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1. ABREVIERI  

  

POCU  Programul Operational Capital Uman  

CAEN  Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala  

Cheltuieli FEDR  Cheltuieli de investitii cu achizitionarea echipamentelor  

TIC  Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor  

Administrator al 

schemei de ajutor 

de minimis  

Solicitant: ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM) 

Partener: ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO 

ROMANIA 

Partener: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI 

Furnizor de ajutor 

de minimis  

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU 

(AM POCU) /Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR POCU) 

Beneficiarul de 

ajutor de minimis   

Intreprindere sociala nou infiintata de catre persoane fizice, care beneficiaza, 

in cadrul unui proiect finantat prin Axa Prioritara 4 “Incluziunea sociala si 

combaterea saraciei”, Obiectivul specific 4.16 al POCU, de ajutor de minimis. 

Intreprindere 

sociala 

Orice persoana juridica de drept privat care desfasoara activitati in domeniul 

economiei sociale, care detine un atestat de intreprindere sociala si respecta 

principiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.  

Intreprindere 

sociala de insertie 

Intreprinderea sociala care indeplineste cumulative conditiile prevazute la art. 

10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia sociala. 

Franciza  Operațiunea care îmbracă forma unui contract prin care o persoană numită 

francizor îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat, dreptul 

de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau 

intelectuală, în scopul de producție sau de comercializare a anumitor tipuri de 

produse și/sau de servicii  
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2. DEFINITII  

 

In cadrul prezentei metodologii, urmatorii termeni se folosesc cu urmatoarele 

intelesuri:  

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) Intreprinderea, in contextul prezentei scheme, reprezinta orice entitate care 

desfasoara o activitate economica, indiferent de forma sa juridica, constituita si 

atestata ca intreprindere sociala, conform Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, 

si anume: 

a) Societate cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 

1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

b) Cooperative de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea 

capitalului, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 227/2007, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) Asociatie sau fundatie, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului 

nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

d) Casa de ajutor reciproc a salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 

122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor 

si al uniunilor acestora, republicata; 

e) Casa de ajutor reciproc a pensionarilor, infiintata si care functioneaza in 

baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) Federatii si uniunile persoanelor juridice de la lit. a) – e). 
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g) Orice alte categorii de persoane juridice. 

3) Intreprinderea unica – include toate intreprinderile intre care exista cel putin 

una dintre relatiile urmatoare:  

a) intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau 

ale asociatilor unei alte intreprinderi;  

b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor 

organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei 

alte intreprinderi;  

c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra 

altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in 

cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din 

statutul acesteia;  

d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si 

care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati 

ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau 

ale asociatilor intreprinderii respective.  

Intreprinderile care intretin, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, 

relatiile la care se face referire la literele a) – d) sunt considerate “intreprinderi unice”. 

4) Produse agricole – inseamna produsele enumerate in Anexa I la Tratat, cu 

exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) 

nr. 1379/2013. 

5) Prelucrarea produselor agricole – inseamna orice operatiune efectuata asupra 

unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, 

cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea 

pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.  

6) Comercializarea produselor agricole  – inseamna detinerea sau expunerea unui 

produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte 

forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator 

primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a 

produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator 
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primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se 

desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;  

7) Beneficiar de ajutor de minimis – intreprindere sociala care beneficiaza, in 

cadrul unui proiect finantat prin Axa Prioritara 4 “Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei”, Obiectivul specific 4.16 al POCU, de ajutor de minimis, care este acordat de 

catre administratorul schemei de antreprenoriat (minimis); 

8) Contract de finantare – actul juridic semnat intre AM/OI POCU, pe de o parte, 

si administratorul schemei de antreprenoriat, pe de alta parte, prin care se stabilesc 

drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii operatiunilor in 

cadrul POCU; 

9) Administrator al schemei de minimis (antreprenoriat) – administratorul 

schemei de minimis (antreprenoriat) ca persoană juridică delegată de către furnizor să 

deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul 

prezentului proiect, administratorii schemei de minimis (antreprenoriat) sunt  

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SEPM), ASOCIAŢIA 

OPERATORILOR DIN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ BIO ROMÂNIA si INSTITUTUL 

NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA 

BUCURESTI. 

10) Intreprindere sociala - Orice persoana juridica de drept privat care desfasoara 

activitati in domeniul economiei sociale, care detine un atestat de intreprindere sociala 

si respecta principiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia 

sociala. 

11) Intreprindere sociala de insertie - Intreprinderea sociala care indeplineste 

cumulative conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind 

economia sociala. 

12) Contractul de subventie – actul juridic semnat intre administratorul schemei de 

antreprenoriat si beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile si 

obligatiile corelative ale partilor, in vederea implementarii masurilor finantate prin 

prezenta schema de ajutor de minimis. 
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13) Conflict de interese - Conform art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011 „Nu au 

dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane: 

a. cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul 

de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

b. soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin 

părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 

sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

c. cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a 

cererilor de finanţare.”  

Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică 

solicitantul/partenerii de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă şi 

imparţială, sau care îi împiedică să execute activităţile prevăzute în cererea de 

finanţare sau în reglementările specifice, din motive referitoare la familie, viaţă 

personală, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau orice alte 

interese. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în 

cauză, soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv; 

14) Incompatibilitatea reprezintă interdicţia (expres prevăzută de lege) de a cumula 

două sau mai multe funcţii/ atribuţii care prin exercitarea lor simultană ar putea altera 

obiectivitatea cu care oficialul public are obligaţia să îşi îndeplinească sarcinile de 

serviciu.În înţelesul prezentului Cod, incompatibilitatea este situaţia conflictuală clar 

identificată în care un official public nu poate realiza în acelaşi timp anumite activităţi 

în domeniul privat şi în domeniul public şi nu poate cumula anumite funcţii din domeniul 

privat şi domeniul public. Pentru a se afla într-o situaţie de incompatibilitate, un oficial 

public nu trebuie să ia nici o decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două 

sau mai multe funcţii interzise de lege; 

15) Cheltuielile eligibile reprezintă, potrivit art. 2 alin. 3 lit. g din O.U.G. 

nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
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acestora pentru obiectivul convergenţă, cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente 

proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din 

instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, 

conform reglementărilor legale comunitare, naţionale în vigoare privind eligibilitatea 

cheltuielilor precum și a Ordinului nr. 2103 din 19.10.2016 privind modificarea Ghidului 

Solicitantului Condiții Specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, 

aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 „Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacitații 

întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă”; 

16) Activităţile/acţiunile eligibile sunt cele care respectă cumulativ următoarele 

condiții: 

-  au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului 

solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 

sociale”; 

- respectă condițiile de înființare și dezvoltare definite în Ghidului solicitantului 

– Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”; 

- sunt realizate de întreprinderile nou înființate în cadrul proiectelor finanțate 

prin Ghidul solicitantului – Condiții specifice “Sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale”. 

17) Cheltuielile eligibile reprezintă, potrivit art. 2 alin. 3 lit. g din O.U.G. 

nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente 

proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din 

instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, 

conform reglementărilor legale comunitare, naţionale în vigoare privind eligibilitatea 

cheltuielilor precum și a Ordinului nr. 2103 din 19.10.2016 privind modificarea Ghidului 

Solicitantului Condiții Specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, 

aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 „Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacitații 

întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă”; 
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18) angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de 

serviciu cu angajatii şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii; 

19) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile 

întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii 

la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii; 

20) IMM - întreprindere cu mai puţin de 250 de persoane angajate şi care are o cifra 

de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţine active totale 

de până la 43 de milioane de euro; 
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3. SCOP SI CONTEXT  

  

Prezenta metodologie stabileste regulile de organizare si desfasurare a concursului de 

planuri de afaceri depuse ȋn cadrul proiectului „Susținerea atreprenoriatului social, 

prin facilitarea accesului la măsuri integrate, inovative și personalizate, pentru 

spriinirea înființării de întreprinderi sociale auto-sustenabile – “SRPM AUTO-S.E.S.”  

(Contract nr. POCU/449/4/16/128433) pentru a fi finantate.   

Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incat sa asigure o procedura 

decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva, in conformitate cu prevederile 

Orientarilor privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital 

Uman 2014-2020 - Axa prioritara 4: „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, 

Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala 

de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila”, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice 

“Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale” si Schema de ajutor de minimis 

“Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”. 

 

Administratorul schemei de minimis: ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A 

MEDIULUI (SRPM) 

Sediu de management: Str. Stolnicului, nr. 6-10, bl. 1, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 1, Bucuresti  

Codul fiscal: 26392820  

Site: www.srpm-auto-ses.ro  

E-mail: asociatia.srpm@gmail.com  

 

Administratorul schemei de minimis: ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA 

ECOLOGICA BIO ROMANIA 

Sediu de management: Str. Stolnicului, nr. 6-10, bl. 1, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 1, Bucuresti 

Codul fiscal: 24532374 

Site: www.srpm-auto-ses.ro  

E-mail: bio.romania.asociatia@gmail.com  
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Administratorul schemei de minimis: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI 

Sediu de management: str. Dinu Vintilă, nr. 6, Sector 2, Bucuresti 

Codul fiscal: 27285465 

Site: www.bioresurse.ro 

E-mail: training@bioresurse.ro  

 

Prezentul document se aplica in regiunile de implementare vizate de proiectul 

„Susținerea atreprenoriatului social, prin facilitarea accesului la măsuri integrate, 

inovative și personalizate, pentru spriinirea înființării de întreprinderi sociale auto-

sustenabile – “SRPM AUTO-S.E.S.”: 

 Regiunea Centru (Judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu); 

 Regiunea Nord-Est (Judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui); 

 Regiunea Sud-Muntenia (Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, 

Teleorman); 

 Regiunea Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea); 

 Regiunea Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea); 

 Regiunea Vest (Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis). 

 

Metodologia de desfasurare a Concursului de planuri de afaceri este elaborata in 

conformitate si se completeaza cu prevederile din:  

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020; 

 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale”; 

 Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale” 

aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), 

Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 
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4.16 „Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie sociala de a 

funcționa într-o maniera auto-sustenabilă”; 

 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 L nr. 352/ 1 din 24 

decembrie 2013.  

 Contractul de finanţare nr. 13414/27.09.2019 cu ID: POCU/449/4/16/128433 

încheiat între MFE-AMPOCU/OIR POSDRU Regiunea S-E; 

 Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

 Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punere în 

aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de 

stat; 

 Legea Nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârea Nr. 585/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 

privind economia social. 

Aceasta metodologie descrie procesul de evaluare si selectie a planurilor depuse in 

cadrul concursului de idei de afaceri organizat in proiect si este destinat:   

 Expertilor implicati in activitatea de evaluare si selectie a planurilor de afaceri 

depuse de catre persoanele din grupul tinta;  

 Grupului tinta pentru a sti care este modalitatea de desfasurare a concursului si 

calendarul acestuia precum si modalitatea de derulare ulterioara a afacerilor 

selectate pentru finantare; 

 Persoanelor din afara grupului tinta, care pot participa la concurs. 

Scopul metodologiei este de a asigura un cadru transparent de desfasurare a concursului 

de planuri de afaceri, cu scopul infiintarii de intreprinderi sociale sau intreprinderi 

sociale de insertie. 
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Economia socială se bazează pe următoarele principii:  

a. Prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale față de creșterea 

profitului;  

b. Solidaritate şi responsabilitate colectivă;  

c. Convergența dintre interesele membrilor asociați şi interesul general şi/sau 

interesele unei colectivități;  

d. Control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;  

e. Caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice 

domeniului economiei sociale;  

f. Personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independență față de 

autoritățile publice;  

g. Alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru 

atingerea obiectivelor  

Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incat sa asigure o procedura 

decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva, care sa respecte prevederile 

schemei de minimis, ale Ghidului Solicitantului Conditii Specifice aferent Obiectivului 

Specific 4.16: “Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale” si ale legislatiei 

aplicabile. Prezenta metodologie include aspectele considerate de solicitant ca 

esentiale pentru asigurarea indeplinirii integrale a indicatorilor asumati.  

Selectia planurilor de afaceri va fi realizata in baza unui concurs de planuri de afaceri 

derulat in luna octombrie - noiembrie 2020. Elaborarea si depunerea planurilor de 

afaceri, dar si evaluarea acestora vor fi realizate in conformitate cu specificatiile 

prezentei metodologii.  

Proiectul „Susținerea atreprenoriatului social, prin facilitarea accesului la măsuri 

integrate, inovative și personalizate, pentru spriinirea înființării de întreprinderi 

sociale auto-sustenabile – “SRPM AUTO-S.E.S.” (Contract nr. 

POCU/449/4/16/128433) nu vizeaza:  

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în 

sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 
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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.  

 

Obiectivul general al proiectului este de sustinere a antreprenoriatului din domeniul 

economiei sociale, prin facilitarea accesului persoanelor care doresc sa infiinteze 

intreprinderi sociale, la masuri integrate, inovative si personalizate, pentru dezvoltarea 
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competentelor antreprenoriale sociale si pentru sprijinirea infiintarii de intreprinderi 

sociale auto-sustenabilesi creare de noi locuri de munca, la nivelul regiunilor mai putin 

dezvoltate. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Obs.1) Sustinerea antreprenoriatului din domeniul economiei sociale, prin 

facilitarea accesului a minimum 112 persoane care doresc sa infiinteze 

intreprinderi sociale in Regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest 

Oltenia si Nord-Est la cursuri de formare profesionala antreorenoriala 

personalizare, in vederea selectarii unui numar minim de 21 de afaceri de 

economie sociala. 

 

2. Obs.2) Promovarea infiintarii, functionarii si dezvoltarii a minimum 21 de afaceri 

auto-sustenabile in domeniul economiei sociale, prin asigurarea serviciilor 

personalizate de consiliere privind domeniul antreprenoriatului, asigurarea 

infiintarii si functionarii afacerilor finantate, decontarea ajutorului de minimis, 

dar si implementarea unui program performant si personalizat de monitorizare a 

activitatilor intreprinderilor finantate, asigurand totodata, crearea si 

mentinerea a minimum 105 noi locuri de munca. 
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4. CRITERII DE PARTICIPARE SI ELIGIBILITATE 

 

4.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PARTICIPANTI 

 

La Concursul de planuri de afaceri pot participa persoanele fizice care indeplinesc 

urmatoarele criterii de eligibilitate:  

1. Sunt persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in mediul urban sau 

in mediul rural, intr-una din regiunile Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Centru, Sud-

Vest Oltenia si Nord-Est; 

2. Sunt persoane care nu fac parte din categoria de tineri NEETs1;  

3. Sunt persoane care au domiciliul sau resedinta intr-una din regiunile Sud-

Muntenia, Vest, Sud-Est, Centru, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est. 

4. Nu sunt angajați ai administratorului schemei de minimis și nu sunt în relaţie de 

soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al 

administratoruilor schemei de minimis (lider de proiect sau al partenerilor); 

5. Sunt persoane care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare 

antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru 

ocupațiile specifice sectorului economiei sociale - Antreprenor in economia 

sociala Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala cod COR 112036, 

recunoscut ANC: 

 Dețin deja un certificate/adeverinta de absolvire a unui program de 

formare antreprenorială specifică, fără să fi participat la programul de 

formare organizat în cadrul proiectului se pot înscrie în concurs atâta 

vreme cât îndeplinesc toate celelate condiții de eligibilitate. Numărul de 

persoane care beneficiază de ajutor de minimis fară să fi participat la 

programul de formare organizat în cadrul proiectului nu va depasi 10% din 

                                                           
1 Tanarul NEET este definit ca fiind acel tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani care nu are loc de 
munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala si este 
inregistrat in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de munca; 
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numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în 

cadrul proiectului – cel mult 2 persoane. 

 Au absolvit cursurile de formare antreprenorială derulate în cadrul 

proiectului „Susținerea atreprenoriatului social, prin facilitarea 

accesului la măsuri integrate, inovative și personalizate, pentru 

spriinirea înființării de întreprinderi sociale auto-sustenabile – “SRPM 

AUTO-S.E.S.” - POCU/449/4/16/128433. 

6. Nu au datorii publice, nu au fapte penale sau fiscale si nu au alte datorii la 

bugetul public de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de 

legislatia in vigoare, din cauza carora poate fi afectata infiintarea intreprinderii 

sociale. 

7. Nu au fost supusi în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-

profesionale. 

8. Nu au fost condamnate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila 

pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati 

ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale comunitatii europene. 

9. Îsi asuma responsabilitatea implementării planului de afaceri depus, în calitate 

de viitor reprezentant legal al întreprinderii ce va fi înființate, şi nu acţioneaza 

ca intermediar pentru planul de afaceri propus spre finanțare. 

10. Nu furnizeaza informatii false. 

11. Sunt direct responsabile de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu 

actioneaza ca intermediari pentru planul de afaceri propus a fi finantat. 

12. Nu au fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de 

minimis a comisiei europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau , in cazul in care 

a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul 

a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta. 

13. Nu beneficiaza de finantare prin alte proiecte finantate prin Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 4 

„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16 

„Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa 

într-o maniera auto-sustenabilă” si nu au mai depus aceste planuri de afaceri în 



 

Page 17 of 57 
 
 
 

      
 

competiție la alti administrator de grant si nu participa la alte concursuri 

organizate în cadrul Schemei de Minimis ”Sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea 

sărăciei”, Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacitații întreprinderilor de 

economie sociala de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă”. 

14. Nicio persoana fizica care participa la infiintarea unei intreprinderi sociale nu va 

avea calitatea de asociat majoritar in structura altor intreprinderi, la data 

semnarii contractului de subventie. 

 

Dupa cum se mentioneaza mai sus, in cadrul concursului de planuri de afaceri si a 

procesului de selectie pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de 

formare (Antreprenor in economie sociala) organizate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA 

ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), ASOCIAŢIA OPERATORILOR DIN 

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ BIO ROMÂNIA si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI, in cadrul 

proiectului POCU/449/4/16/128433, dar care indeplinesc criteriile de eligibilitate.  

In vederea inscrierii la Concursul de planuri de afaceri, participantii care nu au fost la 

cursul de Antreprenor in economie sociala organizate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA 

ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), ASOCIAŢIA OPERATORILOR DIN 

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ BIO ROMÂNIA si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI, trebuie sa 

transmita pe langa documentele solicitate la capitolul 10 si urmatoarele documente de 

inscriere la concurs:   

 Buletin/ Carte de identitate (in copie cu mentiunea “conform cu originalul”);  

 Certificat de nastere (in copie cu mentiunea “conform cu originalul”);  

 Certificat de casatorie (in copie cu mentiunea “conform cu originalul”, daca 

este cazul);   

 Diploma de studii dupa ultima forma de invatamant absolvita (in copie cu 

mentiunea “conform cu originalul”);  
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 Certificatul de absolvire sau adeverinta emisa de catre alt Furnizor al cursurilor 

de Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau de Manager de 

intreprindere sociala cod COR 112036, de minim 40 de ore, recunoscut de ANC 

(in copie cu mentiunea “conform cu originalul”).  

 

4.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARII AJUTORULUI DE MINIMIS  

 

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii ajutorului de minimis sunt urmatoarele:   

 Asociatul /asociatii / actionarul /actionarii/ reprezentantul / reprezentantii 

intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate 

printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive 

profesionale sau etic-profesionale.  

 Asociatul /asociatii / actionarul / actionarii/ reprezentantul / reprezentantii 

intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva 

si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in 

alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale comunitatii 

europene. 

 Asociatul /asociatii / actionarul /actionarii/ reprezentantul / reprezentantii 

intreprinderii nu furnizeaza informatii false. 

 Asociatul /asociatii / actionarul /actionarii/ reprezentantul / reprezentantii 

intreprinderii este direct responsabil de pregatirea si implementarea planului 

de afaceri si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat.  

 Nu a fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de 

minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care 

a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta 

a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta. 

 Respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Sprijin 

pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, respectiv:  
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o Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor 

obține atestatul de întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni 

de la semnarea contractului de subvenție. 

o Angajarea a minimum 5 persoane in cadrul afacerii finantate prin 

schema de minimis, cel tarziu la 3 luni de la semnarea contractului de 

subventie. 

o Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in 

mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta intr-una din regiunile Centru, 

Nord-est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest; 

o După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue 

activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de 

minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, 

la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de 

sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.  

o Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create 

trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe 

durata implementării proiectului. 

o În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata 

implementării proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de 

sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării proiectului, 

beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării 

întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create, minim 

la aceeasi rata orara si la aceeasi norma de lucru stabilite in planul de 

afaceri. Astfel, 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 6 luni după 

cele 18 luni de implementare, conform planului de afaceri. Rata orară 

poate să crească, dar nu poate să scadă2. 

                                                           
2 conform http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b3b831bea4b144e6987403b6100551ef.pdf 
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 Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati 

majoritari in structura altor intreprinderi, la data semnarii contractului de 

subventie. 

 Asociatul/actionarul intreprinderii nu a mai beneficiat si nu beneficiaza de 

finantare in cadrul altor programe/proiecte/scheme de ajutor POCU 4.16. 

 Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, 

reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere 

înființată în cadrul acestui program. În cazul în care întreprinderea se înființează 

ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana 

fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să 

aibă calitatea de asociat majoritar. 

 

4.3. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU AFACERILE INFIINTATE DE CATRE 

BENEFICIARII AJUTORULUI DE MINIMIS  

 

Intreprinderile infiintate de beneficiarii ajutorului de minimis trebuie sa respecte 

cumulativ urmatoarele conditii:   

 Sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea intr-una din 

regiunile de implementare: Centru, Nord-est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest 

Oltenia si Vest. 

 Asociatul / asociatii / actionarul / actionarii / reprezentantul / reprezentantii 

intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate 

printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive 

profesionale sau etic-profesionale.  

 Asociatul / asociatii / actionarul / actionarii / reprezentantul / reprezentantii 

intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva 

si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in 

alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale comunitatii 

europene. 
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 Asociatul / asociatii / actionarul /actionarii/ reprezentantul / reprezentantii 

intreprinderii nu furnizeaza informatii false. 

 Asociatul / asociatii / actionarul / actionarii / reprezentantul / reprezentantii 

intreprinderii este direct responsabil de pregatirea si implementarea planului 

de afaceri si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat.  

 Nu a fost subiectul unei decizii / ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ 

de minimis a Comisiei Europene / al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in 

care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si 

creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta. 

 Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, 

punctul/punctele de lucru in mediul urban sau rural, in regiunea / regiunile de 

dezvoltare in care se implementeaza proiectul, respectiv in regiunile Centru, 

Nord-est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest.  

 Sunt intreprinderi in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind 

economia sociala, intreprinderi organizate independent de sectorul public si 

care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivitati si/sau 

interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea si furnizarea 

de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari. Conform Legii 

219/2015 art 3, 4 si 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, 

intreprinderile de economie sociala, inclusiv cele de insertie, pot fi infiintate din 

punct de vedere legal, dupa cum urmeaza:  

a. Societatile cooperative de gradul I;  

b. Cooperativele de credit;  

c. Asociatiile si fundatiile;  

d. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor;  

e. Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;  

f. Societatile agricole;  

g. Orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de infiintare si 

functionare demonstreaza faptul ca activitatea desfasurata are scop 

social, respecta principiile prevazute la art. 4 din lege, precum si criteriile 

prevazute la art. 8 alin. (4) din lege;  
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h. Federatiile si uniunile persoanelor juridice prevazute mai sus. 

 Respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice 

”Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, respectiv:  

 Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor 

obține atestatul de întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni 

de la semnarea contractului de subvenție. 

 Angajarea a minimum 5 persoane in cadrul afacerii finantate prin 

schema de minimis, cel tarziu la 3 luni de la semnarea contractului de 

subventie. 

 Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in 

mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta intr-una din regiunile Centru, 

Nord-est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest; 

 După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue 

activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de 

minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, 

la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de 

sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.  

 Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create 

trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe 

durata implementării proiectului. 

 În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata 

implementării proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de 

sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării proiectului, 

beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării 

întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create, minim 

la aceeasi rata orara si la aceeasi norma de lucru stabilite in planul de 

afaceri. Astfel, 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 6 luni după 
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cele 18 luni de implementare, conform planului de afaceri. Rata orară 

poate să crească, dar nu poate să scadă3. 

 O intreprindere sociala nou infiintata trebuie sa fie formata din minimum 1 

persoana si minimum 5 persoane trebuie sa aibe statut de angajat.  

 Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod 

obligatoriu, domiciliul sau resedinta intr-una din regiunile Centru, Nord-est, 

Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest; 

 După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe 

durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la 

data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada 

minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării 

proiectului.  

 Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create 

trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata 

implementării proiectului. 

 În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata 

implementării proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate 

obligatorie după finalizarea implementării proiectului, beneficiarul 

ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va 

menține ocuparea locurilor de muncă create, minim la aceeasi rata orara si la 

aceeasi norma de lucru stabilite in planul de afaceri. Astfel, 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 6 luni după cele 18 luni de implementare, conform planului 

de afaceri. Rata orară poate să crească, dar nu poate să scadă4. 

 Intreprinderea nou infiintata este direct responsabila de pregatirea si 

implementarea planului de afaceri si nu actioneaza ca intermediar pentru 

proiectul propus a fi finantat; 

 Beneficiarii ajutoarelor de minimis au obligatia de a pune la dispozitia 

Administratorului Schemei de Minimis si / sau OIR / AM / Curtea de conturi / 

                                                           
3 conform http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b3b831bea4b144e6987403b6100551ef.pdf 
4 conform http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b3b831bea4b144e6987403b6100551ef.pdf 
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Curtea de Audit, etc., in formatul si in termenul solicitat de acesta / acestia, 

toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii procedurilor de 

raportare. 

 Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant 

legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul 

acestui program. În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate 

reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei 

plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de 

asociat majoritar. 

 Valoarea maxima totala a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia 

intreprinderea unica pe o perioada de 3 ani consecutivi, cumulata cu valoarea 

alocarii financiare acordate, in conformitate cu prevederile prezentei scheme, 

nu va depasi echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro in cazul 

intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau 

contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis 

sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat din surse 

nationale sau comunitare. 

ATENTIE!  

a) Beneficiarul este obligat să asigure (prin incheierea unei polite de asigurari) bunurile 

achiziţionate prin Program în favoarea administratorului schemei de antreprenoriat, 

împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de minim 24 luni şi să cesioneze toate 

drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorului 

schemei de antreprenoriat, in termenul solicitat si impus de catre administratorul 

schemei de minimis. 

b) Beneficiarul este obligat sa nu instraineze bunurile achizitionate in cadrul 

programului pe o durata de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului 

aferent contractului de finantare cu ID POCU/449/4/16/128433. 

c) Beneficiarul este obligat sa incheie o Asigurarea de Raspundere Civila a 

Administratorilor /  Asigurarea de raspundere profesionala pentru functiile de 
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administrator sau similar în favoarea administratorului schemei de antreprenoriat, 

împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de minim 24 luni şi să cesioneze toate 

drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorului 

schemei de antreprenoriat, in termenul solicitat si impus de catre administratorul 

schemei de minimis. 

d) Ajutorul de minimis se va acorda respectand schema de ajutor de minimis “Sprijin 

pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, anexata la prezenta metodologie 

(Anexa 5 – Schema de ajutor de minimis). Ajutorul de minimis nu se acorda:  

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;  
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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.  
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5. SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS 

 

5.1. Schema de ajutor de minimis 

 

Valoarea maximă ce poate fi acordată pentru planurile de afaceri aprobate este de 

462.000,00 lei/plan de afacere/întreprindere (aprox. 99.917,81 euro/plan de afaceri 

calculati la cursul inforeuro din luna august 2018 / 1 Euro = 4,6238 LEI), reprezentând 

maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si se acorda numai întreprinderilor 

înființate de persoanele ale caror planuri de afaceri sunt aprobate.  

Acordarea ajutorului de minimis se va realiza în baza unui contract de subvenție, 

conform schemei de minimis, anexat prezentei metodologii (Anexa 10).  

Ajutorul de minimis se va transfera catre beneficiarul de ajutorul de minimis în două 

tranșe, după cum urmează: 

 O tranșă inițială de maximum 50% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a 

fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție 

încheiat; 

 O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de 

minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a cheltuit 5% 

din transa initiala. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală 

nu se mai acordă.  
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6. ALOCAREA FINANCIARA AFERENTA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS 

 

6.1. Alocarea financiara aferenta schemei de ajutor de minimis 

 

Alocarea financiara disponibilă în cadrul schemei de minimis “Sprijin pentru infiintarea 

de intreprinderi sociale” derulată în cadrul proiectului „Susținerea atreprenoriatului 

social, prin facilitarea accesului la măsuri integrate, inovative și personalizate, 

pentru spriinirea înființării de întreprinderi sociale auto-sustenabile – “SRPM AUTO-

S.E.S.”, număr de identificare al contractului POCU/449/4/16/128433, este în valoare 

totală de 9.702.000,00 lei, această sumă fiind distribuită către organizațiile care 

administraza această schema de minimis, după cum urmează: 

1. Alocarea disponibilă în cadrul schemei de minimis pentru ASOCIAȚIA 

SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM) este de 3.696.000,00 

RON (8 afaceri x 462.000 RON). 

2. Alocarea disponibilă în cadrul schemei de minimis pentru ASOCIATIA 

OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA este de 

3.696.000,00 RON (8 afaceri x 462.000 RON). 

3. Alocarea disponibilă în cadrul schemei de minimis pentru INSTITUTUL 

NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - 

IBA BUCURESTI este de 2.310.000,00 RON (5 afaceri x 462.000 RON). 

Fiecare dintre cele 3 entitati (ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A 

MEDIULUI (SRPM), ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO 

ROMANIA si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE 

ALIMENTARE - IBA BUCURESTI) va desfasura propriul concurs de afaceri, avand propria 

comisie de evaluare.  

De asemenea, concursul de afaceri desfasurat de catre fiecare dintre cele 3 entitati se 

va supune si va respecta in totalitate prezenta METODOLOGIE DE EVALUARE, SELECTIE 

SI APROBARE A PLANURILOR DE AFACERI - modul de organizare si desfasurare a 

concursului de planuri de afaceri. 



 

Page 29 of 57 
 
 
 

      
 

7. CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE ACTIVITATILOR DIN PLANUL DE 

AFACERI 

 

7.1. Conditii de eligibilitate ale activitatilor din planul de afaceri 

 

Având învedere prevederile schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru infiintarea 

de intreprinderi sociale” sunt eligibile activitățile care respectă cumulative 

următoarele condiții: 

a) au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului 

solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 

sociale”; 

b) respectă condițiile de înființare și dezvoltare definite în Ghidului solicitantului – 

Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”; 

c) sunt realizate de întreprinderile nou înființate în cadrul proiectelor finanțate 

prin Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale”. 

Participanții la concurs vor avea în vedere următoarele condiții care vor fi applicate în 

procesul de selecție: 

a) Nu vor fi finanțate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane 

diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare în ceea ce privește 

descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul 

detaliat. 

b) 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 geografica de implementare a proiectului. 
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8. CATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI REGULILE DE ELIGIBILITATE 

A CHELTUIELILOR 

 

8.1. Categoriile de cheltuieli eligibile 

 

Având învedere prevederile schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru infiintarea 

de intreprinderi sociale” principalele categorii de cheltuieli eligibile sunt: 

 Cheltuieli necesare înființării și dezvoltării întreprinderii. 

Cheltuieli necesare înființării și dezvoltării întreprinderii – în această categorie intră 

următoarele tipuri de cheltuieli: 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 

1.1. Cheltuieli salariale 

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

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor assimilate 

acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori) 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate: 

2.1. Cheltuieli pentru cazare 

2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu 

mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori 

locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi 

locul delegării) 

2.4. Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care 

beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară; 

4. Cheltuieli cu achiziția și asigurarea activelor fixe corporale (altele decât terenuri, 

imobile și autoturisme) obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv 
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materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării 

întreprinderilor; 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea 

diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri; 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării 

întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: 

echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile); 

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport 

aferente funcţionării întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 

15.1. Prelucrare de date 

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru 

operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic 

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similar 
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8.2. Cheltuielile neeligibile 

 

Conform orientarilor privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020, urmatoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 

 subcontractele (externalizarile) în temeiul carora plata se definește în procente 

din costul total al proiectului; 

 taxa pe valoarea adaugata recuperabila; 

 dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenții pentru dobânda sau pentru comisioane de garantare; 

 contribuția în natura; 

 achizitia de echipamente second-hand; 

 amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata; 

 costurile pentru operarea obiectivelor de investitii; 

 cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a 

produselor din tutun; 

 achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare pentru o 

contribuție din partea Fondului Social European, cu excepția cazurilor în care se 

aplica prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile de catre 

administratorul schemei de minimis, vor fi suportate exclusiv de catre beneficiarul 

ajutorului de minimis. 

 

8.3. Regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

 

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala decontata pe baza de costuri reale trebuie sa 

îndeplineasca cumulativ urmatoarele condiții cu caracter general: 

 sa nu fi facut obiectul altor finanțari din fonduri publice, cu excepția 

prevederilor art. 7 lit. b) din Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin 
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Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European și Fondul de 

Coeziune 2014-2020; 

 sa fie justificata de facturi emise în conformitate cu prevederile legislatiei 

nationale/comunitare, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, 

echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi auditate si 

identificate; 

 sa fie în conformitate cu prevederile din contractul de subvenție încheiat cu 

administratorul schemei de minimis și sa fie prevazuta în bugetul planului de 

afaceri selectat; 

 sa fie efectiv platita de beneficiarul schemei de minimis, la data intrarii în 

vigoare a contractului de subventie sau de la data menționata în contractul de 

subventie; 

 sa fie menționata în lista cheltuielilor eligibile prevazuta în prezenta 

metodologie; 

 sa fie conforma cu prevederile legislației aplicabile la nivel național și la nivelul 

Uniunii Europene; 

 sa fie rezonabila, justificata și sa respecte principiile bunei gestiuni financiare, 

în special în ceea ce privește economia și eficiența; 

 sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile; 

 sa fie înregistrata în contabilitatea beneficiarului schemei de minimis, cu 

respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. 
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9. CERINTE PRIVIND ELABORAREA PLANURILOR DE AFACERI 

 

9.1. Cerinte privind elaborarea planurilor de afaceri 

 

Structura planului de afaceri ia in considerare aspectele prevazute in schema de 

minimis (Anexa 5 – Schema de ajutor de minimis), contractul de minimis si usurinta 

evaluarii calitative a planului de afaceri. 

Structura acestuia trebuie respectat si va fi publicat pe urmatoarele site-uri: 

 www.srpm-auto-ses.ro 

 www.bioresurse.ro. 

Planul de afaceri (Anexa 4 – Plan de afaceri) va fi completat in format electronic.  

 

Planul de afaceri trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele informatii:  

 DATE GENERALE ALE SOLICITANTULUI  

 DESCRIEREA AFACERII  

 Componenta membrilor care formeaza entitatea juridica;  

 Obiectivul general și obiectivele specifice afacerii;  

 Calendarul activitatilor de implementare a afacerii;  

 Rezultate economice și sociale;  

 Indicatori si numarul de persoane angajate in intreprinderile social nou 

infiintate;  

 Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;  

 Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a 

întreprinderii;  

 Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social 

și în cel economic din zona respectiva;  

 Vadul comercial în contextul social și în cel economic.  

 Principalii clienți 

 Principalii concurenti 

 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 

http://www.srpm-auto-ses.ro/
http://www.bioresurse.ro/
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prevăzute la art. 4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia 

social 

 Modelul de organizare si functionare a intreprinderii sociale 

(Schema organizatorica) 

 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 din Legea nr. 

219/2015 privind economia social 

 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, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților 

din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și 

justificarea activităților propuse față de acestea 

 STRATEGIA DE MARKETING 

 Strategia de produs / serviciu / lucrare 

 Strategia de preț in raport cu concurenta 

 Strategia de plasare/ distribuție 

 Strategia de promovare 

 PRINCIPALELE RISCURI IDENTIFICATE ÎN IMPLEMENTAREA CU SUCCES 

PROIECTULUI 

 ABORDAREA TEMELOR ORIZONTALE SI SECUNDARE ÎN CADRUL AFACERII 

 MACHETA FINANCIARA – BUGETUL PROIECTULUI 

 Planul de finanțare al întreprinderii. 

 Bugetul proiectului - Proiectii financiare 

 Bugetul proiectului 

 Previzionarea veniturilor 

 Previzionarea cheltuielilor 

 Previzionarea veniturilor si a cheltuielior (cash-flow) – CPP 

 Bugetul alocat temelor secundare 

 si celelate sectiuni din cadrul Anexei 4 – Plan de afaceri  
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Pe langa partea descriptiva a afacerii, planul de afaceri contine Macheta financiara 

(Anexa 4a – Macheta financiara).  

 

Planurile de afaceri trebuie sa contina obligatoriu masuri concrete pentru promovarea 

si atingerea temelor secundare de mai jos, iar cele care vor evidentia pe langa aceste 

masuri si cheltuielile care conduc la atingerea acestora vor fi punctate suplimentar: 

 Cerinta minima privind propunerea unor masuri concrete pentru 

promovarea si atingerea temei secundare de SPRIJINIRE A TRANZIȚIEI CĂTRE O 

ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON ȘI EFICIENȚĂ din punct de vedere 

al utilizării resurselor, precum: achiziționarea/ utilizarea unor echipamente ce 

permit un consum redus, ex. cele clasa A++, derularea unor campanii de 

informare pentru promovarea măsurilor de eficiență energetică și utilizarea 

energiei din resurse regenerabile în IMM-uri, activități de cercetare, dezvoltare 

tehnologică și inovare în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse 

regenerabile, investiții în utilizarea mai largă a contractului de performanță 

energetică, eficiență energetică și instalații de încălzire și răcire pe baza de 

energie din surse regenerabile, etc.. din punct de vedere al utilizarii resurselor, 

prin activitatile intreprinse in cadrul afacerii si in detalierea planului de afaceri, 

precum: actiuni/activitati de promovare si informare asupra acestei teme 

secundare, achizitionarea/utilizarea unor echipamente ce permit un consum 

redus, precum cele clasa A++, derularea unor campanii de informare pt 

promovarea masurilor de eficienta energetica si utilizarea energiei din resurse 

regenerabile in  IMM-uri, activitati de cercetare, dezvoltare tehnologica si 

inovare in domeniul eficientei energetice, si al energiei din surse regenerabile, 

investitii in utilizarea mai larga a contractului de performata energetica, 

eficienta energetica si instalatii de incalzire si racire pe baza de energie din surse 

regenerabile, etc.. Diferentierea se va realiza prin acordarea unui punctaj 

superior pentru cei ce bugeteaza cel putin 10% din cheltuieli sa fie directionate 

catre masuri concrete pentru promovarea temei de sprijinire a tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii 

resurselor cu (+1p) ; cel putin 12% cu (+2p); cel putin 14% cu (+3p). Astfel se va 
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asigura ca 100% din planurile de afaceri ce vor fi depuse vor include activitati 

pentru atingerea temei secundare de sprijinire a tranzitiei catre o economie cu 

emisii scazute de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor, 

in timp ce previzionam, ca un minim de 30% din afacerile finantate vor atinge o 

medie de 10% din buget pentru a primi punctaj suplimentar.;  

 Cerinta minima privind propunerea unor masuri concrete pentru 

promovarea si atingerea temei secundare de INOVARE SOCIALĂ, precum: 

actiuni/activitati de promovare si informare asupra acestei teme secundare, 

derularea unor campanii de informare pentru promovarea inovarii sociale, 

egalitatii de sanse, de gen, nedescriminarii, accesabilitatea pers cu dizabilitati, 

dar si aplicarea unor metode inovatoare de combatere a discriminarii, 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/ entice, metode inovatoare de combatere a discriminării, metode 

inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a 

persoanelor defavorizate, valorificarea oportunităților locale de dezvoltare 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.), crearea/dezvoltarea unui produs/serviciu de inovare 

sociala,  etc.. Diferentierea se va realiza prin acordarea unui punctaj superior 

pentru cei ce bugeteaza ca cel putin 3% din cheltuieli sa fie directionate catre 

masuri concrete pentru promovarea temei de inovare sociala cu (+1p) ; cel putin 

4% cu (+2p); cel putin 5% cu (+3p). Astfel asiguram ca 100% din planurile de 

afaceri ce vor fi depuse vor include activitati/actiuni pentru inovare sociala in 

timp ce, previzionam, ca un minim de 30% din afacerile finantate vor atinge o 

medie de 10% din buget pentru a primi punctaj suplimentar. 

 Cerinta minima privind propunerea unor masuri concrete pentru 

promovarea si atingerea temei secundare de NEDISCRIMINARE, precum: 
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actiuni/activitati de promovare si informare asupra acestei teme secundare, 

derularea unor campanii de informare pentru promovarea nediscriminarii, 

angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile, etc.. Diferentierea se va realiza 

prin acordarea unui punctaj superior pentru cei ce bugeteaza ca cel putin 3% din 

cheltuieli sa fie directionate catre masuri concrete pentru inovare sociala cu 

(+1p) ; cel putin 4% cu (+2p); cel putin 5% cu (+3p). Astfel asiguram ca 100% din 

planurile de afaceri ce vor fi depuse vor include activitati/actiuni promovarea 

nediscriminarii in timp ce, previzionam, ca un minim de 30% din afacerile 

finantate vor atinge o medie de 10% din buget pentru a primi punctaj 

suplimentar;  

 

In vederea stabilirii valorii ajutorului de minimis necesar realizarii afacerii trebuie luate 

in calcul doar cheltuielile eligibile listate in Anexa 6 – Lista cheltuielilor eligibile si 

prezentante la subcapitolul 8.1 al prezentei metodologii. 

Alte cheltuieli sunt considerate neeligibile si vor fi suportate de beneficiarul ajutorului 

de minimis, conform subcapitolelor 8.2 si 8.3 al prezentei metodologii.  

 

ATENTIE!!!:   

 In momentul completarii machetei financiare, trebuie sa tineti cont ca 

activitatile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor 

fi finantate numai daca au fost initiate dupa semnarea contractului de 

subventie.  

 După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue 

activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de 

minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la 

care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate 

ulterior finalizării implementării proiectului.  

 Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou 

create trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe 

durata implementării proiectului. 
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 În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe 

durata implementării proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de 

sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării proiectului, 

beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării 

întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create, minim la 

aceeasi rata orara si la aceeasi norma de lucru stabilite in planul de afaceri. 

Astfel, 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 6 luni după cele 18 luni 

de implementare, conform planului de afaceri. Rata orară poate să crească, 

dar nu poate să scadă. 
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10. CERINTE PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI DE PARTICIPARE LA 

CONCURSUL DE AFACERI 

 

10.1. Cerinte privind depunerea dosarului de participare la concursul de afaceri 

 

Dosarul de participare la concursul de planuri de afaceri trebuie sa contina urmatoarele 

documente:  

 Anexa 1 – Cererea de inscriere la concursul de planuri de afaceri (in 

original);   

 Anexa 2 – Declaratie de angajament, eligibilitate si evitare a dublei 

finantari (in original); 

 Anexa 3 – Acordul de utilizare a datelor personale (in original); 

 Anexa 4 –Plan de afaceri (2 exemplare originale, dar si pe suport media 

(stick) in format word editabil); 

 Anexa 4a – Macheta financiara (2 exemplare originale, dar si pe suport 

media (stick) in format excel editabil).   

 

In plus fata de documentele solicitate mai sus, cei care nu au participat la cursul de 

Antreprenor in economie sociala organizat de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE 

PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM) sau de ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA 

ECOLOGICA BIO ROMANIA sau de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI in cadrul prezentului proiect, 

trebuie sa mai depuna urmatoarele:  

 Buletin/ Carte de identitate (in copie cu mentiunea “conform cu 

originalul”);  

 Certificat de nastere (in copie cu mentiunea “conform cu originalul”);  

 Certificat de casatorie (in copie cu mentiunea “conform cu originalul”, 

daca este cazul);   

 Diploma de studii dupa ultima forma de invatamant absolvita (in copie cu 

mentiunea “conform cu originalul”);  
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 Certificatul de absolvire sau adeverinta emisa de catre alt Furnizor al 

cursurilor de Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau de Manager 

de intreprindere sociala cod COR 112036, de minim 40 de ore, recunoscut de 

ANC (in copie cu mentiunea “conform cu originalul”).  

  

CONCURSUL DE AFACERI SI PERIOADA DE DEPUNERE A PLANURILOR DE AFACERI 

ESTE:  

26 OCTOMBRIE 2020 – 29 OCTOMBRIE 2020.  

 

Participantii care depun pentru a obtine finantare de la Administratorul schemei de 

minimis: ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), vor 

depune in perioada 26 Octombrie 2020 – 29 Octombrie 2020, la adresa Str. Stolnicului 

nr. 6-10, et. 5, ap. 15, (interfon 15), sector 1, Bucuresti, zilnic intre orele 09.00 – 

16.00. Fiecare Plan de afaceri va primi un numar de inregistrare. 

 

Participantii care depun pentru a obtine finantare de la Administratorul schemei de 

minimis: ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA, vor 

depune in perioada 26 Octombrie 2020 – 29 Octombrie 2020, la adresa Str. Stolnicului 

nr. 6-10, et. 5, ap. 15, (interfon 15), sector 1, Bucuresti, zilnic intre orele 09.00 – 

16.00. Fiecare Plan de afaceri va primi un numar de inregistrare. 

 

Participantii care depun pentru a obtine finantare de la Administratorul schemei de 

minimis: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE 

ALIMENTARE - IBA BUCURESTI, vor depune in perioada 26 Octombrie 2020 – 29 

Octombrie 2020, la adresa str. Dinu Vintilă, nr. 6, Sector 2, Bucuresti, zilnic intre orele 

09.00 – 16.00. Fiecare Plan de afaceri va primi un numar de inregistrare 

 

DOSARELE PRIMITE DUPA DATA LIMITA DE DEPUNERE (29 OCTOMBRIE 2020, ORA 

16:00) VOR FI DECLARATE NECONFORME!  
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Planul de afaceri si macheta financiara vor fi redactate electronic si apoi listate si 

semnate de elaborator, fiind depuse atat in original (fizic), cat si pe suport media 

(stick). Pe suport media (stick) se va depune planul de afaceri (in format pdf si word), 

impreuna cu Anexa 4a – Macheta financiara (in format pdf si excel). 

 

In cadrul concursului vor fi acceptate doar planuri de afaceri trimise/depuse intr-

un colet sigilat (in 2 exemplare originale), insotit de toate documentele justificative 

solicitate. 

  

In cadrul concursului/concursurilor, un beneficiar poate participa cu un singur plan 

de afaceri, in caz contrar fiind respins pe neconformitate.  
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11. EVALUAREA, SELECTIA SI APROBAREA PLANURILOR DE AFACERI 

 

11.1. Evaluarea, selectia si aprobarea planurilor de afaceri 

 

Evaluarea planurilor de afaceri va fi facuta de catre fiecare dintre cele 3 entitati 

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), ASOCIATIA 

OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA si INSTITUTUL 

NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA 

BUCURESTI. 

Fiecare dintre cele 3 entitati ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A 

MEDIULUI (SRPM), ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO 

ROMANIA si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI  va avea cate o comisie formata din 3 

membri care vor evalua planurile de afaceri depuse si inregistrate pentru fiecare 

entitate. Aceasta comisie din 3 membrii va fi alcatuita dintr-un reprezentant al 

sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015 privind economia socială, 

art 3 al a-f, intreprinderisociale atestate, intreprinderi sociale de insertie), 

reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare a/ale 

proiectului si reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din 

regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului si va fi coordonata de cate un 

presedinte de comisie care va avea un rol suport pentru buna desfasura a concursului.  

Membrii comisiilor de evaluare vor fi selectati cu respectarea principiilor de 

transparenta si confidentialitate, fara legatura cu oricare din participantii la concurs. 

Fiecare membru al comisiei de evaluare va semna o declaratie de angajament in acest 

sens. De asemenea, vor semna o declaratie de angajament ca nu vor folosi in nume 

propriu sau comunica tertilor, partial sau integral, informatii cu privire la planurile de 

afaceri pe care le evalueaza. Presedintele comisiei va verifica si va aviza exclusiv 

eligibilitatea fiecarui plan de afaceri, dar va aviza si punctajele fiecarui plan de afaceri.  
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Evaluarea planurilor de afaceri consta in parcurgerea urmatoarelor 3 etape:  

 

A. Verificarea eligibilitatii   

Verificarea eligibilitatii consta in indeplinirea conditiilor minime, administrative (ex. 

documente solicitate, respectarea modelului impus, respectarea indicatorilor de 

program, respectarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis, anexarea 

tuturor declaratiilor si a documentelor, respectarea plafoanelor, contributia la temele 

secundare, regiunile eligibile si conditiile de finantare etc.).  

Intreaga lista cu criteriile de eligibilitate se regaseste la capitolul 4 din prezenta 

procedura.  

In cadrul acestei etape, verificarea se va face conform Anexa 7 – Grila de verificare a 

conformitatii administrative si a eligibilitatii.  

Evaluarea planurilor de afaceri depuse de participantii care doresc finantare la unul 

dintre cei 3 administratori ai schemei de minimis, va fi facuta de catre fiecare dintre 

cele 3 entitati ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), 

ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA si 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE 

ALIMENTARE - IBA BUCURESTI. 

Fiecare dintre cele 3 entitati ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A 

MEDIULUI (SRPM), ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO 

ROMANIA si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI  va avea cate o comisie formata din cate 3 

membri care vor evalua planurile de afaceri depuse si inregistrate pentru finantare, 

pentru fiecare entitate.  

Astfel, evaluarea va fi realizata pe fiecare entitate in parte, la „6 ochi” unde toti cei 3 

evaluatori pe fiecare entitate, vor avea fise de evaluare separate pe care si le vor 

asuma.  Canditatul va fi bifat cu ADMIS sau RESPINS. Rezultatele fiecarui plan de afacere 

vor fi avizate de catre fiecare presedinte de comisie. 

In urma finalizarii etapei A, administratorii schemei de minimis vor publica Lista 

intermediara a participantilor admisi in etapa B.   

Participantii nemultumiti de rezultatul obtinut la aceasta etapa pot depune contestatie 

conform Anexei 11 – Contestatie, in termen de in maxim 2 zile calendaristice de la data 

publicarii Listei intermediare a participantilor admisi in etapa urmatoare. Termenul 

expira la ora 23:59 (ora Romaniei) a celei de a doua zi de dupa publicarea/comunicarea 

rezultatelor. De exemplu, publicarea rezultatelor are loc pe data de 1 a lunii, termenul 

de transmitere a contestatiilor este 3 a lunii, ora 23:59. Contestatiile primite dupa 

termenul limita prin e-mail (se considera data si ora la care mesajul este inregistrat de 
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server-ul de e-mail a proiectului) nu vor fi luate in considerare. Contestatiile se vor 

trimite exclusiv pe mail. 

In urma finalizarii contestatiilor etapei A, administratorii schemei de minimis vor 

publica Lista finala a participantilor admisi in etapa B.   

 

B. Evaluarea tehnica si financiara   

Evaluarea tehnica si financiara consta intr-o evaluare bazata pe punctaj (maxim 100 de 

puncte prag de eligibilitate, minim 80 de puncte si evitarea punctarii cu 0 a oricarei 

subsectiuni) a Planului de Afaceri.   

Fiecare plan de afacere va fi evaluat de catre comisia aferenta fiecare entitati unde s-

a depus planul de afaceri, de catre cei 3 membrii ai comisiei, independent, punctajul 

fiind calculat ca medie a punctajelor acordate de evaluator. Punctajul final va fi avizat 

si semnat de catre fiecare presedintele de comisie. In cazul in care se constata, la 

nivelul unei sectiuni a planului, diferente de punctaj mai mari de 30% intre oricare 3 

evaluari, fiecare din evaluatori va fi notificat/anuntat sa reevalueze sectiunea 

respectiva. In acest caz se va permite inclusiv consultarea intre evaluatori pentru 

atingerea unui consens.  

 

B. 1 - Evaluarea tehnica  

Evaluarea tehnica reprezinta o evaluare bazata pe punctaj a Planului de Afaceri.   

Aceasta va consta in analizarea tuturor datelor si informatiilor cuprinse in planul de 

afaceri, precum:  

 DATE GENERALE ALE SOLICITANTULUI  

 DESCRIEREA AFACERII  

 Componenta membrilor care formeaza entitatea juridica;  

 Obiectivul general și obiectivele specifice afacerii;  

 Calendarul activitatilor de implementare a afacerii;  

 Rezultate economice și sociale;  

 Indicatori si numarul de persoane angajate in intreprinderile social nou 

infiintate;  

 Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;  

 Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a 

întreprinderii;  

 Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social 

și în cel economic din zona respectiva;  

 Vadul comercial în contextul social și în cel economic.  

 Principalii clienți 
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 Principalii concurenti 

 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 

social 

 Modelul de organizare si functionare a intreprinderii sociale 

(Schema organizatorica) 

 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 din Legea nr. 

219/2015 privind economia social 

 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, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților 

din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și 

justificarea activităților propuse față de acestea 

 STRATEGIA DE MARKETING 

 Strategia de produs / serviciu / lucrare 

 Strategia de preț in raport cu concurenta 

 Strategia de plasare/ distribuție 

 Strategia de promovare 

 PRINCIPALELE RISCURI IDENTIFICATE ÎN IMPLEMENTAREA CU SUCCES 

PROIECTULUI 

 ABORDAREA TEMELOR ORIZONTALE SI SECUNDARE ÎN CADRUL AFACERII 

 MACHETA FINANCIARA – BUGETUL PROIECTULUI 

 Planul de finanțare al întreprinderii. 

 Bugetul proiectului - Proiectii financiare 

 Bugetul proiectului 

 Previzionarea veniturilor 

 Previzionarea cheltuielilor 

 Previzionarea veniturilor si a cheltuielior (cash-flow) – CPP 

 Bugetul alocat temelor secundare 
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 si celelate sectiuni din cadrul Anexei 4 – Plan de afaceri  

 

B.2 - Evaluarea financiara  

Evaluarea financiara va consta in verificarea 4a. Machetei financiare: 6.2.1. Bugetul 

proiectului, 6.2.2. Previzionarea veniturilor, 6.2.3. Previzionarea cheltuielilor, 6.2.4. 

Previzionarea veniturilor si a cheltuielior (cash-flow) – CPP, 6.2.5. Bugetul alocat 

temelor secundare. 

In cadrul acestei etape, evaluarea se va face conform Anexei 8 – Grila de evaluare 

tehnica si financiara.  

In urma finalizarii etapei B, administratorii schemei de minimis vor publica Lista 

intermediara cu punctajul obtinut de participanti la etapa B.   

Participantii nemultumiti de rezultatul obtinut la aceasta etapa pot depune contestatie 

conform Anexei 11 – Contestatie, in termen de maxim 2 zile calendaristice de la data 

publicarii Listei intermediare cu punctajul obtinut de participanti la etapa B. 

Termenul expira la ora 23:59 (ora Romaniei) a celei de a doua zi de dupa 

publicarea/comunicarea rezultatelor. De exemplu, publicarea rezultatelor are loc pe 

data de 1 a lunii, termenul de transmitere a contestatiilor este 3 a lunii, ora 23:59. 

Contestatiile primite dupa termenul limita prin e-mail (se considera data si ora la care 

mesajul este inregistrat de server-ul de e-mail a proiectului) nu vor fi luate in 

considerare. Contestatiile se vor trimite exclusiv pe mail. 

In urma finalizarii contestatiilor etapei B, administratorii schemei de minimis vor 

publica Lista finala cu punctajul obtinut de participanti la etapa B, si care implicit 

vor participa la etapa C. 

  

C. Etapa finala de evaluare   

Aceasta etapa consta in organizarea interviului direct cu antreprenorul candidat.  

Candidatii a caror planuri vor obtine minim 80 de puncte (din 100 puncte posibile) vor 

sustine un interviu in care isi vor prezenta afacerea si vor raspunde intrebarilor 

membrilor comisiei de evaluare ai fiecarei entitati, referitor la aceasta.  

Durata interviului va fi de maxim 30 de minute.  

Planificarea interviului se va realiza de catre echipa de proiect, individual, cu fiecare 

candidat calificat, prin intermediul unei invitatii electronice sau telefonic. Candidatii 

care nu vor raspunde invitatiei in maxim 24 de ore de la transmiterea electronica a 

acesteia vor fi contactati telefonic pentru confirmare la numarul declarat in formularul 

de inregistrare. Fiecare apel va fi urmat de un mesaj electronic de confirmare. In cazul 
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in care un candidat nu poate fi contactat si nu raspunde la 2 mesaje de confirmare 

ca urmare a apelului telefonic planul depus de acesta va fi descalificat.  

 

Interviul se va realiza de catre membrii comisiei de evaluare cu fiecare candidat 

calificat, astfel:  

- fizic la sediul indicat pentru fiecare Administrator al schemei de minimis SAU online 

(zoom, skype, etc) SAU telefonic.  

 

In cadrul interviului comisia de evaluare va urmari si aprecia/nota urmatoarele aspecte:  

 Sustinerea interviului in mod clar, detaliat, specific, concis, relevant, 

coerent si pertinent;  

 Gradul de cunoastere a detaliilor propriei afaceri, inclusiv aspecte si 

detalii ce nu au fost prezentate in planul de afaceri depus;  

 Raspunsuri clare, detaliate, specifice, concise, relevante, coerente si 

pertinente la toate intrebarile membrilor comisiei de evaluare;  

 Detalierea masurilor pe care le va lua participantul in vederea mentinerii 

si functionarii afacerii si in vederea mentinerii celor cinci angajati, in cazul in 

care afacerea nu va decurge conform previziunilor financiare.  

 

Evaluarea va fi facuta de catre fiecare dintre cele 3 entitati ASOCIAȚIA SOCIETATEA 

ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), ASOCIATIA OPERATORILOR DIN 

AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI. 

Fiecare dintre cele 3 entitati ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A 

MEDIULUI (SRPM), ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO 

ROMANIA si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI va avea cate o comisie formata din 3 

membri care vor evalua planurile de afaceri depuse si inregistrate pentru fiecare 

entitate si astfel vor evalua si in faza C.  

Astfel, evaluarea va fi realizata pe fiecare entitate in parte, la „6 ochi” unde toti cei 3 

evaluatori pe fiecare entitate, vor avea fise de evaluare separate pe care si le vor 

asuma.  Canditatul va fi bifat cu ADMIS sau RESPINS, etapa C fiind considerata de 

maxima importanta. Aceste rezultate vor fi avizate de catre presedintele de comisie. 

In cadrul acestei etape, evaluarea se va face conform Anexei 9 – Grila de evaluare finala 

(interviul direct).  
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Doar antreprenorii care obtin aprobarea (“ADMIS”) la toate cele 3 etape vor fi finantati.  

In urma finalizarii etapei C, administratorii schemei de minimis vor publica Lista 

intermediara a proiectelor selectate spre finantare si Lista de rezerva a proiectelor 

(daca este cazul). Lista de rezerva se va intocmi cu urmatorii 9 finalisti (cate 3 pe 

fiecare entitate), in ordinea obtinerii punctajului 

Participantii nemultumiti de rezultatul obtinut la aceasta etapa pot depune contestatie 

conform Anexei 11 – Contestatie, in termen de in maxim 2 zile calendaristice de la data 

publicarii Listei intermediare a proiectelor selectate spre finantare si Listei de 

rezerva a proiectelor (daca este cazul). Termenul expira la ora 23:59 (ora Romaniei) 

a celei de a doua zi de dupa publicarea/comunicarea rezultatelor. De exemplu, 

publicarea rezultatelor are loc pe data de 1 a lunii, termenul de transmitere a 

contestatiilor este 3 a lunii, ora 23:59. Contestatiile primite dupa termenul limita prin 

e-mail (se considera data si ora la care mesajul este inregistrat de server-ul de e-mail 

a proiectului) nu vor fi luate in considerare. Contestatiile se vor trimite exclusiv pe 

mail. 

In urma finalizarii contestatiilor etapei C, administratorii schemei de minimis vor 

publica Lista finala a proiectelor selectate spre finantare si Lista de rezerva a 

proiectelor (daca este cazul). Lista de rezerva se va intocmi cu urmatorii 9 finalisti 

(cate 3 pe fiecare entitate), in ordinea obtinerii punctajului.  

 

11.2. Selectia planurilor de afaceri 

 

11.2.1. Conditii generale privind selectia planului de afaceri 

 

In urma evaluarii Planurilor de afaceri, vor fi selectate 21 de planuri de afaceri pentru 

a obtine finantare, astfel:  

 

1. ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM): 8 

afaceri x maxim 462.000 RON. 

2. ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA: 8 

afaceri x maxim 462.000 RON. 

3. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE 

ALIMENTARE - IBA BUCURESTI: 5 afaceri x maxim 462.000 RON). 
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Pentru a preintampina eventuale probleme ce pot aparea pana la semnarea 

contractelor de subventie, alte 9 planuri de afaceri (cate 3 planuri de afaceri pe fiecare 

entitate) in ordinea punctajului obtinut, pot intra pe lista de rezerva.  

In selectarea planurilor de afaceri, juriul va avea in vedere respectarea urmatoarelor 

conditii:   

 Nu vor putea fi selectate in vederea finantarii planuri de afaceri ce se adreseaza 

activitatilor economice enumerate la punctul 4.3 de mai sus;  

 Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat 

la programul de formare organizat in cadrul proiectului derulat si implementat 

de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), ASOCIATIA 

OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA si INSTITUTUL 

NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA 

BUCURESTI, avand cod POCU/449/4/16/128433, nu va putea depasi 10% din 

numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul 

proiectului (adica maxim 2 persoane);  

 Pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza;  

 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.  

 

11.2.2. Algoritmul pentru finantarea planurilor de afaceri 

 

Urmare a clasamentului publicat, Planurile de afaceri vor fi selectate pentru finantare 

dupa urmatorul algoritm:  

1. Se vor realiza 3 liste, cate una pe fiecare entitate dintre cele 3 entitati 

(ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), 

ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA si 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE 

ALIMENTARE - IBA BUCURESTI) si se vor ordona, dupa punctajul final obtinut;.  

2. Se vor selecta pentru finantare primele 8 planuri in ordinea 

descrescatoare a punctajului pentru ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMANA DE 

PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), primele 8 planuri in ordinea descrescatoare a 

punctajului pentru ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA 

BIO ROMANIA si primele 5 planuri in ordinea descrescatoare a punctajului 
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pentru INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI;  

3. Din lista selectata la pasii 1 si 2 se vor elimina, daca va fi cazul, in ordinea 

punctajului final obtinut (planurile cu cel mai mic punctaj):  

 Planurile de afaceri depuse de candidati care nu au parcurs programul 

de formare direct din proiectul POCU/449/4/16/128433, daca numarul 

acestora este mai mare de 2 afaceri (numarul maxim de astfel de 

planuri ce pot fi finantate prin program).  

4. In cazul in care, dupa derularea etapelor 2 si 3 , suma planurilor de afaceri 

selectate pentru finantare este mai mica decat plafonul de 9.702.000,00 lei, 

suma ramasa va fi utilizata pentru finantarea, in conditiile punctului 3, a 

urmatoarelor planuri in ordinea punctajului, pana la atingerea plafonului.  

5. Criteriile de departajare pentru aplicantii cu acelasi punctaj, de pe 

ultimul loc, sunt, in ordine:  

a. Punctajul obtinut la criteriul 18. (teme secundare) din cadrul 

Anexei 8 - Grila de evaluare tehnica si financiara;  

b.  “Primul venit – Primul servit”.  

6. Urmatoarele 9 planuri de afaceri (cate 3 planuri de afaceri pe fiecare 

entitate), dupa parcurgerea etapei 6, in ordinea punctajului final obtinut, se vor 

constitui in lista de rezerva pentru cazul in care candidatii a caror planurile de 

afaceri selectate pentru finantare nu semneaza contractul de finantare.  

Lista planurilor de afaceri selectate pentru finantare precum si lista de rezerve vor fi 

publicate pe: www.srpm-auto-ses.ro si pe www.bioresurse.ro. 

 

 

IMPORTANT!  

Candidatii a caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare vor trebui sa 

semneze contractele de finantare/subventie si sa respecte conditiile de infiintare si 

functionare a intreprinderilor sociale. Refuzul semnarii contractului de subventie sau 

infiintarii intreprinderii sociale in conditiile contractului de finantare, atrage dupa sine 

pierderea finantarii obtinute. 
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8. CONTESTATII 

 

8.1. Contestatii 

 

In caz de contestatii, administratorii schemei de antreprenoriat vor pune la dispozitia 

proiectului o comisie de solutionare a contestatiilor, formata din alti membrii 

evaluatori, diferiti de cei care au evaluat initial planul de afaceri, pe fiecare entitate 

in parte. Procesul de selectie este final in momentul rezolvarii tuturor contestatiilor, 

moment in care sunt anuntati castigatorii.  

Participantii nemultumiti de punctajul obtinut in urma procesului de evaluare pot 

depune o contestatie motivata pe e-mail la urmatoarele adese:  

- asociatia.srpm@gmail.com in cazul celor care au depus planul de afaceri la 

ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIA MEDIULUI (SRPM) 

- bio.romania.asociatia@gmail.com in cazul celor care au depus planul de afaceri la 

ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA 

- training@bioresurse.ro in cazul celor care au depus planul de afaceri la INSTITUTUL 

NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA 

BUCURESTI 

, in maxim 2 zile calendaristice de la afisarea/comunicarea rezultatelor. Termenul 

expira la ora 23:59 (ora Romaniei) a celei de a doua zi de dupa publicarea/comunicarea 

rezultatelor. De exemplu, publicarea rezultatelor are loc pe data de 1 a lunii, termenul 

de transmitere a contestatiilor este 3 a lunii, ora 23:59. Contestatiile primite dupa 

termenul limita prin e-mail (se considera data si ora la care mesajul este inregistrat de 

server-ul de e-mail a proiectului) nu vor fi luate in considerare. Contestatiile se vor 

trimite exclusiv pe mail. 

 

Comisia de evaluare a planurilor de afaceri in caz de contestatii va transmite pe e-mail 

celor care au contestat rezultatele evaluarii o scrisoare de informare insotita de Anexa 

7 – Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, Anexa 8 – Grila 

de evaluare tehnica si financiara si Anexa 9 - Grila de evaluare finala (interviul direct), 

dupa caz.  

 

Contestatiile primite vor fi analizate de Comisia de evaluare a planurilor de afaceri in 

caz de contestatii, a fiecarei entitati in parte. Aceasta va reevalua planurile de afaceri 

si daca este cazul va admite contestatia. La finalul procesului de solutionare a 

contestatiilor se va completa Lista castigatorilor sau Lista de rezerva cu toate planurile 

de afaceri evaluate, in ordinea descrescatoare a punctajelor primite.  

mailto:asociatia.srpm@gmail.com
mailto:bio.romania.asociatia@gmail.com
mailto:training@bioresurse.ro
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9. MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS SI 

CONTRACTAREA ACESTORA 

 

9.1. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis si contractarea acestora 

 

Acordarea ajutorului de minimis va fi conditionata de infiintarea legala a intreprinderii 

sociale.   

Administratorii schemelor de antreprenoriat vor acorda intreprinderilor sociale 

ajutoare de minimis in baza unor contracte de subventie (Anexa 10 – Contract de 

subventie).  

Valoarea maxima a subventiei acordate fiecarei intreprinderi nou-infiintate in baza 

planului de afaceri aprobat este de aproximativ 99.917,81 euro pentru fiecare plan de 

afaceri (echivalentul a 462.000 RON  calculat la cursul de 4,6238 lei/euro - cursul 

Inforeuro aferent lunii august 2018, reprezentand maximum 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile.   

Ajutorul de minimis se va transfera catre beneficiarul de ajutor de minimis in doua 

transe, dupa cum urmeaza:  

a) O tranșă inițială de maximum 50% din valoarea ajutorului de minimis, așa 

cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de 

subvenție încheiat; 

b) O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului 

de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a cheltuit 

5% din transa initiala. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa 

finală nu se mai acordă; 

 

Activitatile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi 

finantate numai daca au fost initiate dupa semnarea contractului de subventie incheiat 

intre Administratorul schemei de ajutor de minimis si beneficiarul ajutorului de 

minimis.  

 

Contractul de subventie se incheie intre administratorul schemei de minimis si fiecare 

dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis si va cuprinde minim urmatoarele prevederi:  

 Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligatia de a asigura 

finantarea planurilor de afaceri doar cu respectarea conditiilor prevazute in 

proiect si in conformitate cu legislatia aplicabila;  
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 Administratorul schemei de ajutor de minimis va putea refuza plata 

ajutorului de minimis in situatia constatarii nerespectarii prevederilor schemei 

de minimis/contractului de subventie;  

 Administratorul schemei de ajutor de minimis are dreptul de a monitoriza 

ajutorul de minimis acordat pe toata durata contractului si de a dispune de 

masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin schema de 

ajutor de minimis sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila la 

momentul respectiv, respectiv recuperarea ajutorului de minimis.  

 Administratorul schemei de ajutor de minimis are dreptul de a monitoriza 

respectarea regulilor de sustenabilitate de catre beneficiarul ajutorului de 

minimis, respectiv: continuarea functionarii afacerii, inclusiv mentinerea 

locurilor de munca create, pe o perioada de minimum 6 luni de la sfarsitul 

perioadei obligatorii de functionare a afacerii. 

 Furnizorul, administratorul schemei de ajutor de minimis si beneficiarul 

schemei de ajutor de minimis pastreaza o evidenta detaliat privind ajutorul de 

minimis acordat pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare 

specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidente 

vor contine toate informatiile impuse de legislatia comunitara in domeniul 

ajutorului de minimis.  

 Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia sa respecte indatoririle 

asumate pentru care a obtinut punctaj in planul de afaceri, prevederile 

contractului de subventie precum si cele ale schemei de ajutor de minimis.  

 Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia sa asigure implementarea 

planului de afaceri in conformitate cu prevederile schemei de minimis. 

Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata administratorului schemei de 

ajutor de minimis pentru implementarea planului sau de afaceri.  

 Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a pune la dispozitia 

administratorului schemei de ajutor de minimis, in termenul stabilit, toate 

documentele aferente schemei, ori de cate ori ii sunt solicitate, cat si pe timpul 

vizitei (la sediul social/punctele de lucru) pentru verificarea conformitatii si a 

realitatii;  

 Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta 

administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele si informatiile 

necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la 

dispozitie de catre acesta.  

 Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a restitui, dupa caz, 

partial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit, in situatia nerespectarii 

conditiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobanda aferenta.  
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 Administratorul schemei de ajutor de minimis are dreptul de a recupera 

valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzator si a accesoriilor.  

 Orice alta prevedere din contractul de subventie. 

  

Semnarea contractului de subventie se va realiza ulterior infiintarii intreprinderii, 

beneficiarul urmand a prezenta pentru semnare:  

 Copia Certificatului de Inregistrare  a Solicitantului (CUI/CIF); 

 Copie Act Constitutiv si Statut, daca este cazul; 

 Copie Certificat Constatator; 

 Notificare/Scrisoare din partea bancii privind deschiderea conturilor 

dedicate derularii operatiunilor proiectului (un cont dedicat exclusiv pentru 

primirea ajutorului de minimis si efectuarea cheltuielilor aferente proiectului); 

 Alte declaratii solicitate de finantator.  

 

9.2. Contractarea 

 

Toate persoanele aflate pe Lista finala a proiectelor selectate spre finantare vor fi 

contactate de catre administratorul schemei de minimis si li se vor solicita o serie de 

documente justificative in vederea verificarii respectarii conditiilor de eligibilitate, 

daca este cazul (ex. certificat constatator - daca este cazul).  

In cazul in care, din verificarea documentelor reiese ca nu sunt indeplinite conditiile 

de eligibilitate, administratorul schemei de minimis isi rezerva dreptul de a nu semna 

contractul de subventie cu acei beneficiari de ajutor de minimis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 56 of 57 
 
 
 

      
 

10.ANEXE 

 

10.1. Anexe 

 

Anexa 1 – Cererea de inscriere la concursul de planuri de afaceri   

Anexa 2 – Declaratie de angajament, eligibilitate si evitare a dublei finantari 

Anexa 3 – Declarație privind exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal  

Anexa 4 – Plan de afaceri  

Anexa 4a – Macheta financiara  

Anexa 5 – Schema de ajutor de minimis  

Anexa 6 – Lista cheltuielilor eligibile  

Anexa 7 – Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii  

Anexa 8 – Grila de evaluare tehnica si financiara  

Anexa 9 – Grila de evaluare finala (interviul direct)  

Anexa 10 – Contract de subventie  

Anexa 11 – Contestatie                                

Anexa 12 – GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE - Sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale 

            

 


