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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră 
auto-sustenabilă 
Titlul proiectului: “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si 
Centru” 
Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019 

 
Anexa 7 

 
Grila de evaluare a formularului de schițare a ideii de afaceri 

 
Punctajul total = 100 puncte 
Nu există un punctaj minim pentru a fi acceptat/selectat în grupul țintă 
 

DATE APLICANT* 

Nume/Prenume Aplicant   

Adresă poştă electronică  

Telefon  

Adresa de domiciliu/Resedința 
(conform cărții de identitate) 

 

Localitate  

Judeţ  

Regiune  

* Secțiunea privind datele aplicantului: este necesar să fie completate toate liniile pentru a se corela 
documentația din dosarul candidatului cu  formularul de schițare a ideii de afaceri necesar în procedura de 
selecție a grupului țintă. 

 

1) Domeniul de activitate al afacerii sociale pe care îl vizați:  
 

Instrucțiuni pentru completarea secțiunii Evaluare - scor 

Se va descrie domeniul de activitate al afacerii sociale. 
 
Atentie!  Afacerea devine neeligibilă dacă domeniul de activitate se 
încadrează în criteriile enumerate mai jos: 
Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă: 
a) ajutoarelor acordate 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 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:  

În funcție de respectarea 
criteriilor de eligibilitate se 
acordă următorul punctaj: 
 
 
   0 puncte = neeligibil*  
  10 puncte =  eligibil  
 

 în cazul în care ați 
descris un domeniu al 
afacerii sociale care nu este 
eligibil se poate redepune 
un alt formular de schițare a 
ideii de afacere, în termenul 
de înscriere a candidaților. 
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 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) pentru activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, 
respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate 
înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli 
curente legate de activitatea de export; 
e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor 
naţionale față de cele importate; 
f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.  

 

2) Denumirea afacerii sociale pe care doriți să o dezvoltați : 
 

Instrucțiuni pentru completarea secțiunii Evaluare - scor 

Se va descrie afacerea socială pe care doriți să o înființați (în funcție de 
contextul local, nevoile din comunitate, implicarea grupurilor vulnerabile)    

În funcție de indicarea 
denumirii afacerii  sociale 
se acordă următorul 
punctaj: 
 
  0 puncte = nu se indică 
denumirea afacerii sociale  
 10 puncte = se indică o 
denumire a afacerii sociale  

 

3) Descrieți obiectivele afacerii sociale pe care doriți să o dezvoltați : 
 

Instrucțiuni pentru completarea secțiunii Evaluare - scor 

Se vor descrie obiectivele afacerii sociale luând în calcul articolul 5, alineatul 2 
din Legea 219/ 23.07.2015 privind economia sociala:  
”Economia sociala are urmatoarele obiective:    
a) consolidarea coeziunii economice si sociale; 
b) ocuparea fortei de munca;   
 c) dezvoltarea serviciilor sociale”. 
 

În funcție de indicarea 
obiectivelor privind 
economia socială (articolul 
5, alineatul 2 din Legea 
219/ 23.07.2015) se acordă 
următorul punctaj: 
 
 0 puncte = nu s-a descris 
niciun obiectiv. 
 10 puncte = s-a descris 
un obiectiv. 
 20 puncte = s-au descris 
mai mult de două obiective. 
  

 

4) Descrieri activitățile de interes general ale afacerii sociale pe care intenționați să o 
dezvoltați: 
 

Instrucțiuni pentru completarea secțiunii Evaluare - scor 

Se completează activitățile de interes general ale afacerii care conduc la 
îndeplinerea obiectivelor, conform articolul 5, alineatul 3, literele a, b, c, d din 
Legea 219/ 23.07.2015 privind economia socială: 
”(3) Îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (2) se realizează, în principal, prin 
următoarele activități de interes general:  a) producerea de bunuri, prestarea de 
servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a 

În funcție de indicarea 
activitatile de interes 
general ale afacerii sociale   
(articolul 5, alineatul 3, 
literele a, b, c, d din Legea 
219/ 23.07.2015) se acordă 
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membrilor acesteia; b) promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot 
genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând 
grupului vulnerabil; c) dezvoltarea unor programe de formare profesională 
dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; d) dezvoltarea serviciilor sociale 
pentru creșterea capacității de inserție pe piață muncii a persoanelor din grupul 
vulnerabil.” 

următorul punctaj: 
 
 0 puncte = nu s-a descris 
nicio  activitate de interes 
general 
 10 puncte = s-a descris o 
activitate de interes general 
 20 puncte = s-au descris 
mai mult de două activități 
de interes general 

 

5) Menționați câte locuri de muncă vizați să creați în cadrul afacerii sociale pe care 
intenționați să o dezvoltați: 
 

Instrucțiuni pentru completarea secțiunii Evaluare - scor 

Se completează cu numărul de locuri de muncă pe care intenționați să le creați 
în cadrul viitoarei afacerii sociale.  

În funcție de indicarea 
numărul de locuri de 
muncă pe care intenționați 
să le creați se acordă 
următorul punctaj: 
 
 0 puncte = afacerea 
creează sub 5 locuri de 
muncă 
 10 puncte = afacerea 
creează  minim 5 locuri de 
muncă  

 

6) Menționați ajutorul de minimis vizat pentru afacerea socială pe care intenționați să 
o dezvoltați: 
 

Instrucțiuni pentru completarea secțiunii Evaluare - scor 

Se completează cu valoarea ajutorului de minimis vizat pentru afacerea 
socială pe care intenționați să o dezvoltați. 

În funcție de indicarea 
valorii ajutorului de 
minimis vizat pentru 
afacerea socială pe care 
intenționați sa o dezvoltati 
se acordă următorul 
punctaj: 
 
 0 puncte = ajutorul de 
minimis vizat este sub 
85.000 euro (ex. sub 84.999 
euro) 
 10 puncte = ajutorul de 
minimis vizat este între 
85.000 euro – 100.000 euro  
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7) Descrieți motivația dumneavoastră pentru a dezvolta o întreprindere socială, în 
relațiile cu principiile pe care se bazează economia socială, având în vedere prevederile 
articolului 4, literele a, b, c, d, e, f, g din Legea 219/ 23.07.2015 privind economia socială : 

 
 

Instrucțiuni pentru completarea secțiunii Evaluare - scor 

Se completează motivația prin corelarea cu prevederile articolului 4, literele a, 
b, c, d, e, f, g din Legea 219/ 23.07.2015 privind economia sociala. 
” Economia socială se bazează pe următoarele principii: a) prioritate acordată 
individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului; b) solidaritate și 
responsabilitate colectivă; c) convergența dintre interesele membrilor asociați și 
interesul general și/sau interesele unei colectivități; d) control democratic al 
membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate; e) caracter voluntar și liber 
al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; f) 
personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de 
autoritățile publice; g) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului 
financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități 
sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.” 

În funcție de indicarea 
motivației prin corelarea cu 
prevederile articolului 4, 
literele a, b, c, d, e, f, g din 
Legea 219/ 23.07.2015 
privind economia sociala se 
acordă următorul punctaj: 
 0 puncte = nu s-a descris 
niciun  principiu 
 10 puncte = s-au descris 
minimum 2 principii  
 20 puncte = s-au descris 
minimum 4 principii  

 
 
 
Expert: ....................................................... 
Nume si prenume: ........................................ 
Semnatura: .................................................. 


