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I.

PREAMBUL

Prezentul
document
se
aplică
în
contextul
implementării
proiectului
ANTREPRENORIAT SOCIAL SI INTREPRINDERI SOCIALE IN TRANSILVANIA
(A.S.I.S.T.) finanțat prin POCU 2014-2020 AP 4/PI 9.v/OS 4. si reprezinta document
livrabil al Activitatii 6 - Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate în cadrul
proiectului in cadrul Etapei I de implementare
În această etapă, persoanele din grupul ţintă care au finalizat cursurile de formare şi/sau
îndeplinesc criteriile impuse de proiect pentru a trece în etapa următoare, îşi vor depune
planul de afaceri în competiţie în vederea selecţiei, pentru a obţine un grant de până în
55.000 euro. Suma totală alocată pentru această componentă în cadrul proiectului
ASIST pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale este de 5.340.489 lei.
Din această sumă, vor fi oferite 21 de granturi în valoare de până în 254.309 LEI,
echivalentul în EURO de 55.000/grant, alocați pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale
iar dintre acestea 7 vor fi focusate pe economia circulară.
În cadrul acestui pas se va derula o competiţie pentru finanțarea de planuri de afaceri.
Competiţia în sine va avea două etape: evaluare administrativă și evaluare tehnică
realizate de comisia de evaluare.
Metodologia de verificare, evaluare și selecție a planurilor de afaceri finantațate prin
POCU 2014-2020 AP 4/PI 9.v/OS 4 prezinta modalitatea de desfășurare a concursului
de planuri de afaceri (depunerea, verificarea, evalurea și selecția). Prin prezenta
metodologie administratorul schemei de grant își propune să asigure o procedură
decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, în conformitate cu prevederile
Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020, Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice și Schema de ajutor de
minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.

II.

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECTUL ASIST

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI A.S.I.S.T. constă în facilitarea dezvoltării
sectorului economiei sociale din regiunea de Nord-Vest a României prin consolidarea
capacitații întreprinderilor sociale de a funcționa într-o manieră autosustenabilă.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI A.S.I.S.T.:
1. OS1 - Promovarea antreprenoriatului social în regiunea Nord-Vest prin desfășurarea
a 6 campanii locale de informare și recrutare pentru creșterea nivelului de conștientizare
a oportunităților existente în domeniul economiei sociale.
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2. OS2 - Dezvoltarea competențelor, a cunostințelor si aptitudinilor antreprenoriale a
120 de persoane din regiunea de Nord-Vest a României care doresc sa îsi înființeze
întreprinderi sociale prin participarea la un program de formare pentru ocupatia
antreprenor in economia sociala si la un program de perfectionare a competentelor
antreprenoriale.
3. OS3 - Sprijinirea înființării întreprinderilor sociale în Regiunea de Nord-Vest a
României prin acordarea de subvenții în valoare de maxim 55.000 euro pentru 21 de
întreprinderi sociale noi înființate.
4. OS4 - Sprijinirea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor sociale din Regiunea de
Nord-Vest a României prin acordarea de consiliere/consultanță în domeniul
antreprenoriatului și antreprenoriatului social pentru 21 de întreprinderi nou înființate,
monitorizarea întreprinderilor sociale subvenționate, precum și prin dezvoltarea unei
platforme de sprijin și creare de parteneriate și prin realizarea unui document de analiză
a economiei sociale la nivelul regiunii de NV a României.
ACTIVITATILE PROIECTULUI A.S.I.S.T.
Activitățile în cadrul proiectului, constau in Activitati transversale, care urmăresc
realizarea managementului proiectului și decontarea cheltuielilor indirecte si Activitati
principale care se desfășoara în 2 etape:
 Activitati transversale
 Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale (13 luni );
 Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea
funcționării întreprinderilor sociale (24 luni).
Activitati transversale
Activitatea 1 – Managementul proiectului
Activitatea 13 - Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Etapa I
Activitatea 2 – Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
prin derularea de campanii locale de informare si recrutare
Activitatea 3 - Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate
Activitatea 4 - Derularea unui program de formare antreprenorială specifică prin
realizarea a 8 sesiuni de curs de formare antreprenor in economia sociala, pentru minim
120 de persoane.
Activitatea 5 - Alte activitati de sprijin oferite în vederea înfiintarii de întreprinderi
sociale, prin realizarea a 8 sesiuni de curs de perfectionare a competentelor
antreprenoriale, pentru minim 120 de persoane.
Activitatea 6 - Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului,
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Etapa II
Activitatea 7 - Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanta ulterior
finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri , prin consilierea pesoanelor
selectate in vederea implementarii planurilor de afaceri in domeniul antreprenoriatului
si antreprenoriatului social
Activitatea 8 - Asigurarea înfiintarii si demararii functionarii întreprinderilor de economie
sociala ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
Activitatea 9 – Decontarea pentru entitatile economiei sociale a sumelor aferente
implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
Activitatea 10-Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
Activitatea 11 - Crearea unei retele de sprijin si stabilire de parteneriate, prin crearea
unei platforme de tip retea de sprijin si stabilire de parteneriate
Activitatea 12 - Analiza economiei sociale la nivel regional, prin elaborarea unei analize
a economiei sociale la nivel regional
REZULTATELE PROIECTULUI A.S.I.S.T
 600 de persoane din Regiunea Nord-Vest informate cu privier la proiect si
posibilitatea de a intra in competitia de planuri de afaceri si de a obtine finantare
pentru infiintarea unei intreprinderi sociale in Regiunea Nord-Vest
 6 campanii de informare si recrutare desfasurate in regiunea de Nord-Vest a
Romaniei (judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare, Salaj, Bihor)
 120 persoane incluse in grupul tinta si minim 30 de persoane pe lista de rezerva
in vederea formarii in domeniul antreprenoriatului social , dintre care 58.33%
femei, respectiv 30% din categoria de persoane someri, persoane inactive si
student
 120 persoane formate in ocupatia ocupatia antreprenor în economia sociala ; ( 8
grupe de cursanti) , minim 108 diplome de absolvire recunoscute ANC eliberate
 120 persoane care participa la programul de perfectionare a competentelor
antreprenoriale; minim 108 diplome recunoscute ANC eliberate.
 minim 21 de planuri de afaceri inscrise in competitie pentru obtinerea finantarii in
cadrul proiectului A.S.I.S.T
 21 de planuri de afaceri selectate pentru finantare (din care 10% care propun
activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii
resurselor,10% propun masuri ce vor promova in mod concret inovarea sociala
si 10% promoveaza nediscriminarea)
 21 de persoane a caror planuri de afaceri au fost selectate conciliate in vederea
infiintarii si atestarii intreprinderii sociale;
 3 x sesiuni de consiliere in grup
 21 de intreprinderi sociale noi infiintate si atestate in regiunea de Nord-Vest a
Romaniei;
 21 de contracte de subventie incheiate,
 42 locuri de munca create de catre intreprinderile sociale subventionate.
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 21 de intreprinderi sociale nou infiintate in cadrul proiectului monitorizate pe
parcursul a minim 24 luni
 1 platforma de tip retea de sprijin si stabilire de parteneriate creata
 1 document de analiza a economiei sociale la nivel regional;

III.

TERMENI, DEFINIŢII, PRESCURTĂRI

Ajutor de minimis - reprezintă o măsură de sprijin acordată unei întreprinderi, indiferent
de mărimea acesteia, care nu depăşeşte 200.000 Eur pe o perioadă de trei ani fiscali
(100.000 Eur pentru orice întreprindere care activează în sectorul transporturilor). In
vederea cumulării, la calculul pragului se are în vedere doar ajutorul acordat în baza
Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, în ultimii doi ani
fiscali şi în anul fiscal în curs.
Inovarea socială - presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai
bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a
societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale1.
Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul Planurilor de
afaceri inscrise in concurs:
 metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile
sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de
cutumele din societate/ etnice;
 metode inovatoare de combatere a discriminării;
 metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției
profesionale a persoanelor defavorizate;
 valorificarea oportunităților locale 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.).
Furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de
Management pentru POCU (AM POCU)/ Organismele Intermediare Regionale pentru
POCU (OIR POCU);
Întreprinderea, reprezintă orice entitate care desfășoară o activitate economică,
indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată ca intreprindere socială, conform
Legii nr. 219/2015 privind economia socială, și anume:
a) societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) asociaţie sau fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr.
122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi
al uniunilor acestora, republicată;
e) casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în
baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);
g) orice alte categorii de persoane juridice, inclusiv SRL.
Întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre
relațiile următoare:
a) întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale
asociaților unei alte întreprinderi;
b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor
de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei
întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) întreprinderea care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care
controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților
întreprinderii respective.
Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile
la care se face referire la literele a) - d) sunt considerate ”întreprinderi unice”.
Produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind
Funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și
acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013;
Prelucrarea produselor agricole – înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui
produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu
excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii
unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
Comercializarea produselor agricole – înseamnă deținerea sau expunerea unui
produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte
forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar
către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului
pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către
consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în
localuri distincte, rezervate acestei activități;
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Beneficiar de ajutor de minimis – întreprindere socială care beneficiază, în cadrul
unui proiect finanțat prin Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,
obiectivul specific 4.16 al POCU, de ajutor de minimis;
Contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI
POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul
schemei pentru entități ale economiei sociale, pe de altă parte, prin care se stabilesc
drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în
cadrul POCU;
 Administrator al schemei de minimis - persoană juridică delegată de către
furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele
furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de
întreprinderi sociale”, administratorii schemei de minimis sunt administratorii de
schemă pentru entități ale economiei sociale sau entități juridice din
componența administratorilor de schemă pentru entități ale economiei sociale
responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis ( Pro
Xpert Consulting in parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Cercetări în
Economie Circulară şi Mediu "Ernest Lupan" (IRCEM) si Asociaţia Pentru
Tineret Fidelitas Miercurea-Ciuc).
Administrator al schemei pentru entități ale economiei sociale – persoanele
juridice care implementează, singure sau în parteneriat, proiecte cofinanțate prin
Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și
combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16. „Consolidarea capacității întreprinderilor
de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, proiecte în cadrul
cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi sociale, cu
respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale”. Administratori ai schemei pentru entități ale
economiei sociale pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții
specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială”, următoarele
categorii:
 entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei
sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu
autorități publice centrale sau locale;
 alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi
privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de
servicii sociale organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii
profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
( Pro Xpert Consulting in parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Cercetări în
Economie Circulară şi Mediu "Ernest Lupan" (IRCEM) si Asociaţia Pentru Tineret
Fidelitas Miercurea-Ciuc).
Întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi
în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi
respectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
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Întreprindere socială de inserţie - întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ
condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
Contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor
de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și
obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin
prezenta schemă de ajutor de minimis.
Beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de
stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi
afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi
în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11
martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu AM POCU/OI POCU.
Cheltuieli eligibile – sunt tipuri de cheltuieli care pot fi prevăzute în bugetul planului de
afaceri și care vor fi finanțate prin intermediul prezentei scheme de minimis, în
conformitate cu legislația în vigoare.

IV.
-

-

-

-

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107
si 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013;
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
Schema de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale,
aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/03.08.2018;
Ghidului solicitantului - condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi
sociale”;
Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în
aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat;
OUG 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;
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale
aferente acestora;
Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
2012/C 326/01
Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare
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V.

BUGET AFERENT COMPETITIEI DE PLANURI DE
AFACERI ȘI MODALITATEA DE FINANȚARE

Bugetul maxim alocat în cadrul proiectului A.S.I.S.T pentru acordarea ajutorului de
minimis pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale este de 5.340.489 lei.
Din această sumă, vor fi oferite minim 21 de granturi în valoare de până în 254.309
LEI, echivalentul în EURO de 55.000/grant, alocați pentru înfiinţarea de
întreprinderi sociale iar dintre acestea 7 vor fi focusate pe economia circulară.
În cadrul acestui pas se va derula o competiţie pentru finanțarea de planuri de afaceri.
Competiţia în sine va avea două etape: evaluare administrativă și evaluare tehnică
realizate de comisia de evaluare.
Suma acordată fiecărui plan de afaceri câștigător ca si ajutor de minimis este de
maxim 254.309 lei, echivalentul a 55.000 euro (calculat la cursul din luna august 2018
– 1 euro = 4,6238 lei)
Planurile de afaceri care nu respectă aceste plafoane, vor fi considerate
neeligibile!
Acordarea finanțării se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei
de minimis aprobata prin Ordinul 772 / 3.08.2018.
Dintre cele 21 de contracte de subvenție, 14 vor fi semnate cu Liderul de proiect Pro
Xpert Consulting S.R.L. iar restul de 7 vor fi semnate cu Asociaţia Institutul pentru
Cercetări în Economie Circulară şi Mediu "Ernest Lupan" (IRCEM).
Important! Suma se va acorda în maxim 3 tranșe de plată, iar Tranșa 1 va fi de
până la maxim 50% din valoarea subvenției.
Tranșa 1 se va acorda cel târziu în luna a doua de la semnarea contractului de subvenție
conditionat de disponibilitatea sumelor la nivelul Autorității de Management din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene.
În funcție de modalitatea de plată previzionată de fiecare participant în cadrul
planului de afaceri, sunt două situații privind modalitatea de finanțare :
A. În Planul de afaceri se optează pentru acordarea a 2 tranșe de plată
Tranșa 1 (Avans ) – maxim 50% din valoarea subvenției
Tranșa 2 ( Tranșa finală) - minim 50% din valoarea subvenției, se va acorda:
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cel târziu până în luna X de la semnarea contractului de subvenție
cu condiția justificării cheltuirii a minim 75% din Tranșa 1 primită.

B. În Planul de afaceri se optează pentru acordarea a 3 tranșe de plată
Tranșa 1 (Avans ) – maxim 50% din valoarea subvenției
Tranșa 2 ( Tranșă intermediară) - min 40% din valoarea subvenției, se va acorda:
 cel târziu până în luna X de la semnarea contractului de subvenție
 cu condiția justificării Cheltuirii a minim 70% din Tranșa 1 primită.
Tranșa 3 ( Tranșa finală ) – maxim 10 % din valoarea subvenției, se va acorda:
 cel târziu până în luna XV de la semnarea contractului de subvenție
 cu condiția justificării Cheltuirii 100% Tranșa 1 și minim 90% din Tranșa 2.

VI.

CALENDARUL CONCURSULUI

ETAPE
Depunerea planurilor de afaceri
Evaluarea planurilor de afaceri
Afișarea rezultatelor evaluării
Depunerea și verificarea
contestațiilor ( în toate etapele)
Selectarea planurilor de afaceri
pentru finanțare

PERIOADĂ
Iulie 2020 – Septembrie 2020
August 2020 – Noiembrie 2020
Noiembrie 2020
August- Noiembrie 2020
Noiembrie 2020

VII. CONDIȚII ELIGIBILITATE
VII.1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICANT
1. Aplicantul a participat și/sau a absolvit un program de formare certificat ANC
pentru ocupatia Antreprenor în economia socială - Cod COR 112032 și
prezintă un cerificat de absolvire /o diploma emise de Ministerul Educației
Nationale
- Participanții au finalizat și au obținut diplomă de absolvire a programului
de formare antreprenorială organizat de administratorul schemei pentru
entitățile sociale in cadrul Proiectului A.S.I.S.T.
- În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au
participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de
administratorul schemei pentru entitățile sociale, dar care se încadrează în
categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui
11
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele
existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, respectiv
Antreprenor în economia socială Cod COR 112032.
Atenție!
 În cazul în care aplicantul nu a finalizat cursul de formare antreprenorială
organizat de administratorul schemei pentru entitățile sociale în cadrul
Proiectului A.S.I.S.T., acesta trebuie sa treacă prin procesul se verificare a
eligibiltății din punct de vedere al grupului țintă, conform Metodologiei de
recrutare și selecție a grupului țintă.
Condițiile de eligibilitate obligatoriu de îndeplinit sunt :
 vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban al Regiunii NordVest;
 intenționează să înființeze o întreprindere socială în Regiunea Nord-Vest
(Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud);
 se încadrează în următoarele categorii de pe piața muncii:
o angajat, inclusiv persoane care desfășoară o activitate
independentă;
o șomeri;
o persoane inactive, inclusiv studenți.
 sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului
ASIST;
NU pot face parte din grupul țintă al proiectului:
 tineri NEETs (care nu urmează nici o formă de învăţământ şi nici nu au
un loc de muncă) cu vârsta între 16– 29 ani;
 persoanele care au domiciliul / reședința în altă regiune decât
regiunea Nord-Vest;
 angajaţii liderului de proiect şi ai partenerilor acestuia, precum şi
soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv;
Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile
de formare antreprenorială organizate de administratorul schemei pentru entitățile
sociale se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate
pentru finanțare. Aplicantii care doresc sa participe la concursul de PA si nu au urmat
cursul formare antreprenoriala organizat în cadrul proiectului A.S.I.S.T, vor depune
Planul de afaceri pentru concurs in prima luna de depunere.
2. Aplicantul nu fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o
hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau
etic-profesionale.
3. Aplicantul nu a fost niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească
definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale
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sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii
Europene.
4. Aplicantul nu este angajat al liderului de proiect sau al partenerilor și nici nu este
în relație de soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al
liderului de proiect sau partenerilor.
5. Aplicantul își asumă responsabilitatea implementării planului de afaceri depus, în
calitate de viitor reprezentant legal al întreprinderii ce va fi înființată, şi nu va
acţiona ca intermediar pentru planul de afaceri propus spre finanțare.
Pentru conditiile de eligibilitate de la punctele 2, 3, 4 si 5 Aplicantul va completa
Declaratia de eligibilitate (Anexa D), care va face parte din Dosarul de inscriere
in concurs.
6. Aplicantul își va asuma printr-o Declarație pe proprie răspundere (Anexa E), care
va pace din Dosarul de inscriere in concurs, că:
- NU va avea calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi, la data
semnării contractului de subvenție;
- NU va avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în
cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program;
- Va avea calitatea de asociat majoritar (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);
- Își asumă că va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 privind criteriile
de acordare a ajutorului de minimis1.
Nu sunt eligibile persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau
angajații din cadrul beneficiarului sau partenerilor săi din proiect. Conform
Ghidului Solicitantului– Condiții Specifice, Sprijin pentru înființarea de
întreprinderi sociale AP4/PI9.v/OS4.16, aceștia nu pot avea calitatea de angajați
sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.

1

Nu poate beneficia de ajutor de Minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor care, cumulat cu prezenta schemă
de Minimis, să depășească echivalentul în lei a €200.000 (€100.000 în cazul întreprinderilor unice care
efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) conform Regulamentului UE nr. 1407/2013 din
18.12.2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de
Minimis
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VII.2. CONDITII DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU PLANUL
DE AFACERI

1. Să respecte formatele standard impuse de către administratorul schemei
pentru toate anexele și documentele care vor fi depuse în Dosarul de
înscriere în concurs și care fac parte din această metodologie.
2. Să fie transmise în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii de
către beneficiari a notificării că pot depune planurile de afaceri în concurs.
Notificarea va fi transmisă prin e-mail beneficiarilor împreună cu prezenta
metodologie și anexele aferente în format editabil.
3. Planul de afaceri propus trebuie să vizeze înființarea unei întreprinderi
sociale care se va constitui conform Legii nr. 219/2015 privind economia
socială.
4. Planul de afaceri trebuie să vizeze înființarea de Întreprinderi sociale care
să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul
urban sau în mediul rural, în regiunea Nord-Vest.
5. Planul de afaceri trebuie să prevadă crearea a cel puțin 2 noi locuri de
muncă.
6. Planul de afaceri trebuie sa vizeze înființarea unei întreprinderi sociale care
să desfășoare activitate în domeniu/domenii de activitate eligibile în cadrul
prezentei scheme.
Domenii de activitate eligibile
Domeniile de activitate eligibile care fac obiectul prezentei scheme sunt toate
activitățile conform Nomenclatorului de coduri CAEN, cu excepția:
a. 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 nr. 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. întreprinderi ale căror activități sunt legate de export către ţări terţe sau către state
membre, respectiv care solicită ajutoare legate direct de cantităţile exportate, ajutoare
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destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
e. întreprinderi ale căror activitate este condiționată de utilizarea preferențială a
produselor naţionale față de cele importate;
f. întreprinderilor care fac transport rutier de mărfuri în contul terților sau pentru terți
și care pentru a-și desfășura activitatea au nevoie de vehicule de transport rutier de
mărfuri.

Aplicanții pot să prevadă în Planul de afaceri unul sau mai multe coduri CAEN
de activitate pentru Întreprinderile de economie socială nou înființate!
7. Planul de afaceri să fie unicat, să nu aibă un grad ridicat de asemănare cu
alt plan/alte planuri de afaceri depuse în cadrul acestei sesiuni de depunere,
de către un alt aplicant. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de
afaceri, propuse de persoane diferite, care sunt identice sau cu un grad foarte
mare de asemănare în ceea ce privește următoarele secțiuni: VI. Modul în
care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel
economic din zona respectivă( Analiza de piață), VIII. Direcțiile strategice de
dezvoltare ( Strategia de marketing,Strategia socială), XIII. Planul de
finanțare al întreprinderii ( inclusiv Bugetul detaliat).
8. Ajutorul de minimis solicitat prin Planul de afaceri, trebuie să se încadreze
în plafonul maxim acordat prin prezenta schemă de minimis, respectiv
254.309 Lei.
9. Planul de afaceri să prevadă informații privind respectarea cerințelor
obligatorii a fi îndeplinite de întreprinderile sociale nou înființate prin
prezenta schemă.
Cerințe obligatorii pentru întreprinderile de economie socială nou înființate:
a) Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale
în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de
subvenție. În acest sens, fiecare întreprindere de economie socială
finanțată va dobândi un atestat de întreprindere socială2 în termen
de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție.
Important! Condițiile care stau la baza atestării ca întreprindere socială
trebuie menținute pe toată perioada proiectului, care cuprinde atât perioada
de implementare cât și perioada de sustenabilitate a proiectului (minim 24
luni).

2

Atestatul de întreprindere socială se obține în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privat, pot solicita un
atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
(1) activitatea desfășurată are scop social; (2)respectă principiile economiei sociale; (3) respectă următoarele criterii: i) acţionează în scop social şi/sau în interesul
general al comunităţii; ii) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; iii) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării
către una sau mai multe întreprinderi sociale; iv) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista
diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
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b) După obtinerea atestatului de intreprindere sociala, întreprinderile
nou create trebuie să-și continue activitatea pe o perioadă de
minim 24 luni, respectiv:
 pe durata implementării proiectului - o perioadă de minimum 18
luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială;
 perioadă minimă de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării
implementării proiectului. Perioada de sustenabilitate se deruleaza
in continuarea perioadei de functionare mentionate anterior si se
incheie la minim 24 de luni de la obtinerea atestatului de
intreprindere sociala.
c) Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze,
cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel
puțin 2 persoane. Locurile de muncă create și plătite din subvenție,
pot fi full-time sau part-time. Norma de muncă și salariul vor fi
menținute pe toată perioada de implementare a planului de afaceri,
inclusiv în cele 6 luni de sustenabilitate minimă. Acestea pot să
crească, dar este interzisă scăderea lor.
d) Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor
avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea
Nord-Vest, în mediul urban sau rural.
e) Toate cheltuielile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou
create sunt eligibile daca sunt angajate de catre beneficiarul
ajutorului de minimis intre momentul semnarii contractului de
subventie si finalul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata
implementării proiectului.
Atenție! Aceste cerințe obligatorii trebuie sa se regaseasca în
planul de afaceri si vor fi obligatorii a fi respectate in cazul in care
Planul de afaceri va fi selectat pentru finantare.

VII.3. CHELTUIELI ELIGIBILE
1. Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale
2. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat:
2.1.
Cheltuieli salariale
2.2.
Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
2.3.
Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
3. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:
3.1.
Cheltuieli pentru cazare
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3.2.
Cheltuieli cu diurna personalului propriu
3.3.
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)
3.4.
Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
4. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care
beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
5. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile),
obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte
cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
6. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea
diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
7. 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)
8. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
10. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport
aferente funcţionării întreprinderilor
11. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
12. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
13. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
14. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
15. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
16. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
16.1. Prelucrare de date
16.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
16.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru
operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
16.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
17. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare.

Nu sunt eligibile:
a. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
b. achiziționarea de bunuri imobiliare (terenuri sau clădiri);
c. cheltuieli cu lucrari de modernizare/amenajare spatii care necesita Autorizatie de
constructie
c. achiziţia de echipamente second-hand; ;
d. contribuția în natură;
e. amenzi, penalități şi cheltuieli de judecată;
f. cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor
din tutun;
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g. cheltuielile cu dobânda.
Cheltuielile solicitate din ajutorul de minimis trebuie justificate în raport cu necesitatea
acestora pentru derularea activității afacerii.
Cheltuielile prevazute in Planul de afaceri vor fi justificate din punct de vedere al
costurilor previzionate iar cele pentru echipamente, utilaje,dotări care intră în categoria
mijloacelor fixe (valoare de achizitie mai mare de 2500 lei) vor fi argumentate cu oferte
de preţ, studii de piaţă ( printscreenuri de pe internet sau din baze de date sau
cataloage) etc.
Pe parcursul implementării planului de afaceri, cheltuielile neeligibile vor fi
suportate de către beneficiar.

VIII. PRIORITĂȚI ORIZONTALE ȘI TEME SECUNDARE CARE
POT FI ABORDATE ÎN PLANUL DE AFACERI
În cadrul proiectului dumneavoastră va trebui să evidențiați, în secțiunea relevantă din
cadrul Planului de afaceri, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU
2014-2020. Prin activitățile propuse în cadrul proiectului este obligatoriu să fie asigurată
contribuția la cel puțin una din temele orizontale de mai jos.
 Dezvoltarea durabilă reprezintă totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare
socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între
aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.
Aplicanții pot să prevadă în planul de afaceri activități dedicate protecției
mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la
acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor,
dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea
principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile înființate.
 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
Aplicanții pot să prevadă în planul de afaceri măsuri care vor promova reciclarea,
utilizarea surselor alternative de energie și a produselor/echipamentelor cu emisii
reduse de dioxid de carbon, investiții în produse necesare reducerii emisiilor de
gaze cu efect de seră, introducerea de noi tehnologii cu emisii reduse de CO2,
sporirea sensibilizării consumatorilor si utilizarea puterii lor de cumpărare pentru
a favoriza produsele și serviciile care se realizează cu emisii reduse de dioxid de
carbon, etichetare ecologică și armonizarea standardelor, creșterea
disponibilității produselor de consum eficiente și durabile etc.
 Inovare socială- Inovarea socială - presupune dezvoltarea de idei, servicii și
modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea
actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii
serviciilor sociale1.
18
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020












Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul planului
de afaceri:
metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile
sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de
cutumele din societate/ etnice;
metode inovatoare de combatere a discriminării;
metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției
profesionale a persoanelor defavorizate;
valorificarea oportunităților locale 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.).
Egalitatea de șanse și nediscriminarea - Tema vizează promovarea egalității
de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie
sau credință, dizabilități, vârstă, gen sau orientare sexuală și a dificultăților de
acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.
În implementarea planurilor de afaceri se vor evita discriminările de orice fel.
Aplicanții pot avea în vedere în planul de afaceri măsuri ce țin de nediscriminare
în raport cu proprii membri, angajați, furnizori, clienți și parteneri.
Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.

Pentru informații privind temele orizontale se va consulta: Ghid – integrare teme
orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la
http://www.fonduri-ue.ro/orientari- beneficiari.
NOTA: Este obligatorie abordarea prin Planul de afaceri de propus a cel puțin
uneia din Temele secundare si Prioritățile orizontale prezentate mai sus.

IX.

ECONOMIA CIRCULARĂ

Economia circulară este un model economic conceput ca o alternativă pentru modelul
economic liniar regăsit cu preponderență în majoritatea ramurilor industriei din zilele
noastre. Modelul liniar constă în producția și consumul de bunuri și servicii fără a acorda
o importanță majoră externalităților de mediu survenite în urma exploatării resurselor
virgine, generării de deșeuri și implicit poluării, model în care primează obiectivele
economice. În opoziție, economia circulară se referă la producția și consumul de bunuri
și servicii prin fluxuri de materiale în buclă închisă în care se iau în calcul externalitățile
de mediu implicate încă din faza de proiectare a produselor și bunurilor, urmărind
decuplarea prosperității economice de la consumul de resurse
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Economia circulară este o economie în care valoarea produselor, a materialelor și a
resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea de
deșeuri este minimizată, un sistem economic care înlocuiește conceptul de "sfârșit de
viață" cu reducerea, reutilizarea, reciclarea și recuperarea materialelor în procesele de
producție/ distribuție și consum. Ea funcționează cu scopul de a realiza o dezvoltare
durabilă, creând simultan calitatea mediului, prosperitate și echitate socială, în
beneficiul generațiilor actuale și viitoare.

Principiile economiei circulare
În cele mai multe studii de specialitate, principiile economiei circulare se regăsesc
exprimate prin sintagma ,,Principiile celor 3R", care reprezintă trei "acțiuni" principale
care stau la baza economiei circulare:
 reducerea,
 reutilizarea
 reciclarea
Plecând de la cei 3R, o serie de cercetători au detaliat conceptul de economie circulară,
astfel încât în prezent modelul economic de economie circulară se raportează la
principiile celor ,,9R” de bază în economia circulară, aceștia având următoarea
componență: Refacere, Reducere, Reutilizare, Reciclare, Recondiționare,
Reorientare, Recuperare, Refuz, Regândire
Cei 9 Piloni ai economiei circulare sunt definiți după cum urmează:
Refacerea – se referă la restaurarea unui produs vechi și actualizarea lui
Reducerea – se referă la creșterea eficienței în producerea sau utilizarea produsului,
consumând mai puține resurse naturale și materiale.
Reutilizarea – se referă la repararea sau întreținerea produsului defect, astfel încât
acesta să poată fi utilizat cu funcția inițială
Reciclarea- se referă la procedeul de transformare a materialelor din produsele ajunse
la sfârșitul ciclului de viață în noi materiale în vederea reîncorporării lor în noi produse.
Reciclarea constă în procesarea materialelor pentru a obține o calitate mai mare sau
mai mica Reciclarea materialelor poate fi împărțită în trei categorii în funcție de calitatea
materialelor obținute în urma reciclării în comparație cu materialul inițial, astfel avem:
reciclare funcțională al cărei rezultat este un material care are aceeași utilizare sau
nu ca și cel inițial, reciclare mai puțin calitativă (downcycling) în care rezultatul este
mai puțin calitativ și reciclare mai calitativă (upcycling) în care rezultatul are o calitate
mai mare decât materialul inițial
Recondiționarea (refabricarea) – se referă la încorporarea a cât mai multe elemente
componente ale produselor aflate la sfârșitul ciclului de viață în alte produse cu aceeași
funcționalitate, sau aducerea produsului aflat la finalul ciclului de viață în starea sa
inițială pentru începerea unui nou ciclu
Reorientarea- se referă la încorporarea produsului aflat la sfârșitul ciclului de viață, sau
a unor părti din el într-un nou produs cu funcție diferită
20
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Recuperarea – se referă la recuperarea de energie prin incinerarea deșeurilor .
Termenul de ,,recuperare” este folosit în unele definiții pentru a defini termenul de
reciclare, recuperarea fiind o operație prin care deșeurile sunt reprocesate în alte
substanțe, materiale sau produse. De asemenea, recuperarea poate fi asociată cu
procesele prin care se aleg/sortează componentele refolosibile din produse aflate la
sfârșitul ciclului de viață pentru reintroducerea lor în alte produse .
Refuz – se referă la a face produsul redundant prin renunțarea la funcția sa ori oferind
aceeași funcție printr-un produs radical diferit.
Regândirea- se referă la intensificarea utilizării produsului ,de exemplu prin partajarea,
distribuirea lui.
La baza sa, economia circulară înseamnă că produsele nu mai au un ciclu de viață cu
început, mijloc și sfârșit și, prin urmare, contribuie cu mai puține deșeuri și pot adăuga
de fapt valoare ecosistemului lor. Când materialele încetează să mai fie folosite, ele
revin într-un ciclu util, de unde și economia circulară
Administratorul prezentei scheme de grant își propune ca prin Proiectul A.S.I.S.T. să
promoveze economia circulară și principiile de dezvoltare durabilă, iar planurile de
afaceri care abordează aceste subiecte sunt încurajate sau punctate suplimentar.

X.

MODALITATEA DE DERULARE A CONCURSULUI

Depunerea și evaluarea planurilor de afaceri se face continuu cu respectarea
termenelor și condițiilor din prezenta Metodologie.
X.1. DEPUNEREA ȘI ÎNREGISTRAREA PLANURILOR DE AFACERI PENTRU
OBȚINERE FINANȚARE
În vederea asigurării unui proces de selecție cu o procedură decizională transparentă,
echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului
solicitantului și ale legislației aplicabile în vigoare și pentru a asigura egalitate de șanse
pentru toți participanții, depunerea planurilor de afaceri se va desfășura etapizat în
funcție de momentul finalizării cursurilor de formare.
După finalizarea fiecărei sesiuni de curs de formare in ocupatia Antreprenor în
economia socială (Cod COR 112032), cursanții vor avea un termen de 30 zile
calendaristice pentru înscrierea planurilor de afaceri în concurs.
Termenul de 30 de zile începe să curgă de la data primirii de către beneficiari a notificării
că pot depune planurile de afaceri în concurs.
Notificările privind începerea perioadei de depunere a Dosarelor de înscriere în concurs,
vor fi transmise etapizat, după susținerea examenului de absolvire a cursului de
Antreprenor in economia socială de către fiecare grupă de cursanți, completarea
Certificatelor de absolvire și prezentarea acestora la comisia de autorizare, în vederea
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aplicării timbrului sec. Notificarea va fi transmisă doar cursanților care au promovat
examenul de absolvire, pe adresa de e-mail de corespondență declarată la data
înscrierii în grupul țintă al proiectului.
Pentru asigurarea tratamentului egal, toți absolvenții unei grupe de curs vor fi notificați
și vor fi primi documentele necesare pentru înscriere în aceeași zi.
Metodologia inclusiv anexele vor fi publicate pe pagina web dedicată proiectului
www.asistnordvest.ro în secțiunea Finanțare/Condiții de participare cu 5 zile
calendaristice anterior trimiterii notificărilor către persoanele care au absolvit prima
grupă a cursului de formare Antreprenor în economia socială (Cod COR 112032) în
cadrul proiectului A.S.I.S.T.
Anexele la prezenta Metodologie în format editabil vor putea fi descarcate de pe pagina
web dedicată proiectului www.asistnordvest.ro din secțiunea Finanțare/Documente
utile.
Periodic vor fi postate știri cu privire la procesul de depunere pe pagina dedicată
proiectului www.asistnordvest.ro
În cadul acestei etape, în termenul menționat, fiecare dintre participanții la concurs vor
transmite Dosarul de înscriere a planului de afaceri în concurs pe e-mail, la adresa
office@asistnordvest.ro.
Aplicanții vor putea cere clarificări, pe adresa de e-mail office@asistnordvest.ro, până
în maxim ziua a 20-a de la primirea notificării de depunere a planurilor de afaceri.
Răspunsul la clarificări va fi transmis pe e-mail în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea
solicitării de clarificări.
Cele mai relevante întrebări și răspunsurile aferente lor, vor fi centralizate săptămanal
și postate și pe site-ul proiectului www.asistnordvest.ro în secțiunea
Finanțare/Documente utile.
Dosarul de înscriere a planului de afaceri în concurs va conține Planul de afaceri însoțit
de toate documentele anexă menționate în prezenta metodologie.
Dosarul depus de participant va primi un număr de înregistrare dintr-un registru special
deschis, care va cuprinde informațiile: Nr. inregistrare, Dată, Ora, Nume și Prenume,
Titlul planului de afaceri.
Numarul de înregistrare alocat va fi completat de către persoana responsabilă, asistent
manager din partea Pro Xpert Consulting S.R.L. pe Scrisoarea de înaintare (Anexa A)
din Dosar si va fi comunicat pe e-mail aplicantului. Numarul de înregistare va fi utilizat
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în continuare în corespondența ce va avea loc pe parcursul derulării concursului de
planuri de afaceri.
Dosarul de înscriere a planului de afaceri în concurs , conținând Planul de afaceri însoțit
de toate documentele anexă menționate în prezenta metodologie, așa cum a fost
transmis pe e-mail, se va depune (personal sau va fi trimis prin posta/curier cu
confirmare de primire) in format fizic, in original, la sediul Administratorului schemei de
minims, respectiv la punctul de lucru al firmei Pro Xpert Consulting din Cluj-Napoca,
Str.Meteor nr. 53, în termen de 1 zi lucrătoare după data transmiterii prin e-mail. În cazul
transmiterii prin poștă/curier, data transmiterii dosarului în format fizic se consideră, data
predării coletului către poștă/curier.

NOTA : Aplicanții care doresc să participe la concursul de planuri de afaceri
și nu au urmat cursul formare antreprenorială organizat de administratorul
schemei pentru entitățile sociale, vor depune planurile de afaceri pentru concurs
în prima lună de depunere a planurilor de afaceri (30 de zile calendaristice de la
data deschiderii concursului de planuri de afaceri).
Data de începere a înscrierii în concurs pentru Aplicanții care au certificat ANC în
Antreprenor în economia socială (Cod COR 112032) sau Manager Întreprindere Socială
(cod COR 112036), obținut prin formarea profesională în cadrul altei entități juridice,
decât administratorul prezentei scheme de grant va fi anunțată pe pagina web dedicată
proiectului www.asistnordvest.ro în secțiunea Noutăți/Comunicate, în aceeași zi cu
publicarea prezentei Metodologii de selecție a planurilor de afaceri pe pagina web a
proiectului A.S.I.S.T.
X.2. CONSTITUIREA COMISIILOR DE EVALUARE ȘI DE CONTESTAȚII A
PLANURILOR DE AFACERI
a) Comisiile de evaluare
Pentru evaluarea planurilor de afaceri se vor constitui două comisii a câte 3 membri.
Fiecare comisie de evaluare va fi formată din:
- un reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015
privind economia socială, art 3 al. a-f, întreprinderi sociale atestate, întreprinderi
sociale de inserție);
- un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea Nord-Vest;
- un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunea
Nord-Vest;
Constituirea comisiilor de evaluare se va face printr-o dispoziție de numire, de catre
Managerul de proiect, anterior perioadei de evaluare.
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Managerul de proiect va repartiza Planurile de afaceri inscrise in concurs in mod egal
catre cele doua comisii de evaluare.

Membrii comisiilor de evaluare vor semna fiecare:
- o declarație privind lipsa oricărui conflict de interese în exercitarea atribuțiilor
specifice;
- un angajament pentru păstrarea confidențialității informațiilor acumulate în
procesul de evaluare și selecție;
b) Comisiile de contestații
Comisiile de contestații vor fi aceleași cu comisiile de evaluare a planurilor de afaceri.
Fiecare comisie de evaluare va verifica contestațiile aferente planurilor de afaceri
evaluate de cealaltă comisie.

X.3. EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI
Membrii celor două comisii de evaluare, înainte de începerea procesului de evaluare
propriuzis vor fi informați privind procedura de derulare a competiției de planuri de
afaceri pentru înființarea de întreprinderi sociale în cadrul Proiectului A.S.I.S.T.,
punânduli-se la dispoziție Metodologia și toate documentele suport necesare în
procesul de evaluare.
Membrii celor două comisii de evaluare vor participa la minim o sesiune de instruire în
legătură cu Proiectul A.S.I.S.T. și derularea competiției de planuri de afaceri în cadrul
acestuia.
Comisia de evaluare va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție
a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:
-

-

-

Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane
diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește
descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul
detaliat.
Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de
piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații
verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.
Principiul Egalității de șanse – Metodologia de selecție a Planurilor de afaceri nu
permite și nu încurajează discriminări pe criterii de origine rasială sau etnică,
religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. Nu sunt permise
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-

discriminari pe baza de gen. Singurele criterii vor fi cele legate de performanță și
apartenența la grupul țintă specific proiectului.
Principiul Confidențialității – datele personale, informațiile oferite de către
participanți vor fi confidențiale.
Principiul Obiectivității tratamentului egal –Orice decizie referitoare la procesul
de evaluare si selectare a planurilor de afceri trebuie să aibă la baza o clară și
demonstrabilă motivație și fundamentare.

Evaluarea planurilor de afaceri va avea 2 etape:
Etapa I: Evaluarea administrativă și de eligibilitate a proiectelor
Comisia de evaluare va face verificarea din punct de vedere administrativ și de
eligibilitate a planurilor de afaceri în baza unei Grile de evaluare administrativă și de
eligibilitate (Anexa 1).
Fiecare membru al comisiei de evaluare va verifica fiecare proiect care îi este repartizat,
din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității.
Experții evaluatori pot cere aplicantului clarificări atunci când aceștia consideră că o
informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară.
Dacă la unele dintre criterii este necesară solicitarea de clarificări sau informații
suplimentare, evaluatorii le vor centraliza și vor solicita un singur set de clarificări.
Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii
administrative şi a eligibilităţii.
Solicitarile de clarificări ( Anexa 3)vor fi transmise pe e-mail, la adresa menționată de
aplicant in Scrisoarea de înaintare din Dosarul de înscriere în concurs (Anexa A) și se
vor considera a fi primite în ziua transmiterii. Indicarea unei adrese de e-mail greșite
este culpa aplicantului.
Raspunsurile la clarificări ( Anexa 4) vor fi transmise de catre solicitant, tot prin e-mail ,
la adresa office@asistnordvest.ro în termenele stabilite în prezenta procedură.
Dacă la unul dintre criterii este necesară solicitarea de clarificări sau completarea
dosarului, evaluatorul va bifa DA sau NU, doar după ce va primi clarificările și le va
verifica.
Aceasta este o etapă eliminatorie. Aplicantul va fi exclus din concurs dacă la unul dintre
criterii se bifează NU.
După completare,Grila de verificare a conformităţii se anexează dosarului administrativ
semnată și datată de către experți
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NOTĂ: Lipsa Planului de afaceri (Anexa B), a Bugetului Detaliat (Anexa C1) sau a
Machetei financiare (Venituri și Cheltuieli) ( Anexa C2) duce la respingerea aplicației
fără a se mai solicita informații suplimentare

Rezultatul etapei va fi comunicat prin email.
În cazul în care este nemulțumit de rezultat, aplicantul are dreptul de a depune
contestație cu respectarea prevederilor de la punctul VIII.5. din prezenta Metodologie
Saptamanal, pe pagina web a proiectului www.asistnordvest.ro, in secțiunea
Finanțare/Documente Utile, va fi publicată Lista actualizată a aplicatiilor a căror
evaluare din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității a fost
finalizată, inclusiv cu parcurgerea etapei de contestații dacă este cazul.
Lista va conține :
 Numarul de inregistrare al proiectului
 Statusul: ADMIS CAE/RESPINS CAE
NOTĂ: Dosarele care nu sunt conforme din punct de vedere administrativ și din
punctul de vedere al eligibilității, vor fi respinse și nu vor participa la Etapa ETF a
procesului de evaluare și selecție.
Etapa II: Evaluarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri
Comisia de evaluare va face verificarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri care
au trecut de etapa de evaluare administrativă și de eligibilitate.
Evaluarea se va face conform Grilei de punctaj (Anexa 2).
Fiecare membru al comisiei de evaluare va verifica fiecare proiect din punct de vedere
tehnic și financiar.
Membrii Comisiei de evaluare vor evalua independent de ceilalți membri și vor
argumenta punctajul acordat.
Experții evaluatori pot cere aplicantului clarificări atunci când aceștia consideră că o
informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară.
Dacă la unele dintre criterii este necesară solicitarea de clarificări sau informații
suplimentare, evaluatorii le vor centraliza și vor solicita un singur set de clarificări.
Solicitările de clarificări ( Anexa 3 )vor fi transmise pe e-mail, la adresa menționată de
aplicant in Scrisoarea de înaintare din Dosarul de înscriere în concurs (Anexa A) și se
vor considera a fi primite în ziua transmiterii. Indicarea unei adrese de e-mail greșite
este culpa aplicantului.
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Raspunsurile la clarificări ( Anexa 4 )vor fi transmise de catre solicitant, tot prin e-mail,
la adresa office@asistnordvest.ro în termenele stabilite în prezenta procedură.
Fiecare membru al comisiei va întocmi câte o fișă de evaluare pentru fiecare proiect și
va acorda punctajul corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu, iar în rubrica de
observații vor face mențiuni în cazul depunctării.
Fișele de evaluare semnate de către Expertul Evaluator, vor fi transmise pe e-mail către
Managerul de proiect care este persoana responsabilă de coordonarea procesului de
selecție.
În situația în care există diferențe mai mari de 10 puncte la punctajele totale între doi
evaluatori se va face o conciliere a punctajelor. Persoana responsabilă de coordonarea
procesului de selecție va facilita și va organiza o sesiune de conciliere în cadrul căreia
se va face o analiză suplimentară a planului de afaceri.
Punctajul final aferent fiecărui proiect va fi punctajul total rezultat după însumarea
mediei aritmetice a grilelor de punctaj ale celor 3 Experți evaluatori. Media se va face
pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte.
Centralizarea punctajelor și a informațiilor din Grilele de evaluare întocmite de către cei
3 membrii ai comisiei de evaluare se va face de către Managerul de proiect si
Coordonator Partener 1 IRCEM.
Solicitarea de clarificări/informații suplimentare
Termenul în care aplicantul poate prezenta clarificările (indiferent de etapă) este de 3
zile lucrătoare de la data la care i-au fost comunicate prin e-mail. Termenul se
calculează din ziua următoare datei transmiterii acestora. Aplicantul are obligația de a
confirma primirea e-mailului privind solicitarea de informații suplimentare.
Dacă participantul nu a confirmat primirea e-mailului, dar a trimis răspunsul la solicitarea
de informații suplimentare în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării, acesta
va fi luat în considerare ca fiind valabil și primit în termen și va fi analizat de către comisia
de evaluare.
X.4. AFIȘAREA REZULTATELOR EVALUĂRII
Rezultatele se vor afișa pe pagina web proiectului www.asistnordvest.ro , în secțiunea
Finantare/Documente utile, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la finalizarea
evaluării tuturor planurilor de afaceri înscrise în concurs. Rezultatele se vor afișa sub
formă de listă, în ordinea punctajului obținut. Lista va fi aprobată de managerul de
proiect. Lista va conține :
 Numarul de inregistrare al proiectului
 Punctajul total obținut
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Punctajul obținut la criteriul B1 din Grila ETF
Punctajul obținut la criteriul B2 din Grila ETF
Punctajul obținut la criteriul B3 din Grila ETF
Punctajul obținut la criteriul B din Grila ETF
Punctajul obținut la criteriul C din Grila ETF

In maxim 1 zi lucrătoare de la publicarea rezultatelor pe pagina web dedicată proiectului,
fiecare aplicant va primi prin e-mail o Notificare cu punctajul obținut pentru planul de
afaceri.
Notificarea va cuprinde minim următoarele informații:
- Nume, prenume aplicant
- Titlul proiectului
- Numărul si data înregistrării proiectului
- Punctajul obținut
- Faptul că are posibilitatea de a face contestație și termenul pentru contestație.
Notificarea va avea anexată Grila de evaluare cu media realizată pe fiecare
criteriu/subcriteri în parte, punctajul total rezultat, și cu argumentele furnizate de
către cei 3 evaluatori, semnată de către Managerul de proiect.
X.5. DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
În cazul în care este nemulțumit de rezultat, în oricare din etapele de evaluare, aplicantul
are dreptul de a depune contestație ( Anexa 5). Termenul de depunere a contestațiilor
este de 3 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare primirii notificării, dar nu mai mult
de 6 zile calendaristice de la publicarea pe site a rezultatelor.
Contestațiile care nu se depun în termen, vor fi respinse ca fiind tardive, fără a mai fi
analizate.
Fiecare comisie de evaluare va verifica contestațiile aferente planurilor de afaceri
evaluate de cealaltă comisie. Aceasta va face o reevaluare a proiectului, iar în cazul în
care statusul/punctajul în urma reevaluării este diferit se va lua în considerare
statusul/punctajul obținut în urma contestației.
Rezultatul soluționării contestației va fi comunicat aplicantului pe email in termen de 2
zile lucrătoare după finalizarea soluționării contestației in Etapa I , respectiv după
finalizarea soluționării tuturor contestațiilor în Etapa II.
X.6. SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI PENTRU FINANȚARE
După finalizarea etapei de contestații, în termen de 2 zile lucrătoare, pe pagina
proiectului în secțiunea special dedicată concursului, secțiunea Finanțare/Documente
utile, se vor afișa rezultatele finale cu planurile de afaceri selectate.
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În acest sens se vor afișa două liste de selecție, una cu planuri de afaceri selectate
pentru finanțare și una cu planuri de afaceri aflate pe lista de rezervă.
Selecția planurilor de afaceri se va face în ordinea descrescătoare a punctajului, luânduse în considerare ponderile menționate mai jos.
Condiții pentru selectarea planurilor de afaceri:
- Minim 10% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis
să propună activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere
al utilizării resurselor;
- Minim 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului să propună
măsuri ce vor promova concret inovarea socială;
- Minim 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului să propună
măsuri ce vor promova nediscriminarea.
Punctajul minim pentru finanțarea planurilor de afaceri este de 20 puncte.
Criterii de departajare în caz de egalitate a punctajelor – atunci când este necesară
departajarea în vederea selectării pentru finanțare se vor aplica succesiv următoarele
criterii de departajare:
Criteriul 1: Vor avea prioritate planurile de afaceri care au obținut un punctaj mai mare
la criteriul B. Priorități orizontale și teme secundare FSE în evaluarea de la Faza 2-ETF.
Criteriul 2: Dacă după aplicarea Criteriului 1 de departajare este necesară o nouă
departajare, vor avea prioritate planurile de afaceri care au obținut un punctaj mai mare
la Criteriul C. Economie circulară.
Listele finale vor fi aprobate de managerul de proiect înainte de publicare.
X.7. NOTIFICAREA ACCEPTARE/RESPINGERE A FINANȚĂRII
În maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale pe pagina web dedicată
proiectului www.asistnordvest.ro, fiecare aplicant va primi prin e-mail o Notificare de
acceptare/respingere a finanțării. Aceasta va cuprinde:
- Nume, prenume aplicant
- Titlul proiectului
- Numarul si data înregistrării proiectului
- Punctajul obținut
- Locul pe care se clasează
- Dacă este admis, respins sau dacă rămâne pe lista de rezervă
- În cazul în care este admis la finanțare: suma aprobată și documentele pe care
trebuie să le prezinte pentru semnarea contractului de subvenție
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X.8. RETRAGEREA ȘI REDEPUNEREA PLANURILOR DE AFACERI
-

XI.

Pe tot parcursul desfășurării competiției, aplicantul are dreptul de a retrage
documentația depusă
Dacă planul de afaceri a fost retras anterior etapei de verificare, acesta nu
va mai intra în comisia de verificare.
În perioada de depunere, în interiorul celor 30 de zile, se poate redepune
planul de afaceri, iar acesta va primi un nou număr de înregistrare.
Dacă planul de afaceri a fost retras după perioada de verificare, acesta nu va
mai fi luat în considerare pentru finanțare, iar planul de afaceri va apărea pe
lista finală cu mențiunea „proiect retras”.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE.

Dosarul aplicantului trebuie să cuprindă următoarele documente obligatorii:
1) Anexa A_Scrisoarea de înaintare plan de afaceri
2) Anexa B_Planul de afaceri – va respecta formatul pus la dispoziție de
administratorul schemei pentru entitățile sociale
3) Anexa C_Bugetul planului de afaceri – va avea completate ambele secțiuni
( sheeturi) : Anexa C1_Bugetul detaliat si Anexa C2_Macheta financiara(
Venituri și Cheltuieli)
4) Anexa D_Declarație de eligibilitate
5) Anexa E_Declarație pe proprie răspundere








Toate documentele vor respecta formatul transmis de administratorul de schema
de grant.
Toate documentele vor fi datate si semnate în secțiunile unde se solicită acest
aspect.
După datare și semnare toate documentele vor fi scanate în format PDF, arhivate
și transmise la adresa office@asistnordvest.ro
Numele fiecărui document, se va păstra așa cum este specificat mai sus și în
Anexa A_Scrisoare de înaintare plan de afaceri.
Documentele de suport, aferente Anexei B_Planul de afaceri, vor fi transformate
în PDF și salvate cu denumiri specifice conținutului furnizat (ex. Organigramă;
Contract comodat spațiu, Oferte de preț echipamente ș.a.).
Anexa C_Bugetul planului de afaceri va fi transmis doar în format Excel.
Dosarul de înscriere va fi depus și în format fizic, în original, la sediul
Administratorului schemei de minims, respectiv la punctul de lucru al firmei Pro
Xpert Consulting din Cluj-Napoca, Str.Meteor nr. 53, în termen de 1 zi lucrătoare
după data transmiterii prin e-mail. În cazul transmiterii prin poștă/curier, data
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transmiterii dosarului în format fizic se consideră, data predării coletului către
poștă/curier.
Atenție! Dacă aplicantul nu a finalizat cursul formare antreprenorială organizat de
administratorul schemei pentru entitățile sociale, acesta trebuie să treacă prin procesul
de verificare a eligibiltății din punct de vedere al grupului țintă, conform Metodologiei de
recrutare și selecție a grupului țintă și va prezenta toate documentele necesare solicitate
în Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă, publicată pe pagina web a
proiectului www.asistnordvest.ro în secțiunea Înscriere/Documente necesare înscrierii.

XII.

DISPOZIȚII FINALE

Orice comunicare între părți referitoare la prevederile prezentei metodologii (solicitare
de clarificări / furnizare de răspunsuri) se va face strict prin intermediul adresei de email office@asistnordvest.ro
Administratorul schemei de grant, își rezervă dreptul de a corecta condițiile prezentei
metodologii în caz de nevoie, pe parcursul desfășurării Concursului.
Eventualele actualizări sau modificări aduse prezentei metodologii, vor fi transmise pe
e-mail grupului țintă , vor fi anunțate pe pagina web a proiectului, www.asistnordvest.ro
în secțiunea Noutăți/Communicate și pe pagina de facebook a proiectului și vor fi
publicate sub formă de corrigendum pe pagina web a proiectului, www.asistnordvest.ro
în secțiunea Finanțare/Documente utile.

XIII. ANEXE METODOLOGIE
Anexa A_Scrisoarea de înaintare plan de afaceri
Anexa B_Planul de afaceri
Anexa C_Bugetul planului de afaceri
Anexa D_Declarație de eligibilitate
Anexa E_Declarație pe proprie răspundere
Anexa 1_Grila CAE
Anexa 2_Grila ETF
Anexa 3_Fișă de solicitare a informațiilor suplimentare
Anexa 4_Fișă de răspuns la solicitare de informații suplimentare
Anexa 5_Contestatie -model
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
1.1. AUTORI DOCUMENT
Funcția
Manager de proiect
Asistent Manager de proiect
1.2.

Nume și prenume
Daniela Ioana PETRIC
Alina Simona RAD

AUTORIZARE DOCUMENT
Funcția
Nume și prenume

Aprobat

Administrator

Semnătură

Dată
20.07.2020
20.07.2020

Semnătură

Dată

Mircea Andrei Oprean

20.07.2020

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
Editie
1

Revizie

Livrabil
Versiune finala

1

Data
20/07/2020
09.09.2020

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Funcţia

Nume şi prenume

3.1

Scopul
difuzării
Aplicare

Manager Proiect

Daniela Ioana PETRIC

3.2

Aplicare

3.3

Aplicare

3.4.
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Aplicare
Aplicare
Aplicare
Aplicare
Aplicare
Aplicare

Coordonator
Elena Simina LAKATOS
Partener 2
Asistent
Alina Simona RAD
Manager Proiect
Expert Evaluator
Expert Evaluator
Expert Evaluator
Expert Evaluator
Expert Evaluator
Expert Evaluator

Data
Primirii

Semnătura
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