concursul plan de afaceri”). 

• Dosarul se semnează de către solicitant în original, pe fiecare pagină în colțul din dreapta jos. 
• Dosarul astfel semnat si numerotat se scanează in format PDF. Fisierul PDF va avea numele Ideii 

de afaceri. 

 
Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor fi întocmite conform modelului prezentat 
în cadrul Anexei 8 la metodologie, incluzând 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; 
• Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din 
zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de 
afaceri; 

• Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, 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 privind 
economia socială; 

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

• Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor 
face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție; 
• Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, 
respective analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza 
SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea; 

• Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea 
socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile; 



   
Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect: „O sansa pentru Economia Sociala!” 
Contract nr. POCU/449/4/16/127540 
 

  
 
 

Asociatia Pentru Implicare 
Sociala si Dezvoltare Durabila 

    
 
 
 
 

Asociatia Hermes Bucuresti 

   
 
 
 
 

Asociatia My Community 
Asociatia Next Level – Integrative 

Counseling Sollutions 
 

   

 

• Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect 
un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate; 

• Numărul de persone angajate în întrepriderile sociale nou înființate 

 
Dosarul Planului de afaceri (dosar original + mediu de stocare electronic al informatiei – CD/stick 
USB), indosariat si opisat se va transmite in plic sigilat prin curier sau se depune direct la urmatoarea 
adresa: 

ASOCIATIA PENTRU IMPLICARE SOCIALA SI DEZVOLTARE DURABILA (AISDD) 

Str. General Atanasie Demostene, nr. 21, sector 5, Bucuresti 

Tel: 0743137349/0722356792 

 

Persoanele care isi vor depune candidatura la sediu vor suna inainte cu o zi la numerele de 
telefon de mai sus, pentru confirmarea prezentei unui expert AISDD la sediu. 

Pe plicul sigilat se vor mentiona urmatoarele: numele si emailul persoanei care isi depune 
candidatura pentru obtinerea finantarii, regiunea in care se va implementa planul de afaceri, 
numele planului de afaceri. Fiecare Dosar al Planului de afaceri va primi un numar de inregistrare. 
Toti participantii la concurs vor primi pe email/fizic la locul depunerii, numarul de inregistrare al 
propunerii.  
 

Vor fi luate in considerare, aplicatiile care vor fi transmise si primite la sediul AISDD pana la data 
si ora de inchidere a perioadei de depunere a planurilor de afaceri, respectiv 16.09.2020, ora 
1700. Dosarele vor fi deschise la ora inceperii sedintei de evaluare a conformitatii administrative si a 
eligibilitatii, in prezenta membrilor evaluatori desemnati in acest sens. 

 

5.5. Calendarul Concursului de Planuri de afaceri 

Calendarul de organizare si desfasurare a evaluarii planurilor de afaceri cuprinde urmatoarele etape: 

1. Publicare Metodologie si anunt concurs: 20.08.2020; 

2. Data depunerii planurilor de afaceri: 16.09.2020, ora 1700;  

3. Evaluarea administrativa si de eligibilitate a planurilor de afaceri: 16-17.09.2020; 
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4. Publicare lista planuri de afaceri admise in etapa administrativa: 17.09.2020, orele 20 

5.       Evaluarea tehnico-financiara a planurilor de afaceri si afisarea rezultatelor intermediare: 

18.09 – 12.10.2020, ora 2000; 

6.       Depunere contestatii: 13.10.2020, ora 2000; 

7.       Analiza contestatii si afisare rezultate: 14-15.10.2020, ora 2000;   

8.       Afișare listă finală planuri de afacere selectate: 16.10.2020, ora 1600. 

 
 

6. PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 

6.1. Etapa de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii 
In etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, fiecare membru evaluator își va 
asuma prin declarații pe proprie răspundere: imparțialitatea, confidențialitatea, absența conflictului 
de interese. Fiecare dosar va fi evaluat din punct de vedere al conformitatii administrative si al 
indeplinirii criteriilor de eligibilitate. Evaluarea administrativa si de eligibilitate cuprinde 
verificarea existentei tuturor documentelor solicitate in dosarul participantului, respectarea 
termenului de depunere, indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru administratorul unei 
afaceri si a cerintelor prevazute in proiect la documentatia dosarului (Anexa 9 Grila de verificare 
a conformității administrative și a eligibilității). Toate cerintele conformitatii administrative si a 
eligibilitatii Planului de Afaceri sunt obligatorii de indeplinit. Va fi intocmita o grila de evaluare 
administrativa pentru fiecare dosar depus, care va fi semnata de evaluatorii administrativi 
(coordonatorii de activitate din cadrul partenerilor).  

Comisia va verifica in faza de verificare administrativa si de eligibilitate, daca valoarea maximă a 
ajutorului de minimis solicitat este în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, 
după cum urmează: 

• ajutor de minimis de până la 55.000 euro - minimum 2 locuri de muncă create; 

• ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro - minimum 3 locuri de 
muncă create; 

• ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro - minimum 4 locuri de 
muncă create; 

• ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro - minimum 5 locuri de 
muncă create. 
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Cursul de schimb care va fi utilizat de beneficiar pentru verificarea încadrării bugetului proiectului 
în valoarea maxima eligibila a proiectului este cursul Inforeuro disponibil la următoarea adresa: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm .În cadrul 
acestui apel de proiecte se va considera cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a 
schemei de ajutor de minimis, respectiv luna august 2018 – 1 euro = 4,6238 lei. 
 
Sedinta de evaluare administrativa se desfasoara in prezenta coordonatorului SES, in calitate de 
presedinte al comisiei de evaluare. 
Lipsa oricarui document din dosarul de aplicatie detaliat la Sectiunea 5.2 sau neindeplinirea 
oricarei alte conditii de eligibilitate conform celor precizate mai sus, conduce din start la 
respingerea aplicației. 

In urma etapei de verificare administrativa si de eligibilitate se intocmeste un Raport administrativ 
si de eligibilitate intocmit de catre membrii evaluatori (coordonatori de activitate 
parteneri/reprezentanti legali ai partenerilor, dupa caz) care va contine detaliile privind sedinta 
de deschidere a propunerilor primite, grilele de evaluare administrativa si aplicatiile care se califica 
in etapa de verificare tehnico-financiara. Raportul va fi avizat de Presedintele comisiei de evaluare. 

Rezultatele intermediare ale verificarii administrative vor fi afisate pe site-ul proiectului si 
comunicate individual pe email, fiecarui participant. Referirea se va face la numarul de inregistrare 
al aplicatiilor si nu la datele de identificare ale aplicantului. 
 

6.2. Etapa de evaluare tehnico-financiara 
Planurile de afaceri admise după faza administrativa si de eligibilitate vor fi evaluate tehnic si 
financiar în conformitate cu prevederile Anexei 10 – Grila de evaluare tehnico-financiara a Planului 
de Afaceri si Anexa 11 – Grila de sustinere a Planului de afaceri. Vor fi constituite comisii de juriu 
pentru fiecare regiune de implementare: Sud Muntenia, Sud Est si Centru. 
Fiecare membru al juriului din comisie, va evalua Planurile de afaceri independent de ceilalți membri, 
va completa ambele grille (Anexele 10 si 11), va acorda un punctaj intre 0-100 pct și va argumenta 
punctajul acordat. Fiecare membru al comisiei de evaluare, va semna propria grilă de evaluare și o 
va transmite pe e-mail persoanei responsabile de coordonarea procesului de selecție, respectiv 
coordonatorul SES.  
În situația în care, diferența între punctajele totale acordate de către doi dintre membrii comisiei, 
este mai mare de 15 puncte, se va apela la procedura de conciliere a punctajului. În acest sens, 
persoana responsabila de coordonarea procesului de selecție planuri de afaceri, va organiza o sesiune 
de analiză suplimentară a planului de afaceri, facilitând procesul de conciliere și acordare a 
punctajului final de către cei 3 membri a comisiei de evaluare. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Dosarele aferente PA care vor primi finantare in cadrul proiectului vor fi listate in ordinea 
descrescatoare a punctajului final obtinut. 
 
Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat 
pe următoarele principii:  
• Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice 

sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, 
planului de management și marketing și bugetul detaliat.  

• Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și 
vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică 
de implementare a proiectului. Juriul va analiza veridicitatea și coerența informațiilor înscrise în 
planul de afaceri, completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, legătura dintre 
activele ce vor fi achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților pentru care se solicită 
finanțare, realitatea segmentului de piață vizat si fundamentarea tehnico - economica, pornind 
de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului. 

 
Grilele de evaluare tehnico-financiara si de sustinere a Planului de Afaceri prezentate in Anexele 
10 si 11 au in vedere urmatoarele aspecte: 

a) Punctajul minim de calitate este de 70 pct. atat pentru Grila tehnico-financiara, cat si pentru Grila 
de sustinere a Planului de Afaceri. 
b) Pentru angajarea intre 1-2 angajati din grupul vulnerabil se obtin 3 pct.; intre 3 -5 angajati din grupul 
vulnerabil - 6 pct.; peste 5 angajati din grupul vulnerabil - 9 pct. 
c) Promovarea in proiect a temelor secundare din POCU 2014-2020 (vezi Sectiunea 4.1): 

- 3 pct. pentru PA care vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute 
de CO2 si eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor (Exemple: 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.); 
-3 pct. pentru PA care propun masuri ce promoveaza inovarea sociala. (Exemple: Metode inovatoare 
de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea 
barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice; Metode inovatoare de 
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combatere a discriminării; Metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției 
profesionale a persoanelor defavorizate; Valorificarea oportunităților locale în identificarea 
soluțiilor propuse; Activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, 
nediscriminarea etc. Aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor servicii 
publice, prin intermediul unor activităţi comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu 
etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau 
alte consumabile etc.); 
-3 pct. pentru PA ce vor promova utilizarea si calitatea TIC in procesul de productie, furnizare de 
servicii; 
-3 pct. pentru PA care propun masuri de promovare a consolidarii cercetarii, dezvoltarii tehnologice 
si/sau inovarii. 

d) 5 pct. pentru PA care au o pondere de peste 50% a valorii echipamentelor tehnologice din valoarea 
totala a cheltuielilor eligibile; 
f) Contributia financiara proprie va fi punctata suplimentar - o masura in asigurarea sustenabilitatii. 
 

 
Punctajele finale ale Grilei tehnico-financiare si a Grilei de evaluare a sustinerii PA vor fi 

stabilite calculând media punctajelor acordate de cei trei membri ai juriului.  
 

Punctaj final = 
 80% * Punctaj Grila de evaluare tehnico-financiara + 20% * Punctaj Grila de evaluare a 

sustinerii PA  
 

Punctajul final minim de calitate este de 70 de pct. 
 
 
Comisia va intocmi lista PA selectate in vederea acordarii finantarii (min 21 PA) si lista de rezerva 
maximala a PA care au obtinut punctajul minim de 70 pct, cu respectarea urmatoarelor conditii: 
1.Vor fi selectate minim 2 PA in ordine descrescatoare, cu minim 70 pct, care propun masuri de 
inovare sociala. 
2.Vor fi seflectate minim 2 PA in ordine descrescatoare, cu minim 70 pct, care propun masuri de 
sprijinire a tranzitiei la o economie cu emisii scazute de CO2 si eficienta a utilizarii resurselor. 
3.Vor fi selectate minim 2 PA in ordine descrescatoare, minim de 70 pct, care propun masuri de 
utilizarea si consolidare TIC, a dezvoltarii tehnologice si inovarii. 
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4.Vor fi selectate maxim 2 PA pentru persoane care nu au participat la cursurile de formare 
antreprenoriala desfasurate in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile de GT 
eligibile si au certificat de Antreprenor in economie sociala COR 112032 sau Manager de 
intreprindere sociala COR 112036. In cazul in care vor fi depuse planuri de afaceri de catre 
persoane care nu au fost parte din grupul tinta al proiectului si nu au participat la cursurile de 
formare antreprenoriala desfasurate in cadrul proiectului, pot fi alese in ordine descrescatoare 
maxim doua PA cu punctaj de admisibilitate dintre toate PA depuse de acestea. 
5. Nu vor fi finantate 2 sau mai multe PA, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad 
foarte mare de asemanare in ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de marketing 
si buget detaliat. In situatia identificarii a doua sau mai multe PA (propuse de persoane diferite) 
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de 
piata, a planului de management si marketing si a bugetului detaliat, se va finanta exclusiv planul de 
afaceri cu punctajul cel mai mare. 
6. Vor fi selectate min 5 PA din mediul rural. Proiectele cu planuri de afaceri in mediul rural, vor 
avea prioritate la stabilirea listei de castigatori, cu conditia detinerii unui punctaj de admisibilitate, 
respectiv 70 pct. Vor fi alese castgatoare in ordine descrescatoare primele 5 PA cu punctaj de 
admisibilitate dintre toate PA din mediul rural evaluate in faza tehnico-financiara. Celelalte 
planuri de afaceri din mediul rural care au obtinut punctaj de admisibilitate vor intra in 
competitie deschisa cu planurile de mediul urban, pentru celelalte 16 planuri de afaceri 
finantabile. 
7.Existenta unui cashflow pozitiv pe toata durata de implementare - o masura in asigurarea 
sustenabilitatii 
 
În caz de egalitate a punctajelor, când este necesară departajarea în vederea selectării spre 
finanțare, prioritate vor avea planurile de afaceri care au obținut un punctaj mai mare la 
Criteriul “Rezultate economice si sociale” (Vezi Grila tehnico-financiara). 
 
Din lista de rezerva pot fi selectate in ordine descrescatoare a punctajului, urmatoarele PA care pot 
fi finantate in eventualitatea disponibilizarii ulterioare a unor sume (ex. la retragerea unui potential 
antreprenor), aceasta masura reprezentand si o masura de gestionare a riscurilor in cadrul proiectului. 
 
Comisia de evaluare in format integral (presedinte, membri comisie administrativa si de eligibilitate, 
membri juriu), va intocmi Hotararea privind atribuirea fondurilor alocate prin schema de minimis, 
care va contine votul final al fiecarui membru al comisiei cu privire la planurile de afaceri propuse 
pentru finantare. Hotararea va fi avizata de managerul de proiect si Reprezentantul legal al 
Beneficiarului. 
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Solicitantii de finantari pentru planurile de afaceri depuse, vor primi pe e-mail rezultatele concursului 
de planuri de afaceri si grilele de evaluare cu media realizată pe fiecare criteriu în parte continand 
argumentele furnizate de către cei 3 evaluatori. Centralizarea informațiilor va fi realizată de către 
persoana responsabilă de coordonarea procesului de selecție. 
 
Rezultatele intermediare ale fazei de evaluare tehnico – financiara vor fi afisate si pe site-ul 
proiectului si transmise individual pe email, fiecarui participant. 
 
 

6.3. Solutionarea contestatiilor 
 

Pentru solutionarea contestatiilor se va constitui o comisie noua/regiune. Comisiile de solutionare a 
contestatiilor vor fi stabilite pentru fiecare regiune prin rotatie fata de faza tehnico fnanciara, cu 
punerea la dispozitie a dosarelor de participare in conditii identice cu cele initiale.  
 
Contestatiile vor fi depuse in format electronic la adresa de email a proiectului proiect@sansa-
sociala.ro in termen de 1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor privind evaluarea tehnico - 
financiara. Procesul de reevaluare a aplicatiilor pentru care se face contestatie va avea un 
termen de 2 de zile lucratoare. 
 
Dupa solutionarea contestatiilor, va fi afisata pe site-ul proiectului, lista cu rezultatele finale ale 
concursului de selectie planuri de afaceri. Toti participantii vor primi instiintarea cu privire la 
rezultatul final al procedurii de selectie si pe adresa de email mentionata in Cererea de inscriere. 
 
Aplicanții selectați pentru finanțare vor prezenta, în termen de maximum 10 zile calendaristice 
de la data publicării pe site a rezultatelor finale ale selecției, Cazierele fiscal și judiciar pentru 
toți membrii fondatori ai întreprinderii sociale, pentru a se putea verifica daca există înscrisuri, 
fapt ce ar putea împiedica înființarea întreprinderii sociale și semnarea contractului de subvenție. 

 

7. DISPOZITII FINALE 
Prezenta procedura si anexele aferente pot fi modificate prin corrigendum in cazul aparitiei unor 
modificarilor legislative sau in cazul aparitiei unor elemente de noutate ce pot aduce valoare 

mailto:proiect@sansa-sociala.ro
mailto:proiect@sansa-sociala.ro


   
Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect: „O sansa pentru Economia Sociala!” 
Contract nr. POCU/449/4/16/127540 
 

  
 
 

Asociatia Pentru Implicare 
Sociala si Dezvoltare Durabila 

    
 
 
 
 

Asociatia Hermes Bucuresti 

   
 
 
 
 

Asociatia My Community 
Asociatia Next Level – Integrative 

Counseling Sollutions 
 

   

 

adaugata proiectului. Modificarile vor fi aduse la cunostinta publicului prin publicare pe site-ul 
proiectului si pe pagina de Facebook. 

 

 

 

 

8. ANEXE 
Anexa 1: Cerere de inscriere la concursul de planuri de afaceri. 

Anexa 2: Declaratie de consimtamant cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter 
personal 

Anexa 3: Declaratia de eligibilitate si angajament 

Anexa 4: Declaratia privind evitarea dublei finantari 

Anexa 5: Declaratia privind conflictul de interese 

Anexa 6: Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/ 
subcategoriile de cheltuieli eligibile 

Anexa 7: Model Contract de subventie 

Anexa 8: Model Plan de afaceri 

Anexa 9: Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

Anexa 10: Grila de evaluare tehnico – financiara a Planului de afaceri 

Anexa 11: Grila de sustinere a Planului de Afaceri 
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ANEXA 1 

Nr. înregistrare plan de afaceri ......../............. 

 

CERERE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 
 

 

Subsemnata/subsemnatul ……………………………………………………….., CNP, domiciliat/ă în 
.............................., str. .............................................nr. .... bl. …, sc , ap. 

.…, tel....................., e-mail ............................., vă rog să-mi aprobaţi cererea de înscriere şi de 
participare la Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului „O sansa pentru economia 
sociala!”, Contract nr. POCU/449/4/16/127540, implementat in regiunile de dezvoltare Sud - Muntenia, 
Sud - Est și Centru, de către Asociația pentruImplicare Socială și Dezvoltare Durabilă, în calitate de 
beneficiar, împreună cu Asociația Hermes București, Asociația My Community și Asociația Next Level. 

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în Metodologia de evaluare, selecție și 
aprobare a planurilor de afaceri aferentă proiectului menționat mai sus și sunt de acord cu acestea. 

 

Participant la Concursul de Planuri de Afaceri 

Nume și prenume: ................................................. 

 

Data                                             Semnătura: 
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ANEXA 2 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SI PRELUCRAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………………….,,CNP …………………………………………. , în calitate 
de candidat la concursul de selectie a planurilor de afaceri desfasurat in cadrul proiectului “O sansa pentru 
economia sociala!” (POCU/449/4/16/127540), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la 
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal pe care le-am introdus în Cererea de inscriere 
la concursul de planuri de afaceri, iar aceste date corespund realității. 

Prin prezenta declar că sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta Declaratie şi în Cererea de inscriere 
la concursul de planuri de afaceri să fie utilizate în conformitate cu legea 677/2001 privind protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, cu 
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice transpusă în legislația naţională prin legea 506/2004. 

Înțelegand că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obține 
avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat 
informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de 
candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în 
eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus 
(reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunț 
echipa de proiect şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu character personal si libera circulatie a acestor date. 

 

Nume şi prenume: ........................................................................... 
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Semnătura 

Data: .................................... 

ANEXA 3 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE SI ANGAJAMENT 
Subsemnatul/a ………………………………………………, CNP …………………………………………..posesor/posesoare CI 

serie ........, număr .................., eliberată la data de ..............................., de către 

.............................................., în scopul participării mele la Concursul de planuri de afaceri în 
cadrul proiectului proiectului “O sansa pentru economia sociala!” (POCU/449/4/16/127540) cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul în 
declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria 
răspundere că: 

-Am fost informat/ă și am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate și criteriile de a ajutorului de 
minimis în cadrul cadrul schemei de ajutor de minimis aferenta proiectului “O sansa pentru economia 
sociala!”  prezentate în Metodologia de selecție grup țintă si Metodologia de evaluare și selecție planuri 
de afaceri; 

-Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și administrator în cadrul întreprinderii care se 
va înființa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul „O sansa pentru economia sociala”; 

-În cazul în care societatea se va înființa în asociere, asociatul minoritar va îndeplini toate condițiile 
menționate în Metodologiile de selecție grup țintă și evaluare și selecție planuri de afaceri; 

-Mă angajez ca la data semnării contractului de subvenție nu voi avea calitatea de asociat majoritar în 
structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

-Nu am/voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înființa cu ajutorul de minimis 
acordat prin proiectul „O sansa pentru economia sociala!”; 

-Depun un singur plan de afaceri în cadrul Concursului de planuri de afaceri; 

-Întreprinderea care se va înființa va fi legal constituită și își va desfășura activitatea pe teritoriul 
României, in regiunile de implementare ale proiectului “O sansa pentru economie sociala”; 
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-Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înfiintata dacă planul de afaceri va fi selectat în 
cadrul concursului, declar: 

(1) nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic profesionale; 

(2) nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, 
corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor 
financiare ale Comunităţii Europene; 

(3) nu am 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 facut obiectul unei astfel de decizii, 
aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare 
aferentă; 

(4) nu am furnizat si nu voi furniza informaţii false; 

(5) sunt direct responsabil/ă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionez ca 
intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 

(5) mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”SOLIDAR Start-
Up”, respectiv: 

a) numărul minim al locurilor de muncă create de întreprinderea de economie socială este de 2 locuri de 
muncă, în corelație cu valoarea ajutorului de minimis primit. Persoanele angajate 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 fi menținute 
ocupate minimum pe perioada minimă 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, 
precum și pe perioada minimă obligatorie de 7 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării 
proiectului; 

b) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 18 luni pe 
perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; 

c)asigurarea perioadei de sustenabilitate de 7 luni, în care să asigur continuarea funcționării afacerii, 
inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 

d)respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului 

-nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi tip de cheltuieli eligibile; 
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-dețin capacitatea financiară de a asigura implementarea proiectului prin înființarea întreprinderii în 
condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, așa cum sunt definite în cadrul proiectului; 

-imi rezerv dreptul de a implementa proiectul, în cazul unor întârzieri, în condițiile rambursării ulterioare 
a cheltuielilor eligibile; 

-nu fac parte din echipa de proiect “O sansa pentru economia sociala”, nu sunt asociat sau angajat al 
beneficiarului sau al partenerilor sai din proiect. 

 

 

Nume şi prenume: ........................................................................... 

 

 

Semnătura 

Data: .................................... 
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ANEXA 4 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 
 

 

Subsemnata/subsemnatul............................................................................, având CNP 

..................................................în calitate de candidat la concursul de selectie a planurilor de 
afaceri desfasurat in cadrul proiectului “O sansa pentru economia sociala!” (POCU/449/4/16/127540), 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere 
că: 

1.Nu am beneficiat/nu beneficiez în prezent de măsuri similare cu cele ale proiectului “O sansa pentru 
economia sociala!” cofinanțate din fonduri publice nerambursabile 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de care am 
beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri către beneficiarul 
proiectului, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit în cadrul proiectului “O 
sansa pentru economia sociala!” până la momentul descoperirii falsului. 

 

 

 

Nume şi prenume: ........................................................................... 
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Semnătura 

Data: .................................... 

 

 

ANEXA 5 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 
 

Subsemnatul/a………………………………………………legitimat/ă cu CI/BI seria ....... nr. ............., CNP , cu 
domiciliul stabil în localitatea ..................................................., judet/sector , str. 

................................................................., nr. ........., bl. ........, scara ........, ap. ......., în 

calitate de participant la Concursul de Planuri de Afaceri în cadrul schemei de ajutor de minimis “SOLIDAR 
Start- Up” care se desfășoară în cadrul proiectului “O sansa pentru economia sociala!” (POCU/449/4/ 
16/127540), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
declar pe proprie răspundere în deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni, cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul Penal privind sancționarea declarațiilor false, ca nu mă aflu în nicio situaţie 
de conflict de interese sau de incompatibilitate în legatura cu participarea la Competiţia de Selectie de 
Planuri de Afaceri din cadrul proiectului „ O sansa pentru economia sociala!”: 

-nu sunt implicat si nu am rude sau afini până la gradul al doilea care sunt implicate în cadrul proiectului; 

-nu sunt acţionar sau asociat şi nu am rude sau afini până la gradul al doilea care sa fie acţionari sau 
asociaţi în cadrul parteneriatului proiectului; 

-nu sunt membru în Consiliul de Administraţie/organe de conducere şi nu am rude sau afini până la gradul 
al doilea care să fie membri în Consiliul de Administraţie/organe de conducere în entităţile partenere din 
cadrul proiectului; 

-nu sunt cenzor sau auditor şi nu am rude sau afini până la gradul al doilea care sa fie cenzori sau auditori 
în entităţile partenere din cadrul proiectului. 
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Nume şi prenume: ........................................................................... 

Semnătura 

Data: .................................... 

 

 

 

ANEXA 6 

 

LISTA ORIENTATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI ÎN 
CATEGORIILE/ SUBCATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

(Ordinul nr. 772/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înființarea de 
întreprinderi sociale", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 
"Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă") 

1.1. Cheltuieli salariale 

1.2. Onorarii/Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați 

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții 
angajați și 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 și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul 
efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării) 

2.4. Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 
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3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții 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 investiții necesare 
funcționării 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 funcționării întreprinderilor (rate de 
leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și 
imobile) 

7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 

9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării 
întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor 

13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 

15.1. Prelucrare de date 

15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice 

15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format 
tipărit și/sau electronic 

15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 
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ANEXA 7 

 

MODEL DE CONTRACT DE SUBVENȚIE 
NR. ………./…………….. 

1. Termeni, definiţii, prescurtări: 

Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezentul acord au următorul înţeles: 

 

(1) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management 
pentru POCU (AM POCU)/ Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR POCU); 
(2) 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: 

a) societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

b) cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) asociaţie sau  fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

d) casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind 
regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, 
republicată;  
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e) casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr. 
540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

f) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e); 
g) orice alte categorii de persoane juridice; 

(3) întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 
următoare: 

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

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

c. 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; 

d. 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. 

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se 
face referire la literele a) - d) sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

(4) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza 
unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a 
Comisiei Europene; 

(5) produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I la  Tratat, cu excepția produselor 
obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/20131; 

(6) prelucrarea produselor agricole – înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol 
care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate 
în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală 
pentru prima vânzare; 

 
1 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 
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(7) comercializarea produselor agricole – înseamnă 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; 

(8) beneficiar de ajutor de minimis – întreprindere socială care beneficiază, in cadrul  unui proiect 
finanțat prin Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 al 
POCU, de ajutor de minimis; 

(9) contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI POCU, pe 
de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei pentru 
entități ale economiei sociale, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 
corelative ale părților  în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU; 

(10) administrator2 al schemei de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze 
proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de 
minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, administratorii schemei de minimis sunt 
administratorii de schemă pentru entități ale economiei sociale sau entități juridice din componența 
administratorilor de schemă pentru entități ale economiei sociale responsabile cu derularea de 
proceduri în domeniul ajutorului de minimis.  

(12) administrator al schemei pentru entități ale economiei sociale  – persoanele juridice care 
implementează, singure sau în parteneriat, proiecte cofinanțate prin 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”, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de 
întreprinderi sociale, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Sprijin 
pentru înființarea de întreprinderi sociale”. Administratori ai schemei pentru entități ale economiei 
sociale  pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții specifice „Sprijin pentru 
înființare de structuri de economie socială”, următoarele categorii: 

 
2 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare 
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a. entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, 
atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice 
centrale sau locale; 

b. alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, 
furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale 
organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și 
industrie, ONG-uri; 

(13) întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în 
domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile 
prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 

(14)  întreprindere socială de inserţie - întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ 
condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea  nr. 219/2015 privind economia socială; 

(15) 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. 

(16) beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit 
şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în 
Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind 
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul 
contractului de finanțare cu AM POCU/OI POCU. 

 

2. Părţile contractului: 

 1. …………………………………………………………………………………., cu sediul …………………………………………, cod 
fiscal…………………….., telefon …………………………., fax……………., Adresa e-mail…………………., Cont 
Bancar  ……………………….,  deschis la …………………….,  prin reprezentant legal…………………, 
functia…………., în calitate de Administrator al schemei de minimis, pe de o parte, 
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si  

2. ………………………………………………………………………………,  cu sediul in …………………….., cod 
fiscal………..,telefon  ……………..,  fax……………., e-mail……………… Cont Bancar ………………., deschis la 
……………….., reprezentata prin ………………………………, functia……………,  in calitate de Beneficiar de 
ajutor de minimis, pe de alta parte,  

prin liberul lor acord de voinţă, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă, 
încheie prezentul Contract de subvenţie. 

 

3. Legislaţie aplicabilă: 

 La încheierea şi pentru aplicarea prezentului Contract sunt avute în vedere, în special, dar nu limitat 
la acestea, prevederile: 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

- Schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, aprobată prin 
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/03.08.2018;   

- Contractului de finanţare cu ID: ……………………. încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU 
responsabil şi …………………………….., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile, 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; 

- Ghidului solicitantului conditii specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”; 

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 

4. Durata contractului de subvenţie 
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(1) Prezentul contract de subvenţie este valabil de la data semnării acestuia, ………….., pâna la 
terminarea perioadei de sustenabilitate a proiectului in conformitate cu scopul si obiectivele 
acestuia. 

(2) Prezentul contract de subvenţie se poate prelungi prin act adițional semnat de ambele părți.  

 

5. Obiectul contractului şi scopul acordării subvenţiei 

5.1. Obiectul contractului – acordarea de subvenție (micro-grant), sub formă de ajutor de minimis,  
către întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție ……………….. al cărei plan de afaceri 
a fost aprobat în cadrul proiectului ID…………, pentru un buget de maximum …………. RON. 

 

5.2. Scopul acordării subvenției 

(1) În cadrul prezentului Contract, subvenția se acordă pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderii 
sociale. 

 

5.3. Cuantumul total al subvenției 

(1) Subvenția totală acordată în baza prezentului Contract de subvenție este de .............. lei  

 

6. Drepturile si obligațiile Beneficiarului ajutorului de minimis 

A. Drepturile Beneficiarului ajutorului de minimis: 

a) acordarea subvenției în cuantumul prevăzut la art.5.3, cu respectarea specificațiilor menționate la 
art.5.1 din prezentul Contract de subvenție, prin primirea eșalonată de fonduri pe bază de documente 
justificative transmise Beneficiarului finanțării nerambursabile, până la acoperirea integrală a 
cuantumului prevăzut la art.5.3 din prezentul Contract de subvenție, în vederea acoperirii 
cheltuielilor angajate/efectuate pentru implementarea planului de afaceri. 

b) accesarea mecanismelor de finanțare, în condițiile legislației în vigoare, pentru primirea fondurilor 
menționate la pct. a) de mai sus.      

B. Obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis: 

a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului si obiectivelor pentru care a fost acordată, 
conform proiectului ID………… și prezentului contract de subvenție. În acest sens, pentru a beneficia 
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de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa planul de 
afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile prevăzute în schemă de 
ajutor de minimis și în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Sprijin pentru înființarea de 
întreprinderi sociale. 

b) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de 
minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare 
pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul 
schemei. 

c) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui intreaga valoare a ajutorului de 
minimis primit în situatia nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv 
dobânda aferentă. 

d) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: 

(1) Nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

(2) Nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin 
planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitatului Condiții Specifice 
POCU Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale. Beneficiarii ajutorului de minimis 
au obligația menținerii locurilor de muncă nou create în numărul și pe durata menționate 
în  Ghidul Solicitatului Condiții Specifice POCU Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 
sociale; 

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

e) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli 
care nu respectă prevederile art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile 
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020. 

f) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor beneficiarului de finanțare 
nerambursabilă si  prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de virarea primei 
tranșe din subvenție. 
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g) informarea în scris a beneficiarului de finanțare nerambursabilă, cu privire la orice modificări 
referitoare la bugetul ajutorului de minimis aprobat si la activitatea desfășurată care poate afecta 
implementarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID .............  în termen de 
maximum 3 de zile lucrătoare de la constatarea modificării. 

h) asigurarea accesului la sediul Beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților 
beneficiarului de finanțare nerambursabilă si a persoanelor împuternicite de furnizorul ajutorului 
de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU) sau Consiliul Concurenței să efectueze controlul privind 
modul de utilizare a subvenției, precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate  

i) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă a raportului anual privind activitatea 
desfăşurată de întreprinderea socială (anexa 5A la normele de aplicare a L219/2015) și/sau a 
extrasului din raportul social anual privind activitatea cu caracter social desfăşurată de 
întreprinderea socială (anexa 5B la normele de aplicare a L219/2015) 

j) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de beneficiarul de finanțare 
nerambursabilă, furnizorul ajutorului de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU), administratorul 
ajutorului de minimis sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite de aceștia. 

k) păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în baza 
prezentului Contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei tranșe 
de subvenții. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra 
respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis. 

l) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă, conform solicitării acestuia, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data încetării implementării proiectului aferent Contractului de 
finanțare cu ID ............., a raportului privind activitatea desfășurată și documentele suport 

m) raportarea către beneficiarul finanțării nerambursabile, a tuturor datelor și a informațiile necesare 
pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul 
schemei.    

n) depunerea la organele competente a rapoartelor anuale/documentelor privind evidențierea  
ajutorului de minimis, potrivit legislației in vigoare privind ajutorul de minimis. 

o) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durata de minimum 3 
ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............., obligația 
arhivarii si păstrării documentelor conform legislației in vigoare. 

p) restituirea întregii valori a ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de 
acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. 
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q) respectarea prevederilor minime de informare și publicitate în conformitate cu documentul 
Orientări privind accesarea finanțărilor din Programul Operațional Capital Uman cu modificările 
și completările ulterioare. 

 

7.  Obligațiile si drepturile Administratorului schemei de ajutor de minimis 

a) Obligațiile Administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:  

1. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza permanent 
ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în 
cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația 
națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv; 

2. Administratorului schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza respectarea 
regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis; 

3. Obligația de a transfera, conform mecanismului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, 
fonduri către Beneficiarul ajutorului de minimis pentru acoperirea directă a costurilor in 
funcție de activitățile desfășurate pentru atingerea scopului pentru care a fost acordată, pana 
la acoperirea cuantumului subvenției, conform bugetului proiectului ID …………….., aprobat;  

4. Obligația de a verifica periodic, conform prevederilor din proiect, modul de  utilizare a 
subvenției acordate si de desfășurare a activității. 

5. Obligația de a informa beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare 
aferentă implementării proiectului ID ……….. care are consecințe directe asupra activității 
Beneficiarul ajutorului de minimis – contract de finanțare, cerere de finanțare, buget. 

6. Obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel 
puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de 
ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a 
demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de 
minimis. 

 
 

b) Drepturile Administratorului schemei de ajutor de minimissunt:  
1. Dreptul de a solicita rapoarte, documente, informații cu privire la modul de modul de 

utilizare a subvenției si activitatea desfășurata.  
2. Dreptul de a avea acces la sediul Beneficiarul ajutorului de minimis, de a efectua controlul 

privind modul de utilizare a subvenției si modul de desfășurare a achizițiilor, si de a i se 
pune la dispoziție de către Beneficiarul ajutorului de minimis toate documentele solicitate.  
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3. Dreptul de a solicita Beneficiarul ajutorului de minimis restituirea sumelor primite cu titlu 
de subvenție şi rămase necheltuite sau pentru care nu există justificare, până la data de 
………………………….. 

4. Dreptul de solicita Beneficiarul ajutorului de minimis restituirea întregii subvenții acordate 
in cazul in care Beneficiarul ajutorului de minimis nu își îndeplinește obligațiile prevăzute 
la art. 6, lit. B din prezentul contract. 

 
 

8. Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică 
(1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel dacă între 

întreprinderile care beneficiază de subvenție exista cel puțin una dintre relațiile menţionate la 
pct. 1 alin. (5) din prezentul contract  de subventie, respectivele structuri vor fi tratate ca o 
singură „întreprindere unică”. 

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea 
alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi 
echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează 
transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de 
forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din 
surse naționale sau comunitare. 

(3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis 
acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, 
se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care 
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal 
acordate.  

(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele 
de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și 
anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele 
de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă 
proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care 
separarea produce efecte. 

(5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor 
sau a altor obligații fiscale. 

 

9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis/ Plăţi şi reguli privind transferul de sume 
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aferente ajutorului de minimis 

(1) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o 
întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
nr.1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului 
de subvenție. 

(2) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor 
de minimis va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în 
acel an fiscal. 

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o 
perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate 
cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul 
întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), 
echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea 
fracţiune din ajutor care nu depăseste acest plafon. 

(4) Beneficiarul finanțării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza 
declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis 
primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi (ultimii 2 ani 
fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse 
comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile 
prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor 
unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei. 

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de 
stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionarea al Uniunii Europene  acordate pentru 
aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care 
depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind 
exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. 

 

10. Măsuri de informare şi publicitate 

 (1)  Administratorul schemei de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de 
minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de 
minimis al acestuia. 
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(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, - Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Capital Uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro. 

 
 

11.  Modificarea, completarea şi încetarea acordului 
(1) Prezentul acord poate fi modificat doar cu consimţământul ambelor părţi, prin încheierea unui 
act adiţional. 
(2) Actele adiţionale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima parte. 
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 15.1, Administratorul schemei de ajutor de minimispoate 
solicita încheierea unui act adiţional pentru a reflecta modificări intervenite în legislaţia naţională 
şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului acord, situaţii în care 
modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător. 
(4) Orice modificări în structura Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum şi în privinţa 
statutului juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea obligaţiilor din prezentul acord 
trebuie aduse imediat la cunoştinţa Administratorului schemei, dar nu mai târziu de 24 de ore de 
la producerea acestora. 
 
 

12. Forța majoră:  
(1) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod 

complet, producerea forței majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea 
încetării acesteia.  

(2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.  
(3) În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră sau de caz fortuit, părțile nu își pot 

îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract, subvenția nu se acordă.  
(4) În situația în care Beneficiarul finanțării nerambursabile se află în imposibilitate de plată 

datorită unor cauze de forță majoră sau a unui caz fortuit (de ex. întârzieri la plata cauzate 
de AMPOCU) și în această perioadă Beneficiarul ajutorului de minimis si-a îndeplinit obligațiile, 
subvenția se poate acorda și retroactiv. 

(5) În cazul încetării forței majore sau a cazului fortuit care a condus la imposibilitatea de plată, 
Beneficiarul finanțării nerambursabile/Administratorul schemei de minimis va notifica imediat 
Beneficiarul ajutorului de minimis despre această situație. 

 

13. Încetarea contractului de subvenţie 

http://www.fonduri-ue.ro/
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(1) Prezentul contract încetează :  

a) prin acordul de voință al părților; 

b) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care contractul nu a fost prelungit 
prin act adițional.  

 

14 . Conflictul de interese, incompatibilităţi, nereguli 

(1) Beneficiarul ajutorului de minimis se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea 
neregulilor, a conflictelor de interese şi/sau a incompatibilităţilor, conform prevederilor legale (în 
special O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind combaterea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau 
fondurilor publice naţionale aferente acestora). 

(2) Părţile vor urmări să execute prezentul contract cu bună credinţă, în mod obiectiv şi imparţial 
şi vor evita interferarea cu orice interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legăturilor 
de familie sau emoţionale, ori al altor legături sau interese neoneste. 

(3) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de 
interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a 
oricărei situaţii de natură a da naştere unui astfel de conflict. 

(4) Neregula reprezintă orice abatere în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii în raport 
cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi faţă de prevederile contractelor ori 
ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază, printr-o 
cheltuială necuvenită, bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de 
aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă. 

 

15.  Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor 

(1) Prezentul contract se interpretează, se execută şi se supune legii române. 

(2) În caz de conflict, părţile vor încerca rezolvarea acestora, cu prioritate, pe cale amiabilă. 

(3) În caz de emitere a corecţiilor financiare de către organismul guvernamental competent, 
precum şi în alte circumstanţe justificate, întreprinderea beneficiară poate executa restituirea din 
proprie iniţiativă a sumelor către administratorul schemei. 
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(4) Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţei 
judecătoreşti competente material de la sediul administratorului schemei ajutorului de minimis. 

 

16. Confidenţialitatea 

(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește     
gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor 
contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

(2)Informaţii confidenţiale vor fi considerate datele şi informaţiile cărora părţile le-au acordat 
acest caracter prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele transmise, cu excepţia celor 
care, conform prezentului acord, fac obiectul publicităţii, consemnării, înregistrării în registre sau 
evidenţe publice. 

(3) Părţile se obligă să nu transmită terţilor date, informaţii în legătură cu executarea prezentului 
contract, cu excepţia organismelor guvernamentale cu atribuţii în administrarea, gestionarea, 
controlul fondurilor şi/sau ajutoarelor nerambursabile. 

(4) Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate obligă partea responsabilă la repararea prejudiciului 
cauzat. 

(5) Nu sunt confidenţiale documentele, materialele, informaţiile folosite în scopuri publicitare în 
vederea promovării şi informării, aşa cum acestea au fost definite anterior. 

(6) Părţile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale dacă 
s-a obţinut acordul scris al celeilalte părţi, sau dacă partea în cauză a dat curs unor dispoziţii legale 
de dezvăluire a informaţiilor. 

 
17. Clauze finale  

(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât 
și în momentul primirii.  

(2) Prezentul contract se completează cu prevederile normelor legale in vigoare.  
(3) Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., in doua exemplare originale, cate unul 

pentru fiecare parte semnatara.  
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Administratorul schemei  

de ajutor de minimis 

Nume prenume reprezentant legal 

 Beneficiar ajutorului de minimis 

 

Nume prenume reprezentant legal 

 

Avizat, 

Nume prenume - Manager Proiect ID……… 

 

 


	1. CONSIDERAȚII GENERALE
	1.2. Obiectivele specifice ale proiectului
	1.6. Activitățile proiectului
	1.7. Principalele rezultate ale proiectului

	2. BAZA LEGALĂ
	3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARII FINANȚĂRII NERAMBURSABILE
	4. ALTE CERINȚE CONFORM CERERII DE FINANȚARE SI A GHIDULUI SOLICITANTULUI
	5. PROCEDURA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
	6.1. Etapa de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii

	7. DISPOZITII FINALE
	8. ANEXE
	CERERE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI
	DECLARATIE DE CONSIMTAMANT CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SI PRELUCRAREA
	DATELOR CU CARACTER PERSONAL
	DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE SI ANGAJAMENT
	DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
	DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
	LISTA ORIENTATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI ÎN CATEGORIILE/ SUBCATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE
	MODEL DE CONTRACT DE SUBVENȚIE

	9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis/ Plăţi şi reguli privind transferul de sume aferente ajutorului de minimis

