
 

 

 

1 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară: “Incluziunea sociala si combaterea sărăciei” 

Obiectiv specific: “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” 

Titlul proiectului: „UCB susține antreprenoriatul social” 

Contract POCU/449/4/16 - cod SMIS 127047 
  

 

 

 

 

 
GRILA DE ELIGIBILITATE 

- Anexa 1 la Metodologia de evaluare a planurilor de afaceri  

                                     pentru obtinerea ajutorului de minimis- 
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 A. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE 

 

Titular plan de afaceri:________________________________________ 

 

 

Criterii DA NU Observatii 

1 Planul de afaceri conţine datele de identificare ale 

membrului/membrilor grupului ţintă care au elaborat planul de afaceri 

   

2 Planul de afaceri conţine datele de identificare ale întreprinderii 

sociale: cel puţin localitatea in care întreprinderea sociala va avea 

sediul (si punctul de lucru, daca este cazul), codul CAEN si forma de 

organizare (asociaţie, societate comerciala, cooperativa etc.) 

   

3 Proiectul este implementat în localităţi din regiunea Sud-Muntenia sau 

Sud Vest Oltenia 

   

4 Planul de afaceri propus spre finanţare respecta principiile egalităţii de 

şanse, nediscriminării si dezvoltării durabile; 

   

5 Planul de afaceri  respectă domeniile de activitate prevăzute în schema 

de minimis, respectiv nu 

prevede activităţi in sectoarele pescuitului si acvaculturii (cf. 

Regulamentului CE 

104/2000), activităţi de producere, prelucrare, comercializare produse 

agricole, activităţi legate de export către ţări terţe sau către state 

membre, achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri); 

   

6 Planul de afaceri prevede înfiinţarea şi menţinerea pe o perioadă de cel 

puţin 24 de luni a cinci locuri de muncă în cadrul întreprinderii; 
   

7 Planul de afaceri prevede crearea unei întreprinderi sociale cu cel puţin 

5 asociaţi/acţionari, toţi 

aceştia având domiciliul sau reşedinţa în regiunea Sud Muntenia şi Sud 
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Vest Oltenia 

8 Planul de afaceri conţine misiunea socială/programele sociale ale 

întreprinderii sociale; 

   

9 Planul de afaceri conţine problema sociala/ categoriile de persoane/ 

nevoile sociale vizate de activităţile întreprinderii; 

   

10 Planul de afaceri contextul social si economic/ analiza de piaţa    

11 Planul de afaceri conţine modelul de organizare si funcţionare a 

întreprinderii cf. Legii 219/2015 privind economia sociala; 

   

12 Planul de afaceri conţine direcţiile strategice de dezvoltare a 

întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât si 

misiunea/programele sociale ale acesteia; 

   

13 Planul de afaceri conţine descrierea produselor/serviciilor care vor face 

obiectul activităţii întreprinderii sociale; 

   

14 Planul de afaceri conţine justificarea activităţilor propuse: analiza 

SWOT; planul de finanţare al întreprinderii; rezultatele economice si 

sociale; numărul de persoane angajate. 

   

15 Planul de afaceri are anexata declaraţia pe propria raspundere ca 

membrul grupului tinta care a elaborat planul de afaceri nu a furnizat 

informatii false si nu actioneaza ca intermediar pentru afacerea propusa 

a fi finantata. 

   

PLANUL DE AFACERI ESTE ELIGIBIL 
   

 
 
NUME ŞI PRENUME EVALUATOR 
SEMNATURA   _________________________ 
Data 
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NOTE: 
 
1.Planurile de afaceri care nu indeplinesc toate criteriile acestei grile sunt respinse ca neeligibile. Indeplinirea criteriului 
presupune bifarea casutei DA de catre evaluator. 
 
2.Membrul grupului tinta al carui plan de afaceri va fi declarat intre primele 21, in baza punctajului, trebuie:  
 

 Sa faca dovada ca nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii 
criminale sau alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene, din motive 
profesionale sau etic - profesionale. 
Indeplinirea acestui criteriu se va face prin depunerea la dosarul personal a cazierului judiciar al membrului GT, al 
administratorului (daca din motive legale membrul grupului tinta nu poate fi administrator) si al actionarilor/asociatilor, 
daca este cazul, inaintea semnarii contractului de finantare. 

 Sa completeze sa semneze si sa transmita responsabilului selectie planuri de afaceri o declaratie pe propria raspundere 
privind faptul ca investitiile ce vor fi suportate din subventie vor functiona/ exista la sediul social/ punctul de lucru al 
intreprinderii pe o durata de minim 3 ani. 

Daca in timpul implementarii planului de afaceri exista necesitatea deplasarii echipamentelor, cumparate din subventie, 
la vreun client, administratorul intreprinderii sociale va trebui sa pastreze si sa arate la un eventual control un document 
care atesta acest lucru - contract sau factura. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

5 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
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Axa prioritară: “Incluziunea sociala si combaterea sărăciei” 

Obiectiv specific: “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” 
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GRILA DE EVALUARE 

- Anexa 2 la Metodologia de evaluare a planurilor de afaceri  

                                     pentru obtinerea ajutorului de minimis- 
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 B. GRILA DE EVALUARE – PUNCTAJ 

 

Titular plan de afaceri:________________________________________ 

 
 

GRILA DE EVALUARE - PUNCTAJ 
 

Criteriu/ Subcriteriu de evaluare și selecție Punctaj 
Modalitate de 

acordare punctaj 

Observatii- 

motivarea acordarii 

punctajului 

B.1. RELEVANTA FATA DE OBIECTIVELE SCHEMEI DE AJUTOR DE 

MINIMIS SI ALE PROIECTULUI “AFACERI DE BINE” 

 

PUNCTAJ MAXIM - 28 

 

 

1.1 Planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala  

Pentru acordarea punctelor se va verifica daca bunurile/serviciile 

furnizate de intreprindere sunt inovative social (ex: raspund unor nevoi 

ale societatii/comunitatii dezvolta relatii sociale/parteneriale, duc la 

depasirea unor bariere de ordin moral etc.).. 

28 Punctajele de la 

sub- criteriile 1.1. 

1.2, 1.3, 1.4  

nu se cumuleaza 

 

In cazul in care un 

plan de afaceri 

atinge mai multe 

subcriterii, 

evaluatorul va lua 

in calcul la 

punctajul total al 

planului de 

afaceri, 

subcriteriul cel 

 

1.2 Planul de afaceri propune activitati ce vor promova concret sprijinirea 

tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta 

din punctul de vedere al utilizarii resurselor. 

Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de afaceri detaliaza 

concret (cuantificabil) prin ce / in ce mod va fi sprijinita tranzitia catre o 

economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de 

vedere al utilizarii resurselor. 

18  

1.3 Planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret utilizarea TIC 

prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de 

bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari. 

18  
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- Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de afaceri 

detaliaza concret investitiile/ softurile/ procesele tehnologice care 

utilizeaza TIC. 

- Planul de afaceri propune utilizarea de tehnologii/solutii informatice in 

procesul de productie/prestare servicii (se va verifica daca in descrierea 

achizitiilor sunt prevazute bunuri/servicii ce inglobeaza tehnologii sau 

softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani necesare 

activitatii de baza a intreprinderii). 

mai bine punctat.  

 

Evaluatorul va 

mentiona daca un 

plan de afaceri 

atinge mai multe 

subcriterii. 

 

 1.4 

 

Planul de afaceri prevede angajarea pe cel puțin a unui loc de muncă nou 

creat a  persoanelor de peste 55 de ani sau planul de afaceri prevede concret 

angajarea pe cel puțin a unui loc de munca nou creat a persoanelor cu 

dizabilităţi  

- Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de afaceri 

prevede angajarea pe locurile de munca nou create, a persoanelor de 

peste 55 ani  

- Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de afaceri 

prevede angajarea pe locurile de munca nou create, a persoanelor cu 

dizabilităţi 

28  

 

B.2.  COERENTA SI MATURITATEA PLANURILOR DE AFACERI IN 

DOMENIUL SOCIAL 

 

PUNCTAJ MAXIM - 20 

 

 

2.1. Planul de afaceri defineste coerent misiunea sociala a intreprinderii si in 

concordanta cu problema sociala a carei rezolvare si-o propune. 

5 

Punctajele sunt 

cumulative 

 

 

2.2. Planul de afaceri are la baza o analiza a nevoilor sociale ale persoanelor 

carora li se adreseaza intreprinderea sociala, sau a nevoilor comunitatii 

vizate de activitatea intreprinderii sociale, analiza bazata pe date concrete, 

verificabile (cercetari proprii, studii, date statistice etc.) 

10  

2.3 Planul de afaceri descrie concret rezultatele sociale preconizate si care se 

integreaza in contextul social al zonei/domeniului in care functioneaza 

intreprinderea sociala 

5  
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B.3. COERENTA SI EFICIENTA PLANULUI DE AFACERI  

DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC 

 

PUNCTAJ MAXIM - 30 

 

 

3.1 Planul de afaceri are la baza o analiza a nevoilor/oportunitatilor pietei cu 

date concrete, verificabile (cercetari proprii, studii, date statistice etc.) 

2 

Punctajele sunt 

cumulative 
 

 

3.2 Rezultatele financiare propuse /indicatorii economici ai planului de afaceri 

sunt cuantificate corect, sunt corelate cu natura si complexitatea 

activitatilor propuse si cu resursele financiare/materiale identificate (puse 

la dispozitia intreprinderii de actionari si/sau atrase prin finantari 

nerambursabile, atrase de pe piata bancara etc.) 

 

Pentru acordarea punctajului se va verifica daca:  

- Costurile incluse in buget (Anexa 1  - Proiectii financiare) sunt realiste 

in raport cu nivelul pietei - fundamentate printr-o analiza realizata de 

solicitant, sunt sustinute concret de o justificare clara si corecta privind 

necesitatea, cantitatea/numarul de unitati; 

- Costurile pentru achizitii de spatii, echipamente, dotari, mijloace de 

transport etc. sunt detaliate si se justifica necesitatea lor; 

- Pentru bunurile/software-urile/serviciile prevazute a fi achizitionate sunt 

detaliate caracteristicile minimale (pretul si caracteristicile tehnice) si 

necesitatea lor in cadrul afacerii; 

- In cazul reurselor umane necesare pentru angajare, se va verifica daca 

salariul prevazut este realist in raport cu nivelul pietei; 

- Previziunile cheltuielilor si ale veniturilor sunt detaliate in Anexa 1 - 

Proiectii financiare; 

- Planificarea cheltuielilor in timp corespunde cu planificarea 

activitatilor, Anexa 1 - Proiectii financiare; 

- Sunt enumerate bunurile/software-urile/serviciile achizitionate in 

corelare cu detaliile din Activitati si cu cheltuielile prevazute in Anexa 1 

- Proiectii financiare 

10  
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3.3 Planul de afaceri prezinta avantajele tehnice si calitative ale produselor/ 

serviciilor/ lucrarilor ce vor fi dezvoltate in cadrul intreprinderii. 

3  

3.4 Planul de afaceri prezinta activitatile (inclusiv strategia de marketing) 

propuse care au capacitatea de a asigura valorificarea eficace a 

resurselor financiare, umane si materiale iar planificarea acestora in 

timp este clara si realista. 

3  

3.5 Planul de afaceri prezinta strategia de marketing care descrie clar clientii si 

tendintele pietei, avantajele competitive ale intreprinderii fata de 

concurenta. 

3  

3.6 Planul de afaceri defineste mecanisme si proceduri clare si eficiente de 

management, inclusiv verificare, coordonare, comunicare/marketing. 

3  

3.7 Analiza SWOT a afacerii este clara si realista, in planul de afaceri sunt 

identificate clar si realist riscurile relevante, tipul de impact si sunt 

prezentate masurile de raspuns şi de atenuare a efectelor acestora. 

3  

3.8 Planul de afaceri prezinta clar resursele umane necesare si schema de 

personal (management, raporturi de subordonare, colaborare etc.). 

3  

B.4 ACURATETEA PREVIZIUNILOR FINANCIARE ALE 

INTREPRINDERII 

PUNCTAJ MAXIM - 12 

  

 

4.1 Costurile incluse in buget sunt realiste in raport cu nivelul pietei, 

fundamentate printr-o analiza realizata de solicitant, sustinute concret de o 

justificare clara si corecta privind cantitatea/numarul de unitati. 

 

6 

Punctajele sunt 

cumulative 

 

4.2 

Resursele materiale si umane prevazute in planul de afaceri sunt necesare si 

suficiente pentru functionarea intreprinderii (spatii, echipamente, dotari, 

mijloace de transport etc.). 

 

4 

 

 

4.3 

Pretul produselor/serviciilor/lucrarilor rezultate din activitati si volumul 

vanzarilor/incasarilor sunt realiste raportate la piata de desfacere. 

 

2  
 

B.5 
SUSTENABILITATEA INTREPRINDERII SOCIALE PUNCTAJ MAXIM - 10  
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 5.1 Planul de afaceri arata clar si riguros modul in care vor continua 

activitatile intreprinderii dupa finalizarea ajutorului de minimis. 

5 

Punctajele sunt 

cumulative 

 

5.2 

Planul de afaceri arata potentialul de dezvoltare al intreprinderii, 

continuarea functionarii pentru urmatorii 3 ani de la finalizarea ajutorului 

de minimis, mentinerea locurilor de munca create. 

 

5  

PUNCTAJUL MAXIM PE CARE IL POATE OBTINE UN PLAN DE AFACERI 100 puncte  

 
 
 
 
 
NUME ŞI PRENUME  EVALUATOR 
SEMNATURA             _________________________ 
Data  
 
 
NOTA: Punctajul final al unui plan de afaceri va fi media aritmetica a punctajelor celor 3 evaluatori din comisie. Media se 

calculeaza de responsabilul selectie planuri de afaceri pe baza grilelor semnate de cei 3 evaluatori.  


