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CLARIFICĂRI METODOLOGIE 

DE EVALUARE PLAN DE AFACERE 

 
 
 

E-mail  Răspuns  

Buna seara, 
 
Planul de afaceri este propus de o persoană fizică 
care nu are sau nu a avut calitatea de acționar sau 
asociat într-o altă întreprindere mica sau mijlocie 
care desfăsoară sau a desfășurat aceeași activitate 
autorizată pe care aplică în cadrul programului în 
anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la 
deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul 
programului, activitate autorizată desfășurată 
înseamnă cod CAEN autorizat. 
 
Va rog sa trimiteti in aceste 10 zile calendaristice, 
un mesaj pt proiectul pas social, după cum 
urmează: 
 
Avand in Anexa 11- Grila de evaluare a 
conformității administrative, punctul 13, 
menționează: "Planul de afaceri este propus de o 
persoană fizică care nu are sau nu a avut calitatea 
de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mica 
sau mijlocie care desfăsoară sau a desfășurat 
aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul 
programului în anul anterior înscrierii sau în anul 
înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. 
În sensul programului, activitate autorizată 
desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat." Acest 
aspect nu a fost prezentat la data înscrierii în 
proiect, în calitate de grup tinta, fapt ce nu permite 

 
 
 
Regurile de eligibilitate sunt stabilite in 
aceasta faza a implementarii proiectului, 
in mod transparent si nepartinitor 
(metodologia a fost publicata in 
consultare pe site-ul proiectului timp de 
doua saptamani, etc.). Prin urmare toate 
persoanele din GT pleaca cu aceleasi 
sanse in competitia pe care o organizam. 
Tinand cont de responsabilitatea pe care 
administratorul schemei de grant o are, 
putem considera ca este un risc pe care 
dorim sa-l evitam, in ideea asigurarii 
sustenabilitatii entitatilor de ES pe care 
proiectul isi propune sa le infiinteze. 
 
Unele din riscurile pe care incercam sa le 
evitam prin introducerea acestui criteriu 
sunt: 
- transferul afacerilor de pe o societate pe 
alta.  
- concurenta neloiala intre societati cu 
acelasi cod CAEN si acelasi 
actionar/administrator.  
- crearea de conditii artificiale de a 
beneficia de ajutorul de minimis 
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accesul egal pentru toți membrii grupului țintă la 
finanțare. Dacă știam acest aspect puteam opta 
pentru un alt administrator de grant - schema de 
minimis, ce nu impunea o astfel de condiție 
suplimentară față de alte competiții în cadrul 
apelului  "POCU/449/4/16/Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie socială de a funcționa 
într-o manieră auto-sustenabilă/ 16/ Consolidarea 
capacității întreprinderilor de economie socială de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă" Totodată 
condiția cu privire la codul CAEN similar, sau 
deja autorizat îmi blochează accesul în vederea 
depunerii unui plan de afaceri pentru idea pe 
care deja am lucrat-o în cadrul cursului de pregătire 
antreprenorială, Antreprenor în economie sociala, 
nici aici nu s-a menționat nimic de o condiționalitate 
extra în vederea participării la competiția de planuri 
de afaceri. 
 
În cadrul anexei, intitulată "127266_7_ANEXA 
7_BUGETUL PLANULUI DE AFACERI", sheet-
ul/pagina 6.BUGET total investiție apare noțiunea de 
10% contribuție cash asumată pentru un punctaj 
suplimentar. Tot aici se face referire la demonstrarea 
contribuției prin extrase de cont. Să înțelegem ca 
este numerar contribuția sau doar prin banca, criteriu 
pentru demonstrarea acesteia? 
Totodata nu apar mentiuni cu privire la contribuție 
proprie pentru plan de afaceri in metodologia, 
intitulată "127266_0_METODOLOGIE DE 
SELECTIE A PLANURILOR DE 
AFACERI_23.01.2020". Daca este posibil, ne-ar 
interesa sa fie clar definită aceasta contribuție si in 
prezenta metodologie. 
 
În cadrul anexei intitulată "127266_11_ANEXA 11_ 
GRILA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 
ADMINISTRATIVE", punctul 14, vorbește de: Codul 
CAEN al activității principale este eligibil, conform 
listei cuprinzând activitățile CAEN din domeniile 
eligibile. Ne puteți furniza o listă a acestor coduri 
caen din domeniile eligibile? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cerut extras bancar care să 
dovedească existența sumei declarate 
drept contribuție proprie 
 
 
 
 
 
 
Este metodologia de selecție a planurilor 
de afaceri, nu metodologia de întocmire 
a planurilor de afaceri. 
 
 
 
 
Lista cuprinzând activitățile CAEN din 
domeniile eligibile  există și pe site 
https://pas-social.ro/lista-privind-
activitatile-codificate-caen-in-cadrul-
activitatilor-eligibile/  
, precum și în Anexa 10 la prezenta 
metodologie 

 
 
Buna ziua !  
Dumnevoastra spuneti la pagina 16 , item 10 din 
metodologie ca “fiecare plan de afaceri selectat va 
beneficia de ajutor de 
minimis  de  maximum 462.300 lei ”  

 
 
 
 
 
 
 

https://pas-social.ro/lista-privind-activitatile-codificate-caen-in-cadrul-activitatilor-eligibile/
https://pas-social.ro/lista-privind-activitatile-codificate-caen-in-cadrul-activitatilor-eligibile/
https://pas-social.ro/lista-privind-activitatile-codificate-caen-in-cadrul-activitatilor-eligibile/
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Eu am decis sa vin cu o cofinantare de peste 
1000 euro si deci voi cheltuii cofinantarea mea in 
ceea ce dumnevoastra numiti in anexa 9 “1. Taxe 
pentru înființarea de întreprinderi 
sociale” inclusiv capital social, rezervarea de nume 
la ministerul justitiei, acte notariale si judecatoresti, 
etc deci cheltuiala obligatoriu de facut inainte de cele 
18 luni derulare a activitatilor impreuna cu 
angajatii pentru ca trebuie sa parcurg si 
cerintele legii 219/2015 
 
Mai spuneti dumnevoastra in buget ca acele calcule 
se predefinesc automat dar daca cofinatarea mea 
este de 5700 lei + 462300 = 468000 atunci de ce 
Bugetul Total al 
investitiei in precalcularea dumnevoastra sare 
singur la suma de 473.700 lei ?  
 
 

 
 
Atasez prezentei si bugetul in care am lucrat ca sa-
mi spuneti ce sa scot astfel incat Bugetul Total al 
Investitiei s anu depaseasca 468000 lei  
 
 
 
Va multumesc anticipat pentru raspuns / corectura  

M. B. 
 

 
 
Bugetul total al afacerii de economie 
sociala cuprinde atat ajutorul de minimis 
acordat, cat și cofinanțarea dvs.  
In acest caz specific, suma avansată 
pentru înființarea întreprinderii sociale 
este o cheltuială eligibilă, deci s-ar putea 
trece în buget și se poate rambursa, deci 
nu reprezintă neaparat cofinanțare. 
In momentul publicarii metodologiei 
finale pe siteul proiectului (www.pas-
social.ro), vom corecta eventualele 
discrepante identificate in formularul de 
buget. 
 

 
 
Buna ziua, 

 
Proiectele vor fi depuse în maxim 30 zile 
calendaristice de la lansarea 
calendarului depunerii planului de afaceri 
și a prezentei metodologii cu anexe în 

http://www.pas-social.ro/
http://www.pas-social.ro/
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Care ar fi data limita (aprox) pentru predarea finala a 
proiectelor? 
Sa stiu cat de urgent ar fi si cum imi organizez timpul. 
 

format editabil ce vor fi postate pe 
www.pas-social.ro  și pe adresa de 
Facebook 
https://www.facebook.com/pocu.passoci
al/    

  Am citit de câteva ori legea dar la acest punct nu 
știu nici cum și nici ce ar trebui sa scriu. Ni s a propus 
sa nu lucram cu consultant dar în cazul de mai sus 
cum pot singur sa ma inspir/aplic. Va rog frumos sa 
îmi răspundeți chiar am nevoie de ajutor  

 
 
 
 
 

 
Pentru a completa toate punctele 
planului de afaceri specific unei entitati 
de economie sociala sunt permise toate 
instrumentele si tot sprijinul pe care le 
considerati utile, in conditiile legislatiei 
specifice  aplicabile si respectand 
prevederile metodologiei finale de 
selectie a planurilor de afaceri. 

Solicitare clarificari referitoare la metodologia de 
selectie a planurilor de afaceri In atentia domnului 
Valentin Dimon- Manager Proiect, 
 
I Clarificari 
Referitor la metodologia de selectie a planurilor de 
afaceri in cadrul proiectului ”Primul pas in 
antreprenoriatul social – Primul pas spre succes!”, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pas-social.ro/
https://www.facebook.com/pocu.passocial/
https://www.facebook.com/pocu.passocial/
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versiunea octombrie , publicata in 23.10.2020, va rog 
sa ma ajutati cu urmatoarele clarificari: 
 
1.Intreprinderea sociala nou infiintata trebuie sa 
prevada minim 5 locuri de munca. Mentionati in 
ghid ca ”pot fi pozitii part-time, dar nu mai putin 
de 2 ore/zi/persoana sau pozitii full-time, maxim 
12ore/zi/persoane.” 
 
 
Intelegem ca vom crea 5 locuri de munca full-time 
si/sau part-time, adica putem angaja, de exemplu 4 
persoane cu norma intreaga si o persoana cu norma 
partiala si se considera indeplinit acest criteriu ? Nu 
este obligatoriu sa avem per total 5 norme intregi? 
 
 
 
2.Referitor la decontarea cheltuielilor aferente 
implementarii proiectului, nu se intelege exact 
mecanismul. 
 
”Pentru a fi siguri că toți beneficiarii respectă și 
cerințele legale privind documentele justificative care 
însotesc o plată, experții Partenerului 3 - vor elabora 
un ghid explicativ, însoțit de formulare editabile, 
tipizate, în care vor menționa care sunt documentele 
justificative pentru fiecare categorie de cheltuieli. 
Experții solicitantului vor analiza documentele 
transmise de beneficiari, iar dacă acestea 
îndeplinesc toate condițiile cerute vor fi decontate. 
În cazul în care un beneficiar nu a efectuat cheltuieli 
care să acopere integral valoarea primei tranșe de 
finanțare va fi posibilă și decontarea pe etape 
(maximum 3 etape).” 
 
Decontarea se va face in baza unei cereri de 
prefinantare, iar dupa efectuarea cheltuielilor se 
transmite cerere sau cereri de rambursare cu 
documentele justificative aferente SAU se face in 
baza unei cereri de plata si in acest caz se vor 
efectuate platile dupa validarea documentelor 
justificative aferente? 
  
3.Cofinantarea prevazuta trebuie justificata cu 
documente de la banca din etapa de depunere a 
planurilor de afaceri? Asa se intelege din grila de 
evaluare a conformitatii administrative ( pct 17) 
4.Achizitia de autoturism pentru a fi utilizat in 
scopul implementarii planului de afaceri este 

 
 
Înțelegerea dvs. este corectă, aveți 
obligația crearii a 5 locuri de muncă, dar 
nu este obligatoriu să aveți per total 5 
norme întregi. Aceste locuri de munca 
trebuie mentinute active pe toata durata 
minima prevazuta (18 luni plus 6 luni de 
sustenabilitate), fara sa puteti diminua 
normele de lucru stabilite initial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referitor la decontarea cheltuielilor veți 
găsi explicații suplimentare în art.5.3 din 
Contractul de subvenție și în Anexa 7 -
Bugetul planului de afaceri, anexat 
prezentei metodologii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da, cofinanțarea prevăzută trebuie 
justificată cu documente de la bancă încă 
din etapa depunerii planurilor de afaceri. 
 
Anexa 9- Lista orientativă a cheltuielilor 
eligibile din metodologie menționează : 
Cheltuieli de leasing fără achiziție 
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eligibila?( de exemplu, in cazul meu pentru 
prestarea activitatii de ingrijiri medicale la 
domiciliu este necesara achizitia unui autoturism 
pt deplasarea, atat a echipei medicale la 
beneficiari, cat si a echipamentelor folosite 
pentru acordare ingrijiri medicale). Nu am inteles 
exact din metodologie daca este eligibila 
achizitia sau doar leasing-ul operational. 
 
IIObservatii 
 
Referitor la criteriul 8.3 – Contributia proprie a 
solicitantului din Anexa 12_Grila de evaluare 
tehnico-financiara prin care se acorda 10 puncte 
pentru o contributie proprie de peste 
10.000 de euro, consider ca reprezinta o bariera 
pentru o parte dintre potentialii beneficiari, punctajul 
acordat pe acest criteriu fiind foarte mare (pentru un 
start-up -intreprindere sociala). 
Conform ghidului solicitantului ”Sprijin pentru 
infiintarea de intreprinderi sociale” selectia planurilor 
de afaceri ”se va realiza in conditiile prevenirii 
oricarei forme de discriminare”, respectand 
prevederile legale comunitare si nationale si tinand 
cont de principiile de transparenta si egalitate de 
sanse. 
 
 
Prin urmare propun eliminarea acestui criteriu din 
cadrul grilei de evaluare tehnico-financiara sau 
diminuarea punctajului acordat pentru indeplinirea 
acestui criteriu la maximum 3 puncte, respectiv 
diminuarea valorii contributiei proprii. 
 
Va multumesc anticipat pentru clarificari! 
 
Cu stima, M. N.  

(leasing operațional) aferente funcționării 
întreprinderilor (rate de leasing 
operațional plătite de întreprindere 
pentru: echipamente, vehicule, diverse 
bunuri mobile și imobile) 
Pe site-ul proiectului gasiți lista 
cheltuielilor eligibile  pentru ajutorul de 
minimis https://pas-social.ro/anexa-5-
cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-
minimis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuția proprie este un criteriu de 
evaluare legat de bonitate și  
sustenabilitate, el departajează nu 
discriminează. Ca dovadă în Anexa 11 a 
prezentei metodologii  este menționat : 
‚prezintă dovada cofinanțării ( dacă este 
cazul)’ 

Buna ziua, 
 
Pe langa clarificarile si observatiile transmise 
saptamana trecuta as mai avea o intrebare: 
 
E obligatoriu sa alocam din ajutorul de minimis 
salariile pentru toata perioada de implementare a 
proiectului? 
Putem bugeta salarii din ajutorul de minimis doar 
pentru perioada de inceput, de exemplu primele 10-
12 luni, urmand ca ulterior ( pana la finalul perioadei 
de implementare) sa le acoperim din veniturile 
obtinute din activitatea  operationala ? 

 
 
 
 
Este obligatoriu ca pe durata de 
implementare și de sustenabilitate a 
proiectului să bugetați salarii pentru 
minim 5 angajați, fără să le diminuați pe 
tot parcursul perioadei, iar decizia sursei 
de finanțare vă aparține.   

https://pas-social.ro/anexa-5-cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-minimis/
https://pas-social.ro/anexa-5-cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-minimis/
https://pas-social.ro/anexa-5-cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-minimis/
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La concursul de planuri de afaceri este permis 
accesul tuturor persoanelor care îndeplinesc 
conditțile de eligibilitate prevăzute în proiect sau 
accesul este permis doar persoanelor înscrise în 
perioada de selecție și confirmate în grupul țintă al 
proiectului? 

- Doar persoanele care sunt înregistrate 
în grupul țintă al proiectului pot depune 
planuri de afaceri în cadrul concursului 
ce va fi organizat. Aveți mai jos și un 
extras din cererea de finanțare, 
informație preluată și în cadrul 
metodologiei de selecție a planurilor de 
afaceri, document publicat spre 
consultare pe site-ul proiectului 
www.pas-social.ro 

-  
- „Eligibile pentru a participa la concursul 

de planuri de afaceri sunt persoanele 
din grupul tinta care absolva cursul de 
formare antreprenoriala specifica 
derulat in cadrul proiectului, cat si 
persoane care nu au beneficiat de 
cursul de formare antreprenoriala 
specifica organizat in proiect, dar care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate 
aplicate pentru selectarea grupului tinta 
si care detin un certificat de absolvire a 
unui program de formare 
antreprenoriala specifica in conformitate 
cu standardele existente pentru 
ocupaţiile specifice sectorului economiei 
sociale (Antreprenor in economia 
sociala Cod COR 112032 sau Manager 
de intreprindere sociala cod COR 
112036). Numarul de persoane care 
beneficiaza de ajutor de minimis fara sa 
fi participat la programul de formare 
antreprenoriala nu va depasi 10% din 
numarul total de persoane beneficiare 
de ajutor de minimis acordate in cadrul 
proiectului.Estimarea noastra privind 
numarul persoanelor din aceasta 
categorie este de 2 persoane” 

 

Buna seara, 
 
Am vazut publicat pe site-ul proiectului raspunsuri la 
intrebarile transmise, insa revin asupra urmatoarelor 
aspecte care nu imi sunt clare: 

• Referitor la intrebarea mea cu privire 
la  achizitia de autoturism necesar in 
scopul implementarii proiectului, dvs 

Achiziția de autoturisme/ autoutilitare 
este eligibilă cu condiția ca acel 
autoturism/ autoutilitară să fie utilizat/ 
utilizată în scopul implementării planului 
de afaceri. Bunurile pot fi achiziționate 
atât din spațiul comunitar, cât și din 
spațiul extra comunitar, cu condiția să fie 
noi. Achiziția de autoturisme/ autoutilitare 
se încadrează în categoria 4. Cheltuieli 

http://www.pas-social.ro/
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mentionati ca sunt eligibile doar cheltuielile 
cu leasing operational, nu achizitia. 

         Insa AM POCU a publicat o lista cu clarificari 
si, referitor la aceasta speta mentioneaza ca 
”achiziția de autoturisme/ autoutilitare este eligibilă 
cu condiția ca acel autoturism/ autoutilitară să fie 
utilizat/ utilizată în scopul implementării planului de 
afaceri.(...) Achiziția de autoturisme/ autoutilitare se 
încadrează în categoria 4. Cheltuieli cu achiziția de 
active fixe corporale (altele decât terenuri și 
imobile).”-   ( raspuns intrebari 46,47) 
 
In concluzie este sau nu eligibila cheltuiala cu 
achizitia de autoturism? 
 
 
 
 
 
 
In alta ordine de idei, am constatat ca mentineti 
criteriul cu privire la contributia proprie, un criteriu 
partinitor si discriminatoriu. 
 
Inteleg deplin responsabilitatea pe care o aveti in 
calitate de administrator de granturi, ca aveti 
indicatori de proiect pe care trebuie sa-i indepliniti, 
dar stim de asemenea ca aceste proiecte implica si 
anumite riscuri. Este foarte important sa le 
identificam, cuantificam, sa gasim solutii pentru  a le 
evita, dar cu respectarea principiilor egalitatii de 
sanse si nediscriminarii, principii care ar trebui sa se 
regaseasca in toate activitatile noastre. 
In plus, asa cum se specifica si in ghidul 
solicitantului, administratorul de grant, prezinta intr-
un mod transparent publicului, GT, toate elementele 
specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitatile 
oferite si principalele conditii pentru a beneficia de 
acestea. Ori, dvs nu ati mentionat tocmai acest 
aspect foarte important pentru potentialii 
beneficiari  cu privire la cofinantare ( practic 
depunctarea cu 10 p a celor care nu aloca min 
10.000 euro contributie proprie). 
 
Mentionez ca pe mine personal nu ma impacteaza 
acest criteriu, pot contribui cu 10.000 euro, 
cofinantare pentru a nu pierde cele 10 p, desi,de 
principiu nu mi se pare corect. 

cu achiziția de active fixe corporale 
(altele decât terenuri și imobile). 
 
Înțelegerea dvs. este corectă, răspunsul 
oferit anterior a fost unul general valabil, 
nu putem sa oferim un raspuns in lipsa 
unor informatii concrete cu privire la 
specializarea autoturismului. Atentie: 
rapunsul formulat de catre AM POCU 
se indreapta mai degraba catre 
autoutilitara decat spre autoturism.   
 
Atasam lin-ul de pe site-ul MFE:  
 
https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-
frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-
solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-
intreprinderi-sociale/ 
 
 
 
Metodologia de selecție a planurilor de 
afaceri a fost publicată în consultare 
publică pe site-ul proiectului www.pas-
social.ro. Considerăm că am furnizat 
tuturor persoanelor interesate accesul 
neîngrădit și nediscriminatoriu la 
integralitatea informațiilor relevante 
selecției planurilor de afaceri. Grilele de 
punctare propuse respectă legislația 
aplicabilă și reflectă viziunea 
administratorului de grant cu privire la 
buna gestionare a riscurilor legate de 
selecția și implementarea sustenabilă a 
planurilor de afaceri.  
Menționăm că nu este obligatorie 
cofinanțarea! 
Contribuția proprie este un criteriu de 
evaluare legat de bonitate și  
sustenabilitate, el departajează nu 
discriminează. Ca dovadă în Anexa 11 a 
prezentei metodologii  este menționat : 
“prezintă dovada cofinanțării ( dacă este 
cazul)” 

https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale/
https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale/
https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale/
https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale/
http://www.pas-social.ro/
http://www.pas-social.ro/
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 Am tinut insa sa transmit principalele observatii 
dupa ce am parcurs metodologia publicata cu scopul 
de a clarifica anumite aspecte, astfel incat sa avem 
certitudinea ca procesul de selectie va fi unul 
transparent, echidistant si obiectiv, si ca  respecta 
prevederile schemei de minimis si ale legislatiei in 
vigoare.  
 
Multumesc, 
 
 
Cu ganduri bune, 
 
M. N. 
 

Buna ziua, 
 
Va rog sa ma ajutati cu raspunsuri / clarificari  la 
urmatoarele intrebari legate de normele de 
metodologie : 
 
1.Pe metodologie este scrie "DRAFT", ce implica 
acest termen? 
Normele publicate sunt "DRAFT" si pot fi modificate 
ulterior sau sunt cele finale? 
 
2.Data de depunere a planului de afaceri este de 30 
de zile de la publicarea normelor. Daca normele sunt 
draft atunci de cand se considera acest termen? 
Care este data finala de depunere a planului de 
afaceri? 
 
3.In cadrul metodologiei (pagina 14) 
"Locurile de munca create in cadrul intreprinderilor 
nou infiintate vor trebui mentinute pe perioada 
minima de 18 luni(bugetate din subventia de 
minimis)......precum si pe perioada minima 
obligatorie de 6 luni de sustenabilitate (bugetate din 
venituri proprii). 
 
Din aceasta exprimare, eu inteleg urmatoarele:  
-salariile celor 5 salariati pe o perioada de 18 luni - 
BUGETATE DIN MINIMIS  
-salariile celor 5 angajati e o perioada de 6 luni - 
BUGETATE DIN VENITURI(incasari ulterioare 
inceperii activitatii economice). Am observat ca ati 
raspuns deja la aceasta intrebare, in sensul ca se pot 
aloca fonduri pentru salarii pe perioada de 
implementare din sursele pe care le agreaza fiecare. 

 
Metodologia de selecție a planurilor de 
afaceri a fost publicată în consultare pe 
site-ul proiectului, prin urmare a fost 
marcată drept schiță. În urma integrării 
tuturor observațiilor relevante primite în 
perioada de consultare publică, 
managerul de proiect va aproba 
versiunea finală a metodologiei. 
Publicarea acesteia în forma finală pe 
site-ul proiectului www.pas-social.ro va 
coincide cu lansarea oficială a 
concursului de planuri de afaceri. 
Calendarul detaliat al concursului va fi 
parte integrantă a metodologiei finale 
publicate. 
 
Mulțumim pentru observație, vom ajusta 
textul menționat astfel : 
 
“Locurile de muncă create în cadrul 
întreprinderilor nou înființate vor trebui 
menținute ocupate pe perioada minimă 
de 18 luni de la data obținerii atestatului 
de întreprindere socială, precum și pe 
perioada minimă obligatorie de 6 luni de 
sustenabilitate ulterior finalizării 
contractului de subventie .” 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pas-social.ro/
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Va rog sa efectuati modificarile necesare in 
Metodologie, pentru a concorda cu raspunsul dvs. 
 
 
 
 
4.In Metodologie(pag 26) 
"Se mentine destinatia bunurilor achizitionate prin 
ajutor de minimis pe durata de minim 3 ani... 
20.01.2023-20.01.2026" 
Ce implica aceasta conditie in mod practic? 
 
 
Multumesc 
 
L.C. 
 

 
 
 
 
 
 
Bunurile achiziționate în cadrul 
proiectului nu pot fi înstrăinate și nu pot fi 
folosite în alte scopuri decât cele 
menționate în planul de afaceri selectat 
pentru finanțare, respectiv în cadrul 
contractului de subvenție semnat de 
către entitatea de economie socială 
înființată. 
Vă rugăm să consultați și răspunsurile 
oferite de către MFE la cele mai 
frecvente întrebări (am citat mai jos 
răspunsul la întrebarea nr. 31): 
 
https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-
frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-
solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-
intreprinderi-sociale/ 
 
Conform Ghidului Solicitantului, după 
încheierea proiectului, solicitantul/ 
partenerii au obligația să asigure 
sustenabilitatea întreprinderilor pentru 
o perioadă de minimum 6 luni de la 
finalizarea proiectului și să mențină 
condițiile care au stat la baza atestării 
ca întreprindere socială pentru 
minimum 24 de luni de la data obținerii 
atestatului de întreprindere socială.  
De asemenea, printre obligațiile cu 
caracter general aplicabile 
Beneficiarului schemei de ajutor de 
minimis din cadrul contractului de 
subvenție (art. 6, secțiunea B, din 
Anexa 3 a Ghidului Solicitantului), se 
numără menținerea destinației 
bunurilor achiziționate prin ajutor de 
minimis pe o durată de minimum 3 ani 
de la finalizarea perioadei de 
implementare a proiectului.  
Odată cu expirarea termenelor anterior 
menționate, întreprinderea socială, 
ținând cont de capacitatea sa juridică 
proprie, are libertatea de dispune de 
ea însăși cum consideră necesar, 

https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale/
https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale/
https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale/
https://mfe.gov.ro/pocu-lista-cu-intrebari-frecvente-si-raspunsuri-pentru-apelul-solidar-sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale/
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inclusiv prin închiderea și dizolvarea 
sa, cu respectarea normelor legale în 
vigoare.  

 

Bună ziua, 
 
Referitor la metodologia proiectului "Primul pas 
în antreprenoriatul social, primul pas spre 
succes, cod 127266, secțiunea contribuția 
proprie. 
 
Fondurile aferente contribuției proprii pot fi utilizate 
pentru a acoperi eventuale cheltuieli neeligibile 
finanțării? Spre exemplu, din contribuția proprie pot 
fi achiziționate echipamente SH ori pot fi realizate 
activități ce țin amenajarea spațiului ce ar necesita 
autorizație de construcție? 
 
Cu stimă, 
N.L. 
 

 
 
Pentru a putea fi luată în considerare 
drept contribuție proprie orice cheltuială, 
indiferent de sursă, trebuie sa fie 
evidentiata in plaul de afaceri si cuprinsa 
in contabilitatea intreprinderii sociale. 
 
 
Pe site-ul proiectului gasiți lista 
cheltuielilor eligibile  pentru ajutorul de 
minimis https://pas-social.ro/anexa-5-
cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-
minimis/ 
 

1. Eu infiintez SRL- ponderea de capital de 5% 
trebuie sa fie in bani ? Eu am un contract de comodat 
pe 5 ani pentru un imobil cu suprafata de 100 mp cu 
dreptul de sub inchiriere.Se poate considera aport ? 
 
 
2. Daca sediul firmei este in orasul Buzau iar punctul 
de lucru intr.o comuna in apropiere orasului proiectul 
este urban sau rural ? 
 
 
3. Daca esti SRL ai dreptul de a trage sponsorizari 
oentru cauza sociala pe care o susti ? 
 
 
 
 
 
 
4. Am citit de câteva ori legea dar la acest punct nu 
știu nici cum și nici ce ar trebui sa scriu. Ni s a propus 
sa nu lucram cu consultant dar în cazul de mai sus 
cum pot singur sa ma inspir/aplic. Va rog frumos sa 
îmi răspundeți chiar am nevoie de ajutor  
 
 

1.Contribuția proprie trebuie să fie în 
numerar. Este solicitat în acest sens 
extras bancar care să dovedească 
existența sumei declarate drept 
contribuție proprie. 
 
2. Pentru ca afacerea sa fie considerată 
în mediul rural, sediul 
social/punctul/punctele de lucru trebuie 
să se afle în mediul rural. 
 
3. În cadrul cererii de finanțare sunt 
prevăzute activități de consiliere 
antreprenorială pentru persoanele ale 
căror planuri de afaceri au fost selectate 
pentru finanțare, prin urmare vom putea 
răspunde ulterior acestor întrebări foarte 
specifice. 
 
4. Pentru a completa toate punctele 
planului de afaceri specific unei entitati 
de economie sociala sunt permise toate 
instrumentele si tot sprijinul pe care le 
considerati utile, in conditiile legislatiei 
specifice  aplicabile si respectand 
prevederile metodologiei finale de 
selectie a planurilor de afaceri.  

https://pas-social.ro/anexa-5-cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-minimis/
https://pas-social.ro/anexa-5-cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-minimis/
https://pas-social.ro/anexa-5-cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-minimis/
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Vă sugerăm să consultați și resursele 
puse la dispoziție pe site-ul proiectului: 
 
https://pas-social.ro/analiza-regionala-a-
economiei-sociale/ 
 

Buna ziua, 
 
In calitate de potential solicitant in cadrul procesului 
de selectie a planurilor de afaceri aferent proiectului 
„PRIMUL PAS IN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - 
PRIMUL PAS SPRE SUCCES!” 
va rog sa ma sprijiniti prin clarificarea 
urmatoarelor neclaritati: 
 
1.  In cadrul Bugetului, sunt eligibile 
urmatoarele tipuri de cheltuieli? 
- Racordarea la utilitatei: reteaua electrica, instalatia 
electrica, si racordarea la reteaua de apa, a 
spatiului in care se va desfasura activitatea 
- Achizitia unei centrale termice, 
- Amenajarea spatiului prin achizitia si motarea de 
gresie, faianta, etc. 
 
2.In cadrul valorii contributiei proprii, ca si cheltuiala 
neeligibila, poate fi inclusa si achizitia serviciilor de 
consultanta pentru elaborarea si implementarea 
proiectului? 
 
3. Este achizitia unei strategii de marketing sau al 
unui studiu de piata, eligibila in cadrul proiectului? 
 
Va multumesc! 
Cu stima, 
A. P. 
 

 
 
Pe site-ul proiectului gasiți lista 
cheltuielilor eligibile  pentru ajutorul de 
minimis https://pas-social.ro/anexa-5-
cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-
minimis/ 
 
 
 
 
Cheltielile eligibile sunt detaliate pe site-
ul proiectului. 
Cheltuielile neeligibile sunt la libera 
alegere a fiecarui solicitant de subventie. 
 
 
 
Sunt eligibile cheltuielile aferente 
diverselor achiziții de servicii specializate 
pentru care beneficiarul ajutorului de 
minimis nu are expertiza necesară. 
 

 
 
 

https://pas-social.ro/anexa-5-cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-minimis/
https://pas-social.ro/anexa-5-cheltuiei-eligibile-ordin-si-schema-de-minimis/
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