
 
 

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - "Investim în dezvoltare durabilă". 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE! 
Contract: POCU/449/4/16/128497 
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Informații utile despre finanțarea 

planurilor de afaceri 

 

Intră în competiția pentru finanțarea planurilor de afaceri! 

* nu este obligatoriu să depui un plan de afaceri în competiție, dacă ai participat la curs 

 

CINE POATE APLICA PENTRU FINANȚARE? 

Pot intra în competiția pentru finanțarea planurilor de afaceri, persoanele 

care au finalizat cursul ”Antreprenor în Economia Socială” și au obținut 

certificatul ANC.  

Dacă o persoană a participat la curs și nu își mai dorește dezvoltarea unei 

întreprinderi sociale, nu este obligatorie depunerea unui plan de afaceri 

în competiție. 

 

CE SUMĂ DE BANI POT ACCESA ȘI CÂTE LOCURI DE MUNCĂ TREBUIE SĂ CREEZ? 

Ajutor de minimis de până la 54.000 euro – minimum 2 locuri de muncă 

create. 

Ajutor de minimis de minimum de 69.000 euro – minimum 3 locuri de 

muncă create. 

Ajutor de minimis de minimum de 84.000 euro – minimum 4 locuri de 

muncă create. 

Ajutor de minimis de minimum de 99.000 euro – minimum 5 locuri de 

muncă create. 
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CUM DEPUN PLANUL DE AFACERI? 

După finalizarea cursuri în ocupația de "Antreprenor în economia socială" și 

obținea certificatul ANC fiecare persoană are termen de 45 de zile 

calendaristice pentru finalizarea și depunerea Planului de afacere în competiție 

(vezi Metodologia de evaluare și selecție plan de afaceri - secțiunea 

COMPETIȚIE). 

Planul de afaceri se depune personal de beneficiar la sediul SC XEROM 

SERVICE SRL sau la sediul ASOCIAȚIEI SMART SES ALL FOR KIDS, conținând toate 

anexele prevăzute în Metodologia de evaluare și selecție plan de afaceri. 

 

CARE SUNT ETAPELE DE EVALUARE A UNUI PLAN DE AFACERI? 

Evaluare administrativă 

Verificăm dacă documentele depuse sunt conforme și dacă sunt întrunite 

condițiile de eligibilitate. 

Cerem clarificări, dacă e cazul. 

Evaluare tehnică 

Acordăm un punctaj pe fiecare capitol din planul de afaceri. 

Facem un clasament. 

Pitch (prezentări live) ale planurilor de afaceri, în fața juriului. 

 

CINE EVALUEAZĂ PLANURILE DE AFACERI? 

Un expert în domeniul economiei sociale 

Doi experți, reprezentanți mediu de afaceri local 

Un reprezentant instituții financiare bancare și nonbancare. 

De asemenea comisia de evaluare și selecție plan de afaceri va fi coordonată de 

un expert coordonator selecție plan de afaceri. 
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CUM ȘI CÂND PRIMESC BANII? 

Înființezi entitatea juridică – doar după ce obții acordul administratorului 

schemei de minimis, respectiv SC XEROM SERVICE SRL sau ASOCIAȚIEI SAMART 

SES ALL FOR KIDS (estimativ noiembrie – ianuarie 2021) 

Semnezi contractul de subvenție (estimativ ianuarie 2021) 

Primești tranșa I - avans 50% din valoarea nerambursabilă solicitată 

(estimativ ianuarie 2021) 

Primești tranșele II și III - după depunerea rapoartelor de progres. Ultima 

tranșă, o vei primi nu mai târziu de luna a 9 – a de implementare a planului de 

afaceri. 

 

CE OBLIGAȚII AM DACĂ OBȚIN FINANȚAREA? 

Locul (regiunea / localitatea) în care înființezi și dezvolți afacerea să fie 

cel declarat în planul de afaceri. 

Să creezi locurile de muncă menționate în planul de afaceri și să le menții 

pe o perioadă de minim 24 luni, cu posibilitatea finanțării salariilor din schema 

de ajutor de minimis, pentru o perioadă de maxim 18 luni. 

Să păstrezi echipamentele și bunurile achiziționate din finanțare, cel puțin 

până în 2025. 

Să respecți condițiile din contractul de subvenție, legislația națională și 

europeană în domeniu, precum și din alte documente care țin de implementarea 

fondurilor europene și a schemelor de minimis. 

 

 

 


