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Anexa 11 

 

Cod identificare Plan de afaceri : ............................... 

 

 

Criteriile de evaluare a eligibilității si conformității 

administrative Faza A 

DA NU 

Eligibilitate candidat   

1.Candidatul a depus în termen cererea de înscriere la concursul de 
planuri de afaceri și înregistrare Plan de afaceri. 

  

2.Candidatul își exprimă în scris intenția de a înființa o întreprindere 
socială sau o întreprindere socială de inserție conform Legii 219/2015 
privind economia socială în Regiunea Sud Muntenia sau Regiunea 
Centru. 

  

3.Candidatul a depus în termen acordul privind furnizarea, 
prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor  date, transpusă în Regulamentul (UE) 2016/679 
al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor. 

  

4.Candidatul a depus in termen declarația pe proprie răspundere de 
eligibilitate privind participarea la concursul de planuri de afaceri. 

  

5.Candidatul a depus în termen  declarația pe proprie răspundere 
privind evitarea dublei finanțări. 

  

6.Candidatul a depus în termen  declarația pe propria răspundere 
privind conflictul de interese. 

  

7.Candidatul a depus in termen  declarația pe propria răspundere de 
sustenabilitate cu privire la menținerea locurilor de munca, așa cum 
a fost asumată în planul de afaceri și a menținerii destinației 
bunurilor achiziționate cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului.    

  

8.Candidatul a depus în termen  declarația pe proprie răspundere 
privind respectarea condițiilor schemei de minimis. 

  

9. Candidatul declară că îndeplinește condițiile legale în vigoare 
pentru a deține calitatea de fondator, administrator și/sau asociat, 
conform legislației din România 

  

10.Candidatul declară că nu acționează ca intermediar pentru planul 
de afaceri propus a fi finanțat si este direct responsabil de pregătirea 
și implementarea planului de afaceri. 
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11. Candidatul a depus în termen copie certificata pentru 
conformitate după cartea de identitate. 

  

12. Candidatul a depus în termen copie certificata pentru 
conformitate, după certificatul de naștere. 

  

13. Candidatul a depus în termen copie certificata pentru 
conformitate, după certificatul de căsătorie sau hotărârea/certificat 
de divorț, după caz. 

  

14. Candidatul face dovada că are domiciliul/reședința, în termen de 
valabilitate, în regiunile Sud Muntenia sau Regiunea Centru, la data 
depunerii dosarului de participare la  Concursul de Planuri de afaceri 

  

15. Candidatul face dovada că este absolvent de studii medii, cu 
diplomă de bacalaureat. 

  

16. Candidatul face dovada că deține  un certificat sau adeverință 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 întreprindere sociala cod COR 112036 

  

17. Candidatul face dovada că nu se încadrează în categoria tinerilor 
NEETs (tinerii NEETs, sunt cei  cu vârsta între 16 – 24 ani, care nu au 
loc de munca, nu urmează o forma de învățământ, nu participa la 
activități de formare profesionala si este înregistrat in evidentele 
agenției pentru ocuparea forței de munca. 

  

18. Candidatul a depus în termen planul de afaceri însoțit de buget 
și fluxul de numerar, toate fiind semnate de participant pe fiecare 
pagină. 

  

Candidatul este declarat Eligibil  Neeligibil 

   

Eligibilitate Plan de Afaceri   

1. Planul de afaceri respectă modelul din  Metodologia de concurs a 
planurilor de afaceri. 

  

2. Planul de afaceri prezintă misiunea socială (rolul social) / 
programele sociale ale întreprinderii sociale. 

  

3. Planul de afaceri prezintă problema socială a cărei rezolvare 
constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane 
cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile 
sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de 
mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea. 

  

4. Planul de afacere prezintă grupul vulnerabil  în conformitate cu 
prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011. 

  

5. Planul de afaceri prezintă modul în care se integrează activitatea 
întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona 
respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care 
face obiectul Planului de afaceri. 

  

6. Planul de afaceri prezintă modelul de organizare și funcționare a 
întreprinderii sociale. 
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7. Planul de afaceri prezintă direcțiile strategice de dezvoltare a 
întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și 
misiunea/programele sociale ale acesteia. 

  

8. Planul de afaceri prezintă descrierea produsului/produselor, 
serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face 
obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor 
sociale de inserție. 

  

9. Planul de afaceri prezintă 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. 

  

10. Planul de afaceri prezintă modalitatea prin care se va finanța 

întreprinderea socială. 

  

11. Planul de afaceri prezintă rezultate economice și sociale specific 
preconizate: sunt  definite un set de rezultate proprii 
corespunzătoare activităților planificate. 

  

12. Planul de afaceri prevede un număr minim de 5 persoane 
angajate în întreprinderea socială nou înființată. 

  

13. Planul de afaceri prevede norma de lucru pentru fiecare persoană 
angajată. 

  

14. Planurile de afaceri reflecta realitatea segmentului de piață 
vizat. 

  

15. Planul de afaceri prevede că întreprinderea de economie socială 
finanțată va dobândi un atestat de întreprindere socială în termen 
de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție. 

  

16. Planul de afacere prevede că întreprinderea nou înființată va 
avea sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul 
urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care 
se implementează proiectul. 

  

17.Planul de afacere prevede că întreprinderea nou înființată va 
angaja, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, 
cel puțin 5 persoane. 

  

18. Planul de afacere prevede că persoanele angajate în cadrul 
întreprinderii nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul 
sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se 
implementează proiectul, în mediul urban sau rural. 

  

19. Planul de afacere prevede că după înființare, întreprinderea nou 
creată își va continua 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. 

  

20. Planul de afacere prevede că 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 
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minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va 
menține ocuparea locurilor de muncă create. 

21.Planul de afacere prevede că, în cazul în care întreprinderea se 
înființează ca societate reglementată de Legea societăților 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, reprezentant legal și administrator. 

  

22. Planul de afacere prevede că, în cazul în care întreprinderea se 
înființează ca asociație sau fundație,  persoana fizică al cărei plan 
de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă 
calitatea de membru asociat, reprezentant legal, Președinte al 
Consiliului director, poziție de reprezentare și decizie cu puteri 
depline. 

  

23. Planul de afacere prevede că, în  cazul în care întreprinderea se 
înființează ca oricare dintre celelalte categorii de entități juridice 
enumerate în Ghidul Specific,  persoana fizică al cărei plan de afaceri 
a fost selectat în vederea finanțării  va trebui să aibă calitatea de  
membru asociat, reprezentant legal, Președinte al Consiliului 
director, poziție de reprezentare și decizie cu puteri depline. 

  

24. Codul/codurile CAEN principal/secundar al întreprinderii nou 
creată sunt eligibile în conformitate cu Schema de ajutor de minimis 
"Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale" aferentă 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

  

Planul de afaceri este declarat Eligibil  Neeligibil 

   

Evaluare finală candidat și plan de afacere ADMIS RESPINS 

 

 


