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CAPITOLUL 1 PREVEDERI ȘI SCOPUL ORIENTĂRILOR GENERALE
1. 1. Informații generale
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul
Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “
ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si
Centru” (POCU/449/4/16/128025) cu codul SMIS 2014+ 128025, proiect cofinanțat prin Axa prioritară
4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea
anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si
solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii
intreprinderilor de economie sociala
de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectiv Specific 1: Promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea
gradului de informare si interes fata de economia sociala, la nivelul regiunilor Nord-Vest, Vest si Centru,
prin derularea de campanii de informare cu privire la oportunitatile oferite prin proiect de finantare
de planuri de afaceri pentru structuri de economie sociala. Aceste campanii vor contribui la
promovarea economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil pentru adaptarea
nevoilor de locuri de munca la nivelul comunitatiilor vizate.
Obiectiv Specific 2: Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si in
diferite domenii relevante pentru antreprenoriatul social pentru 101 de persoane care doresc sa
infiinteze intreprinderi de economie sociala din regiunile Nord-Vest, Vest si Centru; in acest fel vom
atinge pana la finalul proiectului pragul de rentabilitate de catre cele 21 de intreprinderi sociale nou
infiintate. Astfel grupul tinta vizat va avea toate premisele pentru atingerea pragului de rentabilitate
si sustenabilitate ale serviciilor oferite la nivelul comunitatilor tinta. Prin obtinerea acestor calificari de
catre persoanele din grupul tinta se va contribui in mod automat la atingerea obiectivului specific 4.16:
consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona de o maniera autosustenabila.
Obiectiv Specific 3: Dezvoltarea in mod transparent si participativ a 21 de entitati ale
economiei sociale in vederea crearii unui total de 105 locuri de munca la nivelul celor patru regiuni ale
proiectului, prin asigurarea de consiliere specializata, finantarea si monitorizarea entitatilor infiintate
astfel incat sa fie mentinute locurile de munca create, precum si functionalitatea intreprinderilor
dezvoltate cel putin 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala in timpul proiectului
si cel putin inca 6 luni dupa incheierea proiectului. Prin beneficiile multiple aduse comunitatilor din
cele trei regiuni de dezvoltare (locuri de munca sustenabile pentru persoanele din grupurile
vulnerabile, in conformitate cu legea economiei sociale) cele 21 de entitati ale economiei sociale.
Rezultate principale:
Principalele rezulate prevazute ca urmare a implementarii activitatilor proiectului sunt
organizarea a 3 evenimente in cadrul campaniei de informare a publicului, 101 persoane selectate in
vederea participarii la cursul de formare antreprenoriala si la cursul de dezvoltare a competentelor in
domenii relevante pentru grupul tinta, minimum 91 de persoane si planurile de afaceri intocmite
individual sau in echipa de participantii la cursul de formare antreprenoriala specifica; 21 de planuri
de afaceri selectate pentru a fi finantate prin proiect, dintre care minimum 19 elaborate de persoane
certificate in urma cursului de formare antreprenoriala specifica derulat in cadrul proiectului si
maximum 2 elaborate de persoane care nu au participat la cursul de formare antreprenoriala specifica
derulat in cadrul proiectului; minimum 21 de persoane, ale caror planuri de afaceri au fost selectate
pentru a fi finantate, beneficiari ai sedintelor de consiliere antreprenoriala si juridica oferite in vederea
implementarii planurilor de afaceri; 21 de entitati ale economiei sociale create, functionale cu
minimum 5 angajati și beneficiare a granturi de câte 100.000 Euro; 3 evenimente de tip conferinta
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derulate ca actiune care vizeaza dezvoltarea domeniului economiei sociale, in scopul crearii unei retele
de sprijin si stabilirii de parteneriate.

1.2. Perioada de implementare
Proiectul “ ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile
Nord-Vest, Vest si Centru” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca
obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie
sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea
combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si
dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului
antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru. Valoarea
proiectului este de 13.790.787,89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014 - 2020.

CAPITOLUL 2 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
2.1. Termeni de referință
(1) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de
Management pentru POCU (AM POCU)/ Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR POCU);
(2) întreprinderea, în contextul prezentei scheme, 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, 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;
(3) întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre
relațiile următoare:
a. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților
unei alte întreprinderi;
b. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
c. o întreprindere 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. o întreprindere 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
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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”.
(4) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe
baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a
Comisiei Europene;
(5) produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția
produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/20131;
(6) 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;
(7) 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;
(8) beneficiar de ajutor de minimis – întreprindere socială care beneficiază, in cadrul unui
proiect finanțat prin Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16
al POCU, de ajutor de minimis;
(9) 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;
(10) administrator2 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.
(12) 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 autosustenabilă”, 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:
a) 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;
b) 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;
1

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
2
Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare

5

(13) 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;
(14) întreprindere socială de inserţie - întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ
condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
(15) 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.
(16) 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.

2.2. Legislaţie aplicabilă
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;
Schema de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, aprobată
prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/03.08.2018, modificat prin Ordinul ministrului
fondurilor europene nr. 1545/22.12.2020
Contractului de finanţare cu ID: 128025 încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil
şi Societatea Națională de Cruce Roșie din România, în calitate de Beneficiar al finanțării
nerambursabile, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16:
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă;
Ghidului solicitantului conditii specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”;
Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

CAPITOLUL 3 DESCRIEREA
ORIENTĂRILOR GENERALE

CADRULUI

OPERATIONAL

AFERENT

In vederea asigurării unei bune coordonări în cadrul activităților întreprinderilor sociale înființate
în cadrul proiectului se realizeaza cadrul operațional descris prin Orientările Generale de implementare
a planurilor de afaceri. Implementarea planurilor de afaceri va fi realizata cu sprijinul resurselor umane
stabilite pentru subactivitatile urmatoare:
Subactivitatea 2.3. Implementarea planurilor de afaceri selectate si decontarea sumelor
aferente implementarii (L18-L36, feb. 2021 – aug. 2022)
2 Responsabili decontare subventii (S) feb 2021 – aug 2022
Responsabilitati: Raspunde de intocmirea dosarelor financiar-contabile ale beneficiarilor
ajutorului de minimis, prin centralizarea si verificarea documentelor financiar-contabile ale acestora;
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verifica respectarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate de beneficiarii schemei de minimis in
conformitate cu bugetul planului de afaceri si reglementarile legale in vigoare; verifica atingerea
parametrilor financiar-contabili conform cerintelor reglementate; elaborarea rapoartelor, incadrarea in
termene; mentine legatura permanent cu beneficiarii ajutorului de minimis (2 experti x 19 luni x 42
ore/luna repartizate inegal)
2 Responsabili implementare planuri de afaceri (S) feb 2021 – iunie 2021
Responsabilitati: Raspunde de verificarea atingerii parametrilor tehnico-economici mentionati in
planul de afaceri in vederea decontarii transelor de plata a subventiilor; intocmeste dosarele de
implementare, centralizand si verificand documentele justificative ale implementarii planurilor de
afaceri selectate conform contractului de subventie; elaborarea rapoartelor, incadrarea in termene;
mentine legatura permanent cu beneficiarii ajutorului de minimis (2 experti x 5 luni x 42 ore/luna
repartizate inegal)
Subactivitatea 2.3. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerii sociale(L18-L36, feb. 2021 –
aug. 2022)
Coordonator tehnic (S)
Responsabilitati: Raspunde de asigurarea cadrului tehnic (material, logistic) pentru desfasurarea
in conditii optime a activitatii A1 din cadrul proiectului; urmărește și verifică implementarea A1;
Raspunde de asigurarea cadrului tehnic (material, logistic) pentru desfasurarea in conditii optime a
activitatii A2 din cadrul proiectului; urmărește și verifică implementarea A2 (1 expert x 19 luni x 84
ore/luna repartizate inegal)
3 ResponsabilI monitorizare afaceri (S)
Responsabilitati: Raspunde de intocmirea dosarelor de monitorizare a functionarii si dezvoltarii
entitatilor de economie sociala finantate prin proiect; verifica mentinerea parametrilor de functionare a
entitatilor de economie sociala; elaborarea rapoartelor, incadrarea in termene; mentine legatura
permanent cu beneficiarii ajutorului de minimis (3 experti x 19 luni x 84ore/luna repartizate inegal )
Activitatea de decontare a sumelor aferente implementarii planurilor de afacere se va realiza
exclusiv cu respectarea contractului de subventie. Pentru acordarea subventiei, ulterior infiintarii din
punct de vedere juridic a fiecarei afacere se va proceda la deschiderea de conturi pe numele
persoanelor juridice care vor beneficia de ajutorul de minimis la trezorerie.
Platile cu privire la transele de subventie se vor realiza in conturile de trezorerie, ulterior fiecare
persoana juridica beneficiara de subventie va transfera suma in contul curent si o va utiliza in scopurile
mentionate in planul de afaceri.
Subventia se va acorda in 2 transe, dupa cum urmeza: prima transa in pondere de 50% se va
acorda dupa semnarea contractului de subventie, infiintarea companiei si deschiderea contului de
trezorerie iar a doua transa in valoare de 50% se va acorda dupa ce au fost realizate cheltuieli in valoare
de 70% din valoarea primei transe de subventie.
Conditiile care trebuie respectate pentru plata primei transe de subventie, si pentru a beneficia de
ajutorul de minimis sunt cel putin urmatoarele:
Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul beneficiarului
sau partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor
infiintate prin proiect;
Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in
cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program;
In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are mai mult de un asociat, persoana al
carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar;
Se respecta metodologiile realizate si utilizate in cadrul proiectului In vederea acordarii primei
transe de 50% din valoarea ajutorului de minimis asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de
afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat se vor solicita si verifica de catre expertii de
asistenta urmatoarele documente:
Cererea de solicitare a subventiei pentru acordarea primei transe (original);
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Dovada deschiderii unui cont de disponibil dedicat aferent Planului de afaceri insotita de
formularul de identificare financiara (copie conformata cu originalul);
Dupa verificarea tuturor acestor documente, se va proceda la plata primei transe a ajutorului de
minimis. Subventia va trebui sa fie utilizata exclusiv in scopurile declarate in cadrul planului de afaceri.
Aceasta nu va avea alta destinatie decat cea care a fost declarata in cadrul planurilor de afaceri ce au facut
obiectul selectiei.
Beneficiarul schemei de minimis va asigura accesul oricaror persoane ce constituie parte
integranta a echipei de implementare sau din partea Consiliului Concurentei sa efectueze controale
privind modul de utilizare a subventiei, precum si punerea la dispozitia acestora a documentelor
solicitate.
In vederea acordarii transei finale, expertii schema antreprenoriat vor solicita beneficiarilor de
ajutor de minimis si vor verifica urmatoarele documente:
 Cererea de solicitare pentru acordarea transei a doua a subventiei ;
 Un raport din care sa rezulte modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti primei
transe (original),
 Documentele justificative care atesta modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti
primei transe (copie conformata cu originalul);
 Documente justificative care atesta angajarea a cel putin 5 persoane si mentinerea respectivelor
locuri de munca (copie conformata cu originalul );
 Un raport si documente justificative din care sa reiasa cheltuirea a cel putin 70% din valoarea
primei transe de subventie (original si copii conformate cu originalul)
Beneficiarul ajutorului de minimis va fi responsabil cu pastrarea unei evidente detaliate a
subventiei primite cu titlu de ajutor de minimis in baza prezentului contract de subventie, pe o durata de
cel putin 10 ani de la data primirii ultimei transe; aceasta evidenta va include informatiile necesare pentru
a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis.
Beneficiarului ajutorului de minimis va proceda la arhivarea documentelor atat in format fizic cat si in
format electronic.
Rezultate previzionate:
 12 de intreprinderi infiintate beneficiare ale primei transe def inantare;
 12 de dosare de implementare a planurilor de afaceri finantate;
 documente privind acordarea celorlalte transe de finantare (in functie de progresele
inregistrate in implementarea planurilor de afaceri);
 12 de dosare de decontare a cheltuielilor finalizate;
 12 de dosare de monitorizare privind functionarea si dezvoltarea intreprinderilor infiintate;
 12 de rapoarte de monitorizare a intreprinderilor infiintate, la 18 luni de la obtinerea
atestatului de intreprindere a economiei sociale.
Imbunatatiri/beneficii reale care determina in mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
afaceri atent monitorizate si supravegheate; decontarea implementarii planurilor de afaceri selectate
intr-un mod eficient, mentinerea parametrilor tehnico-economici asumati prin planurile de afaceri si a
locurilor de munca create, sustenabilitatea ideilor de afaceri in sensul dezvoltarii acestora si nu doar a
supravietuirii pe piata.
In aceasta etapa, administratorul schemei de antreprenoriat desfasoara actiuni care au ca scop
final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, inclusiv exploatarea si sustenabilitatea ideii de
afacere asumate in sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii tuturor
rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentii deosebite mentinerii locurilor de munca
create in etapa a II-a, precum si functionalitatii intreprinderilor create.
La finalul implementarii proiectului, indiferent de cauzele care determina eventuala fluctuatie a
numarului de persoane angajate, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a se asigura
ca numarul persoanelor angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate este cel putin egal cu numarul
total asumat initial.
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3.1. Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis
Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis
1) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului si obiectivelor pentru care a fost acordată,
conform proiectului ID 128025 și prezentului contract de subvenție. În acest sens, pentru a
beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa
planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile prevăzute în
schemă de ajutor de minimis și în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Sprijin pentru înființarea
de întreprinderi sociale;
2) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie și acordarea de semnături conjuncte, conform
solicitărilor beneficiarului de finanțare nerambursabilă si prezentarea dovezii pentru deschiderea
de cont, înainte de virarea primei tranșe din subvenție;
3) informarea în scris a beneficiarului de finanțare nerambursabilă, cu privire la orice modificări
referitoare la bugetul ajutorului de minimis aprobat si la activitatea desfășurată care poate afecta
implementarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID 128025 în termen de maximum
3 de zile lucrătoare de la constatarea modificării. Orice modificare se face doar cu acordul
administratorului schemei de minimis conform metodologiei transmise.
4) asigurarea accesului la sediul Beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților
beneficiarului de finanțare nerambursabilă si a persoanelor împuternicite de furnizorul ajutorului
de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU) sau Consiliul Concurenței să efectueze controlul privind
modul de utilizare a subvenției, precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate;
5) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă a raportului anual privind activitatea
desfăşurată de întreprinderea socială (anexa 5A la normele de aplicare a L219/2015) și/sau a
extrasului din raportul social anual privind activitatea cu caracter social desfăşurată de
întreprinderea socială (anexa 5B la normele de aplicare a L219/2015)
6) depunerea la administratorul schemei de minimis a documentelor privind desfășurarea activității
pentru care a fost alocată subvenția și a documentelor financiar-contabile corespunzătoare, până
la data de 20 a lunii urmatoare pentru care au fost întocmite;
7) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de beneficiarul de finanțare
nerambursabilă, furnizorul ajutorului de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU), administratorul
ajutorului de minimis sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite de aceștia.;
8) păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în baza
prezentului Contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei tranșe
de subvenții. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra
respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
9) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă, conform solicitării acestuia, în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data încetării implementării proiectului aferent Contractului de
finanțare cu ID 128025, a raportului privind activitatea desfășurată și documentele suport.
10) raportarea către beneficiarul finanțării nerambursabile la termenele comunicate de catre
beneficiarul finantarii, a tuturor datelor și a informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului
de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.
11) depunerea la organele competente a rapoartelor anuale/documentelor privind evidențierea
ajutorului de minimis, potrivit legislației in vigoare privind ajutorul de minimis.
12) Să nu înstrăineze, să nu schimbe destinația bunurilor achiziționate prin program și să le mențină în
stare de funcționare pe perioada de implementare, sustenabilitate a planului de afaceri și încă 3 ani
de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID 128025, obligația arhivarii si
păstrării documentelor conform legislației in vigoare.
13) respectarea prevederilor minime de informare și publicitate în conformitate cu documentul
Orientări privind accesarea finanțărilor din Programul Operațional Capital Uman cu modificările și
completările ulterioare
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14) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui intreaga valoare a ajutorului de
minimis primit în situatia nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv
dobânda aferentă.
15) În cazul în care se dorește introducerea de noi acționari în firma nou înființată, înainte de intrarea
acestora în firmă, aceștia vor trebui sa dea o declarație pe proprie răspundere prin care atestă că
nu sunt acționari sau administratori în altă întreprindere înființată prin programul „ 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” si că nu au
depășit plafonul ajutor de minimis de 200.000 euro pe întreprindere unică în 3 (trei) ani fiscali
consecutivi. În acest caz trebuie să aibă în vedere ca, pe perioada de derulare a contractului de
subvenție, persoana care a facut parte din grupul țintă al proiectului ID 128025 și care a aplicat cu
planul de afaceri în cadrul concursului de planuri de afaceri și a obținut finanțare rămâne în
continuare acționar majoritar al firmei înființate;
16) Să păstreze norma de lucru și tariful orar la nivelul finanțat prin proiect pentru persoanele angajate
în urma implementarii proiectului pe toată perioada de sustenabilitate de 6 luni;
17) Să obțina și să mențină toate avizele și autorizațiile cerute de legislația în vigoare în vederea
desfășurării activității în mod corespunzator, conform Planului de Afaceri;
18) În cazul în care sediul social al firmei a fost înființat la un cabinet de avocat, sau are o durată de
valabilitate mai mică de 18 luni, beneficiarul ajutorului de minimis se obligă ca în maxim 6 luni de
la semnarea contractului de subvenție să își mute sediul social la locul de implementare al
proiectului.
19) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
a) Nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis;
b) Nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul
de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitatului Condiții Specifice POCU
Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale. Beneficiarii ajutorului de minimis au
obligația menținerii locurilor de muncă nou create în numărul și pe durata menționate în
Ghidul Solicitatului Condiții Specifice POCU Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale;
c) Suspendarea sau retragerea, după caz, a atestatului de întreprindere socială sau a mărcii
sociale (în cazul întreprinderilor sociale de inserție) în perioada de implementare a planului
de afaceri sau în perioada de sustenabilitate stabilită conform Ghidului Solicitantului Condiții
Specifice Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.
20) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli
care nu respectă prevederile art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.
21) pe toată durata de implementare a proiectului și a perioadei de sustenabilitate întreprinderea
beneficiară își va menține activitatea finanțată numai în regiunea/regiunile declarate în planul de
afaceri aprobat.
22) menținerea în activitate a întreprinderii beneficiare în forma de organizare înființată pe o perioadă
de cel puțin 3 ani de la data finalizării implementării proiectului POCU/449/4/16/128025, respectiv
să nu suspende, să nu lichideze și să-și păstreze autonomia în raport cu alte persoane;
23) Să fie asociat majoritar al întreprinderii timp de 18 luni de la data obținerii atestatului de
întreprindere socială, la care se adaugă: o perioada de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării
implementării proiectului și o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de
finanțare cu ID 128025, respectiv 3 ani după data de de finalizare a proiectului;
24) să își desfășoare activitatea timp de cel puțin 3 ani de zile după data finalizării implementării
proiectului POCU/449/4/16/128025 cu bună-credință și să depună toate diligențele pentru
desfășurarea cu succes a activității întreprinderii precum și evitarea oricăror erori ce pot determina
o gestionare incorectă;
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25) pe toată durata de implementare a proiectului și timp de cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării
perioadei de implementare a proiectului POCU/449/4/16/128025, să nu cesioneze titlurile de
participare pe care le deține în societate (acțiuni, părți sociale, părți de interes), să nu înceteze și să
nu suspende activitatea întreprinderii cuprinsă în planul de afaceri selectat.
26) să mențină investiția finanțată, respectiv să nu înstrăineze bunurile (constând în mașini, utilaje și
alte mijloace fixe ori alte obiecte de inventar) finanțate din suma acordată cu titlu de subvenție
pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea implementării proiectului
POCU/449/4/16/128025, precum și să asigure întreținerea și reparația acestora, să mențină
funcționalitatea și destinația bunurilor și/sau echipamentelor achiziționate și lucrărilor efectuate în
baza finanțării;
27) să păstreze la sediul propriu documentele justificative (state de plată, facturi, dosare de achizitie,
documente contabile etc) și să asigure transmiterea tuturor documentelor justificative privind
subventia acordata la sediul Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania in termenele care ii
sunt comunicate;
28) pe toată perioada de implementare a proiectului și cel puțin 3 ani după finalizarea implementării
proiectului POCU/449/4/16/128025, întreprinderea beneficiară se obligă să pună la dispoziția
administratorului schemei de minimis în formatul și termenul solicitat de acesta și pus la dispoziție
de AM/OIPOCU, toate datele și informațiile periodice și necesare în vederea îndeplinirii
procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului de ajutor de minimis;
29) pe toată durata de implementare a proiectului și timp de cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării
perioadei de implementare a proiectului POCU/449/4/16/128025, să permită controlul Societatii
Nationale de Cruce Rosie din Romania, AMPOCU/OI/OIR sau oricărui alt organism abilitat să
verifice modul de utilizare a subvenției acordate, implicit existența și modul de utilizare a bunurilor
achiziționate cu ajutorul de minimis acordat, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile
solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului;
30) Schimbarea adresei sediului social/punctului de lucru unde se implementează proiectul se face
doar cu acordul prealabil al beneficiarului finanțării nerambursabile notificand în termen de 5 zile
administratorul schemei de minimis printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de
oficiul registrului comerţului/organului unde este înregistrat în care se menţionează noua locaţie,
codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţarea, actul de deţinere/utilizare a
locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia;
31) Întreprinderea beneficiară și reprezentantul acesteia au obligația și trebuie să coreleze cheltuielile
efectuate cu activitatea autorizată pentru care s-a acordat subvenția solicitată, în conformitate cu
codul/codurile CAEN ale planului de afaceri aprobat;
32) Să nu suspende activitatea întreprinderii și să nu apeleze la mecanismele prevăzute de Legea
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv mandat ad-hoc,
concordat preventiv, insolvență, reorganizare judiciară, faliment, pe perioada de implementare,
sustenabilitate a planului de afaceri.
33) Întreprinderea beneficiară și reprezentantul acesteia se obligă să achiziţioneze numai active noi și
să respecte principiul tratamentului egal, principiul non-discriminarii și principiul transparenţei .
34) Întreprinderea beneficiară și reprezentantul acesteia se obligă să demonstreze că ceea ce
achiziţionează este în conformitate cu preţul pieţei, să respecte metodologiile/procedurile
transmise de catre administratorul schemei de minimis și să pună în funcțiune activele noi
achiziționate cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.
35) Întreprinderea beneficiară se obligă să deschidă cont bancar la banca comercială stabilitp de
administratorul de grant în vederea transferurilor sumelor aferente ajutorului de minimis din
cadrul proiectului POCU/449/4/16/128025 și să își desfășoare operațiunile de încasări și plăți
aferente ajutorului de minimis primit numai prin acest cont bancar de tip internet–banking. În
vederea îndeplinirii acestei obligații întreprinderea beneficiară și reprezentantul acesteia
împuternicesc și acceptă în mod expres ca administratorul schemei de minimis – Societatea
Nationala de Cruce Rosie din Romania- să aibă drept de acces la contul întreprinderii beneficiare
prin procesarea de operațiuni bancare la distanță de tip internet–banking denumit Seviciul BRD
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Societe Generale Online în condițiile stabilite prin prezentul contract de finanțare. Operațiunile
bancare ce se vor efectua de către Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în contul
întreprinderii beneficiare prin intermediul internet–banking constau în:
a) vizualizarea soldurilor actualizate în timp real de către bancă în contul întreprinderii
beneficiare;
b) vizualizarea operațiunilor efectuate pe contul întreprinderii beneficiare;
c) autorizarea de plăți în vederea transferului de fonduri aferente ajutorului de minimis din
contul întreprinderii beneficiare către conturile unor terți beneficiari, indiferent unde ar fi acestea
deschise.
Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de
tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta
1) angajarea a minimum 5 persoane asumat in planul de afaceri, din care minimum numar de locuri
de munca sa reprezinte persoane din grupuri vulnerabile conform planului de afaceri depus de
catre beneficiar si aprobat pentru finantare si sa mentin locurile de munca pe durata celor 18
luni de implementare a planului de afaceri, la care se adauga perioada de sustenabilitate de 6
luni
2) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite si afacerii subventionate prin prezentul contract
de subvenție, pe o perioadă de minimum 18 luni în cadrul etapei a II-a a proiectului specificată în
Ghidului solicitantului – Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”;
3) continuarea asigurării perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni dupa etapa a II-a a
proiectului, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația
menținerii locurilor de muncă (minimum 5 locuri de muncă) și a menținerii normei de lucru si
salariului acordat și decontat din ajutorul de minimis;
4) obligația respectarii obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.
5) Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității obligația respectării metodologiilor,
ghidurilor, procedurilor, instrucțiunilor, cadrului legal emis de administratorul schemei de
minimis și/sau de către furnizorul de ajutor de minimis.

3.2. Cheltuieli eligibile
Bugetul maxim pentru ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentului proiect, în urma
concursului de planuri de afaceri, este de 9.708.300 lei.
Fiecare plan de afaceri selectat va beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea
acestuia în aplicare în valoare de minimum 393.023 lei (85 000 Euro) si maximum 462.300 lei
(100 000 Euro) lei în funcție de angajamentul de a crea minimim 5 locuri de muncă asumat prin
semnarea contractului de finnațare de catre beneficiar.
Planurile de afaceri care nu respectă aceste plafoane, vor fi considerate neeligibile. Cursul
de referință luat în calcul este cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei de ajutor de
minimis, respectiv luna august 2018: 1 euro = 4,6238 lei.
1.Taxe pentru înfiintarea de intreprinderi 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
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)
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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
6. 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)
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării
întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
15.1. Prelucrare de date
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format
tipărit şi/sau electronic
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

3.3. Cheltuieli neeligibile
subcontractele (externalizarile) care determina o crestere a costului de executare a operatiunii;
subcontractele (externalizarile) in temeiul carora plata se defineste in procente din costul total al
subventiei;
3.
taxa pe valoarea adaugata recuperabila;
4.
dobânda debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii
pentru dobânda sau pentru comisioane de garantare;
5.
contributia in natura;
6.
achizitia de echipamente second-hand;
7.
amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata; asigurari (RCA, CASCO, etc), autorizatii.
8.
costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
9.
cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;
10. achizitionarea de infrastructuri, terenuri si bunuri imobiliare pentru o contributie din partea
Fondului Social European, cu exceptia cazurilor in care se aplica prevederile art. 98 alin. (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
11. orice cheltuieli care depasesc plafoanele maxime eligibile aprobate prin planul de afaceri
1.
2.
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CAPITOLUL 4 Acordarea si gestionarea schemei de ajutor de minimis
Ajutorul de minimis se acorda in baza prezentului contract de subventie. Subventia se va acorda
sub conditia ca aceasta sa fie incasata de catre Administratorul schemei de minimis de la furnizorul
schemei de minimis.
Ajutorul de minimis se va acorda catre beneficiar in doua transe, dupa cum urmeaza:
 tranșă inițială de 50% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat în
cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.
 tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce
beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că din suma alocata la transa initiala a fost cheltuita in
procent de 70% conform planului de afaceri aprobat pentru finantare.
Pentru obtinerea sumelor aferente ajutorului de minimis in cele 2 transe, adminitratorul de grant
va folosi mecanismul cererilor de plata in conformitate cu OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cereri de plata care vor fi intocmite de
Administratorului schemei de minimis si transmise catre Autoritatea de management

4.1 Plata subventiilor
Plata subventiilor transa I pentru fiecare beneficiar va fi conditionata de depunerea de acesta a
urmatoarelor documente :
 Contract de subventie + anexe aferente
 Documentele de infiintare a firmei (CUI, act constitutiv);
 Certificat constatator ONRC/Extras Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 Certificat de furnizare informatii ONRC care sa ateste calitatea de administrator/asociat a
persoanei
 Atestat de întreprindere socială
 Cazier fiscal si cazier judiciar
Plata subventiilor transa II pentru fiecare beneficiar va fi conditionata de depunerea de acesta a
urmatoarelor documente :
- Cerere de plata transa II subventie, original semnata de reprezentantul legal al firmei nou
infiintate, in situatia in care beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că din suma alocata la transa
initiala a fost cheltuita in procent de 70% conform planului de afaceri aprobat pentru finantare ;
- Raport din care rezulta modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti primei +
documente justificative care atesta modul si proportia in care au fost cheltuiti banii aferenti primei transe
(copii conforme cu originalul)
Plata ajutorului de minimis se va face in conturile bancare special deschise de catre beneficiarii
schemei de minimis pentru transferul transelor de ajutor de minimis, pe care acestia il vor utiliza numai
pentru tranzactii financiare aferente ajutorului de minimis.

4.2 Indicatori de performanta
Acordarea si gestionarea schemei de minimis este conditionata de respectarea unor angajamente
luate de catre beneficiarii schemei de minimis prin contractul de finantare, dar si prin planurile de
afaceri. Pe parcursul implementarii planurilor de afaceri expertii proiectului implicati in implementare,
monitorizare si decontarevor urmari daca sunt indeplinti indicatorii de performanta. Expertii vor
urmari/verifica urmatoarele aspecte :
Indeplinirea de catre beneficiarii ajutorului de minimis a tuturor rezultatelor/ obiectivelor asumate
in cadrul planurilor de afaceri ;
Angajarea a minimum 5 persoane in cadrul afacerii sprijinite in termen de maxim 6 luni de la
semnarea contractului de subventie; dovada crearii acestora se va face prin prezentarea contractelor
de munca, extras REGES, Registrul salariati din Revisal si Raport pe salariat din Revisal , precum si a
celorlalte persoane asumate prin planul de afaceri.
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Asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin contractul de subventie, pe o perioada de
minimum 18 luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare cu ID 128025,
in etapa a II-a specificata in Ghidului solicitantului – Conditii specifice „SOLIDAR”;
Asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa asigure
continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca; in aceasta perioada
administratorul schemei de antreprenoriat va putea aplica corectii financiare, sumele ce vor trebui
rambursate de catre beneficiar in aceste situatii urmând a fi calculate in functie de obligatiile
nerespectate. In cazul incetarii activitatii, inainte de termenul minim de 24 luni (18 luni pe perioada
implementarii proiectului si 6 luni perioada de sustenabilitate), subventia acordata va fi returnata de
catre beneficiar in totalitate. Subventiei acordate care trebuie rambursata i se va adauga dobânda
aferenta calculata de la data platii acesteia pâna la data recuperarii sau rambursarii integrale.

CAPITOLUL 5 MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE AFACERI SI A
CHELTUIRII SUMELOR DIN SUBVENTIE
Echipa de monitorizare a functionarii si dezvoltarii intreprinderilor nou infiintate este formata
din Coordonatorul tehnic si 3 experti de monitorizare planuri de afaceri. Pentru fiecare plan de afaceri,
in cadrul monitorizarii se vor realiza activitati specifice de monitorizare in comun cu expertii de
decontare in vederea derularii procesului de avizare si aprobare a cheltuielilor avizate.
Echipa de experti va verifica concordanta documentelor prezentate cu elementele prevazute in
planul de afaceri, incadrarea si respectarea conditionalitatilor specifice planurilor de afaceri, vor avea in
vedere eligibilitatea cheltuielilor si documentele justificative in scopul prezentarii la plata din contul de
subventii
Perioada de implementare de 18 luni a contractului de subventie incepe la data intrarii in vigoare
a acestuia, dupa care urmeaza perioada de sustenabilitate de 6 luni
In perioada de 18 luni aferenta dezvoltarii, functionarii si sustenabilitatii intreprinderilor sprijinite
prin schema de minimis expertii de monitorizare coordonati de catre expertul coordonator tehnic vor
derula activitati specifice de monitorizare a intreprinderilor.
Monitorizarea afacerilor sprijinite se va realiza cu o frecventa lunara.
Procesul de monitorizare vizeaza verificarea desfasurarii activitatii intreprinderii in conformitate
cu planul de afaceri asumat si modul de acordare si folosire a subventiei.
Variabile minime care vor face obiectul procesului de monitorizare vor fi :

numarul si dinamica locurilor de munca create,

numarul si dinamica contractelor realizate,

cifra de afaceri si dinamica acesteia,

indicatorii referitori la principii orizontale (numarul de locuri de munca dedicate si ocupate
persoanelor de sex feminin, numarul de locuri de munca destinate si ocupate de persoane
care provin din randul grupurilor vulnerabile),

situatia lichiditatilor afacerii,

dinamica ratei rentabilitatii economice,

indicatorii ce vizeaza integrarea instrumentelor TIC in activitatea afacerii, etc.
Monitorizarea are ca scop:
 Verificarea implementarii activitatilor, atingerea obiectivelor si a rezultatelor asumate in planul
de afaceri aprobat
 Verificarea achizitiilor asumate de Beneficiari prin Planurile de Afaceri si a celor realizate
(verificarea documentelor justificative de achizitie a mijloacelor fixe/ produselor/serviciilor contractate);
 Verificarea si transmiterea pentru aprobare a documentelor justificative aferente cererilor de
decont (plata) pentru sumele angajate si neplatite
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 Verificarea si transmiterea pentru aprobare a cererilor de rambursare pentru sumele eligibile si
platite din fonduri proprii
 Verificarea veniturilor lunare obtinute de Beneficiari si a concordantei lor cu planul de afaceri
aprobat;
 Verificarea documentelor justificative necesare pentru asigurarea eligibilitatii cheltuielilor
angajate si a concordantei cu planul de afaceri aprobat, precum si a documentelor justificative
prezentate de Beneficiari;
 Verificarea respectarii conditiei de infiintare a minim 5 locuri de munca - angajarea a cel putin 5
persoane (verificarea inregistrarii contractelor individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de
Munca, elaborarea fiselor de post pentru angajati, verificarea mentinerii posturilor pe perioada
specificata in contractul de subventie ; instrument de lucru - Extras Reges, Raport salariati depus lunar
odata cu Raportul de progres lunar; Fisa de monitorizare locuri de munca)
In cadrul procesului de monitorizare, beneficiarii schemei de minimis au obligatia de a pune la
dispozitie Administratorilor de schema toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii
procedurilor de acordare si gestionare a Schemei de minimis. De asemenea beneficiarii vor fi informati
cu privire la orice modificare aferenta implementarii proiectului care poate avea consecinte directe
asupra activitatii sale si realizarii in bune conditii a obligatiilor asumate prin contract.
Monitorizarea va consta în:
 vizite anunțate si/sau ad hoc la sediul social/punctul de lucru al beneficiarului;
 monitorizarea permanentă a ajutorului de minimis acordat, inclusiv din punct de vedere al
sustenabilității afacerii, comunicarea de eventuale măsuri ce se impun în cazul încălcării condițiilor
prevăzute de schema de minimis;
 solicitarea de către administratorul de schemei de minimis și primirea din partea beneficiarilor
de rapoarte, documente, informații cu privire la activitatea desfășurată;
 efectuarea de controale la sediul beneficiarilor privind modul de utilizare a mijloacelor fixe
achizitionate;
 ținerea de evidențe, întocmire de rapoarte,etc.
Elementele ce vor fi urmarite pe parcursul monitorizarii activitatii intreprinderilor sociale sunt:
 cadrul de desfasurare a activitatii intreprinderii sociale,
 indicatorii de performanta financiara,
 nivelul veniturilor si cheltuielilor,
 capacitatea de a asigura fluxul de numerar necesar desfasurarii activitatii,
 capacitatea de a genera profit din activitatea prestata,
 numarul de locuri de munca permanente create si mentinute in cadrul intreprinderii sociale;
 valoarea adaugata generata de intreprinderea sociala.
O abordare sustenabila a afacerii inseamna, dincolo de performantele financiare si non-financiare,
modalitatea eficienta de a sustine si directiona strategia pe termen lung a unei activitati.
In acest sens, vor fi realizate minimum 2 vizite/intreprindere sociala (L19-L36), elaborate minimum
2 rapoarte de monitorizare/intreprindere sociala (total minim 2x12=24 vizite si 24 rapoarte de
monitorizare la nivelul regiunilor de implementare Nord Vest, Vest si Centru), in vederea identificarii
stadiului afacerilor infiintate si stabilirii unui plan eficient de functionare si crestere a sustenabilitatii
acestora.
In urma vizitei de monitorizare expertii responsabili monitorizare afaceri si expertii decontare
subventii vor completa doua tipuri de documentatii, astfel:
 Raport de monitorizare întreprindere. Lista de verificare a aspectelor financiar-contabile
(Expertii decontare subventii)
 Raport de monitorizare întreprindere. Lista de verificare tehnica (Expertii responsabili
monitorizare afaceri).
Cele două liste vor fi completate și semnate de către experții care monitorizează activitatea în
teren, la sediul/punctul de lucru al beneficiarului de ajutor de minimis.
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Listele pot fi completate ambele în aceiași lună sau alternativ o lună da alta nu, în funcție de
aprecierea fiecărui expert.
După realizarea vizitei de monitorizare Experții responsabili monitorizare afaceri comunică
beneficiarilor eventualele constatări/ recomandări/ măsuri corective și termenele până la care se solicită
remedierea acestora.
Beneficiarul are obligația, ca până la data specificată în raport să remedieze eventualele deficiențe
constatate.
Rapoartele de monitorizare planuri de afaceri completate de către experții care monitorizează
activitatea vor fi prezentate lunar Coordonatorului Tehnic S, expertilor de decontare și/sau Managerului
de proiect.
Rolul experților responsabili monitorizare afaceri și al expertilor de decontare este de a gestiona
singuri sau în echipă un portofoliu de intreprinderi sociale repartizate fiecăruia.
Orice comunicare intre Experții responsabili monitorizare planuri de afaceri și beneficiarul
ajutorului de minimis se poate realiza:
 față în față
 prin telefon
 prin e-mail
 prin skype, zoom sau prin orice alta metodă convenită de către părțile care comunică.
Resursa umana alocata si implicata in derularea monitorizarii intreprinderilor sociale in etapa II de
implementare este:
Coordonator Tehnic S (februarie 2021 – august 2021);
3 experti responsabili monitorizare afaceri S (februarie 2021 – august 2021);
2 experti decontare subventii S (februarie 2021 – august 2021)
2 experti responsabil implementare planuri de afaceri S (februarie 2021 – iunie 2021).
Responsabilitatile expertilor implicati in monitorizarea implementarii planurilor de afaceri sunt
descrise mai jos:
Coordonatorul tehnic (S):
 raspunde de asigurarea cadrului necesar pentru desfasurarea in conditii optime a
activitatii A2.2. la nivelul solicitantului S, prin planificarea activitatii celor trei Responsabili
monitorizare afaceri (S)
 urmărește și verifică planificarea, realizarea si avizarea implementarii A 2.4.
 se asigura ca toate documentele intocmite/emise vor include mentiuni cu privire la faptul
ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE, asigurand masurile minime de informare si
publicitate prevazute in „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului
Operational Capital Uman 2014-2020”
 Centralizeaza raportele lunare ale beneficiarilor schemei de minimis
 Centralizeaza situația funcționalității intreprinderilor sociale administrate
Responsabil decontare subventii (S)
 Raspunde de intocmirea dosarelor financiar-contabile ale beneficiarilor ajutorului de
minimis, prin centralizarea si verificarea documentelor financiar-contabile ale acestora;
 Verifica respectarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate de beneficiarii schemei de minimis
in conformitate cu bugetul planului de afaceri si reglementarile legale in vigoare;
 Verifica atingerea parametrilor financiar-contabili conform cerintelor reglementate;
elaborarea rapoartelor, incadrarea in termene;
 Mentine legatura permanent cu beneficiarii ajutorului de minimis
 Verificarea documentelor in vederea decontarii costurilor asumate in bugetul planului de
afaceri
 Acordarea primei transe
 Verificarea indeplinirii conditiilor pentru acordarea transei a II-a
 Plati realizate catre beneficiarii de minimis
 Elaboreaza metodologia de decontare a subventiilor
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Responsabil implementare planuri de afaceri (S)
 Raspunde de verificarea atingerii parametrilor tehnico-economici mentionati in planul de
afaceri in vederea decontarii transelor de plata a subventiilor;
 Contribuie la elaborarea metodologiilor de decontare a subventiilor si a metodologiilor de
monitorizare a planurilor de afaceri
 Elaboreaza orientarile generale pentru implementarea planurilor de afaceri
 Contribuie la intocmirea si realizarea actelor aditionale la contractul de finantare
 Documenteaza si elaboreaza cadrul general de implementare (gestionare resurse umane,
gestionare cadrul specific de implementare, structurarea cadrului se monitorizare a
planurilor de afaceri, cadrul tehnic de arhivare documentatiilor proiectului si de realizare a
comunicarii si transparentei in implementare planurilor de afaceri, asigurarea
sustenabilitatii planului de afaceri, recuperarea ajutorului de minimis, etc.)
 Contribuie la corelarea activitatilor tehnice si aspectelor financiare in vederea armonizarii
implementarii planurilor de afaceri
 Intocmeste dosarele de implementare, centralizand si verificand documentele justificative
ale implementarii planurilor de afaceri selectate conform contractului de subventie;
 Contribuie la elaborarea rapoartelor, incadrarea in termene;
 Mentine legatura permanent cu beneficiarii ajutorului de minimis
Responsabil monitorizare afaceri (S):
 Raspunde de intocmirea dosarelor de monitorizare a functionarii si dezvoltarii entitatilor
de economie sociala finantate prin proiect;
 Contribuie la elaborarea metodologiilor de decontare a subventiilor
 Elaboreaza metodologia de monitorizare a planurilor de afaceri
 Participa la elaborarea metodologiei de implementare a planurilor de afaceri
 Verifica mentinerea parametrilor de functionare a entitatilor de economie sociala;
elaborarea rapoartelor, incadrarea in termene;
 Mentine legatura permanent cu beneficiarii ajutorului de minimis
 Alte aspecte relevante si/sau mentionate in metodologia de monitorizare aferenta
acordarii subventiei de minimis
 Monitorizarea Implementarii planului de afaceri aprobat: respectarea atingerii
obiectivelor asumate prin planul de afaceri
 Monitorizarea respectarii rezultatelor propuse ca urmare a implementarii planului de
afaceri,
 Monitorizarea respectarii prevederii crearii a cel putin 2 locuri de munca in fiecare
afacere, monitorizarea fluctuatiei locurilor de munca create
 Verificari in teren (la fata locului) anuntate sau inopinate la sediile beneficiarilor ajutorului
de minimis
 Verificarea achizitiilor realizate in perioada de implementare a planurilor de afaceri
 Intocmirea rapoartelor de monitorizare pe baza documentelor solicitate și/sau transmise
de beneficiarii ajutorului de minimis
Metodele de monitorizare aplicate de către experții monitorizare planuri de afaceri si expertii
decontare se referă la Monitorizarea directa si Monitorizarea indirecta.

5.1. Monitorizarea directa
Monitorizarea directa prin desfasurarea de vizite la sediile beneficiarilor ajutorului de minimis, in
vederea observarii modului de desfasurare a activitatii si respectarea planului de afaceri pentru care s-a
acordat subventia. Vizita de monitorizare la sediul si la punctele de lucru ale beneficiarilor de sprijin de
minimis se vor derula individual sau in echipe de minim 2 experti (1 expert responsabil monitorizare
afaceri si 1 expert decontare subventii), in functie de complexitatea, stadiul implementarii planului de
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afaceri sau necesitatea abordarii incrucisate a verificarii documentatiilor. La finalul fiecarei vizite se va
elabora un raport de vizita.
Cu ocazia vizitelor la fata locului, expertii insarcinati cu monitorizarea vor urmari:
 spatiul in care se desfasoara activitatea sa fie inregistrat corespunzator;
 vor fi verificate toate documentele in original;
 echipamentele pentru care s-a solicitat finantare sa existe fizic si sa fie corespunzator
inregistrate in evidentele firmei; se vor bifa echipamentele conform bugetului aprobat si solicitarii de
plata si se vor confrunta cu registrul mijloacelor fixe si lista obiectelor de inventar;
 se vor solicita documentele de angajare, contractele de munca, fisele de post in original
extras din Revisal ca dovada a crearii si mentinerii locurilor de munca;
 se vor solicita contracte de vânzari si facturi, care sa dovedeasca functionarea firmei si
realizarea de venituri;
 vizitele la fata locului se vor documenta cu fotografii ale firmei, spatiului de lucru si
echipamentelor, precum si cu orice alte documente considerate necesare.
 beneficiarul de subventie trebuie sa faca dovada realitatii cheltuielii efectuate, inclusiv prin
inregistrari contabile. Realitatea cheltuielilor trebuie dovedita si in cazul vizitelor la fata locului.
 verificarea tinerii la zi a Registrului de casa, a Registrului Jurnal, a Registrului Inventar,
intocmirea NIR-urilor, dispozitiilor de plata/incasare, a raportului de gestiune, a bonurilor de consum, foi
de parcurs, ordine de deplasare, in functie de obiectul si specificul activitatii fiecarui Beneficiar;
 Verificarea lunara a balantelor contabile;
 Verificarea existentei unei separari din punct de vedere contabil intre operatiunile curente si
cele finantate din schema de minimis care vor avea codul 128025 ;
 Verificarea existentei fizice a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la locul unde se
desfasoara activitatea, precum si a concondantei acestora cu planul de afaceri aprobat . Mijloacele fixe
si obiectele de inventar vor fi etichetate corespunzator.
 Propunerea de masuri in cazul in care se constata incalcari ale conditiilor prevazute de
schema de minimis in baza documentelor depuse de catre beneficiarii de minimis si a raportului privind
documentele verificate si constatarile obtinute - Raport vizita de monitorizare;

5.2. Monitorizarea indirecta
Monitorizarea indirecta care presupune realizarea unui Raport monitorizare lunar - expert
monitorizare - constituie parte integranta a dosarului fiecarei afaceri, iar realizarea unui raport cu o
frecventa lunara are rolul de a proba fluxul logic al procesului de monitorizare dar si a procesului de
dezvoltare si atingere a indicatorilor mentionati in planul de afacere.
Raportul va beneficia de urmatoarea structura: indicatorii asumati in planul de afaceri, indicatorii
monitorizati in fiecare luna pentru fiecare afacere, abateri sau intarzieri de la prevederile planului de
afaceri, elemente de risc ce pot aparea in procesul de dezvoltare a afacerilor si recomandari in vederea
atingerii pe deplin a indicatorilor asumati in planul de afaceri. Expertii responsabili monitorizare afaceri vor
comunica permanent cu afacerile sprijinite in vederea obtinerea intregului set de informatii necesare
procesului de monitorizare.

CAPITOLUL 6 IMPLEMENTARE PLANULUI DE AFACERI – ASPECTE SPECIFICE
DERULARII ACTIVITATII INTREPRINDERII SOCIALE
6.1. Spatiul de derulare a activitatilor intreprinderilor sociale
In vederea asigurării derulării activităților incluse în Planul de afaceri al beneficiarului de ajutor de
minimis se va asigura cu prioritate identificarea și selectarea locației pentru derularea activitatilor
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cotidiene ale intreprinderii sociale. In acest sens, locatia selectata trebuie sa corespunda:

mentiunilor logistice specifice din Planul de afaceri;

asigurării utilităților de funcționare și existența contractelor cadru de asigurare a utilizării
acestora;

necesitatilor de asigurare a spatiului de funcționare pentru a se permite obtinerea autorizatiilor;

necesitatilor de asigurare a procesului de derulare a activitatilor curente de catre resursele
umane mentionate in planul de afaceri;

nevoile de selecție locației de funcționare a întreprinderii sociale - locatie accesibila pentru
clientii vizati, accesul la mijloacele de transport sau existenta parcarilor, identificarea unui spatiu in
care s-a condus aceeasi activitate cu cea a afacerii implementate, locatie cu trafic mare de potentiali
consumatori/o zona mai linistita, mai putin aglomerata/ cu spatii verzi.
In cazul in care se incheie un contract de inchiriere spațiu pentru derularea activitatilor specifice
intreprinderii sociale se va urmari sa se verifice documentele justificative privind utilizarea spațiului
închiriat in mod exclusiv de catre intreprinderea sociala beneficiar si sa se verifice conditiile necesare
pentru obtinerea autorizatiilor de functionare. De asemenea, decontarea serviciilor de inchiriere a
spatiului se realizeaza in conformitate cu existenta expresa a cheltuielii in cadrul bugetului/planului de
afaceri, la finalul fiecarei luni contractuale.
In cazul deschiderii unui punct de lucru adecvat activitatilor prevazute in planul de afaceri ce face
parte din contractul de subventie se vor respecta prevederile legislative active in acest domeniu.
Deschiderea unui punct de lucru sau sediu secundar, presupune în primul rând înregistrarea și
autorizarea acestuia la Registrul Comerțului (ORC). În termen de 30 de zile de la primirea actelor de la
Registrul Comerțului, punctul de lucru se înregistrează la ANAF.
Documente necesare autorizare punct de lucru la ORC
1.
Cerere ORC;
2.
Model 3;
3.
Hotărâre AGA pentru înființare punct de lucru (cotorul cuvintelor, nu mai este necesar);
4.
Fișă flux (o eliberează pe loc cei la la registrul comerțului);
5.
Contract comodat sau contract de închiriere. Pentru contractul de închiriere, este necesară
dovada înregistrării acestuia la ANAF.
6.
Declarația conform art. 17, alin. 4 din Legea 31/90, conform căreia la sediu pot funcționa mai
multe societăți;
7.
Împuternicire, dacă dosarul nu este depus de administrator.
Înregistrare punct de lucru sau sediu secundar la ANAF
1.
Declarația 061 (dacă la sediu secundar avem până în 5 salariați);
2.
Declarația 060 (dacă la sediu secundar avem minimum 5 salariați);
3.
Contract de comodat sau contract de închiriere;
4.
Certificat constatator pentru punctul de lucru;
5.
Rezoluția ORC obținută la autorizarea sediului secundar;
6.
Copie CUI.
Pentru situația în care ai minimum 5 salariați, vei obține un CIF nou care îl vei folosi pentru declararea
obligației de plată a impozitului pe salarii, doar pentru acel punct de lucru.
Tot în cele 30 de zile, trebuie achiziționat Registrul unic de control pentru fiecare punct de lucru.
Cazuri exceptionale de evitat:
 Conflict de interes (inchirierea spatiilor de la rude sau asociati)
 Spații neadecvate derularii activitatilor (ce nu permit obtinerea autorizatiilor necesare pentru
buna desfasurara a activitatii intreprinderii sociale
 Spațiile sa nu fie implicate in diverse litigii sau sa fie afectate de creante viitoare
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6.2. Utilitatile necesare functionarii intreprinderii sociale
Realizarea activitatilor specifice intreprinderii sociale necesita sa se ia in considerare utilitatile
necesare asigurarii obtinerii autorizatiilor necesare de functionare, precum si modalitatile prin care
acestea vor fi furnizate.
In acest sens, locatia identificata pentru derularea activitatilor curente ale intreprinderii sociale
trebuie sa dispuna de contractele necesare pentru utilitatile standard – apa, curent electric, gaze
naturale, preluarea deseurilor rezultate din activitatile intreprinderii sociale, etc. Este important de
retinut ca cheltuielile suplimentare pentru bransamentul la aceste utilitati nu sunt prevazute in cadrul
cheltuielilor eligibile si este necesar sa se verifice aceste contracte inainte de incheierea unor acte de
inchiriere/comodat.
Situatie particulara –
Intreprinderea sociala are contract de chirie pentru sediul fiscal cu o persoana fizica. Poate deduce
cheltuielile cu utilitatile (electricitate, intretinere bloc) daca acestea sunt facturate pe persoana fizica
(proprietar) fara a deduce TVA? Ce documente justificative sunt necesare si pe ce cont de cheltuieli se
inregistreaza?
conform art. 21 alin. (3) lit. m) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cheltuielile de functionare,
intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice,
folosita si in scop personal, sunt deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia
societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop.
Punctul 37 din normele metodologice date in aplicarea acestui articol stabileste ca, in cazul in care sediul
unui contribuabil se afla in locuinta proprietate a unei persoane fizice, cheltuielile de functionare,
intretinere si reparatii aferente sediului sunt deductibile in limita determinata pe baza raportului dintre
suprafata pusa la dispozitie contribuabilului, mentionata in contractul incheiat intre parti, si suprafata
totala a locuintei. Contribuabilul va justifica cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente
sediului cu documente legale, cum sunt contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si alte documente.
Asadar, cheltuielile cu utilitatile aferente sediului fiscal al societatii, situat in spatiul proprietate a unei
persoane fizice sunt deductibile daca in contractul de inchiriere este prevazut ca aceste cheltuieli sunt in
sarcina societatii.
Pentru decontarea acestor cheltuieli se va intocmi un Decont de cheltuieli la care se vor anexa facturile
emise de furnizorii de utilitati. Pentru plata sumelor catre proprietarul persoana fizica se va intocmi
Dispozitie de plata catre casierie. De asemenea pentru decontarea facturilor pe numele proprietarului
persoana fizica se intocmeste Decont de cheltuieli.
Sursa: https://infotva.manager.ro/articole/studii-de-caz/decontarea-cheltuielilor-cu-utilitatile-pentrusediu-fiscal-inchirat-de-la-o-persoana-fizica-5170.html
In cazul in care nu sunt prevazute decontari de utilitati in cadrul contractelor de
inchiriere/comodat este important sa fie disponibile documentatiile privind utilitatile respective, sa fie
accesibile pentru a fi integrate in dosarele de functionare si autorizare a activitatilor curente ale
intreprinderii sociale.
Autorizatiile de functionare
Procedura privind autorizarea funcționării unei afaceri sociale poate fi privită din prisma a două
etape disticte și anume:
1. Primă etapă care constă în obținerea avizelor/autorizaților prealabile începerii propriu-zise a
activității, necesare în stadiul amenajării spațiului în care se intenționează a se derula activitatile
prevazute in planul de afaceri, in conformitate cu codurile CAEN pentru care a fost infiintata entitatea
juridica
2. O a doua etapă ce constă în obținerea avizelor/autorizaților necesare funcționării propriu-zise a
afacerii sociale ce se intenționează a se derula de catre intreprinderea sociala.
Etapa 1 - Obținerea avizelor/autorizaților prealabile începerii propriu-zise a activității
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În primul rând trebuie menționat faptul că nu orice afacere nou inițiata parcurge această etapă,
aici încadrându-se în special business-urile care implică amenajarea din punct de vedere constructiv a
spațiilor în care se intenționează a se desfășura activitatea. Spre exemplificare, nu parcurge această
etapă, deschiderea unui magazin/restaurant într-un spațiu în care anterior s-a derulat același tip de
afacere, în acest caz autorizarea desfășurării activității va parcurge procedura aferentă celei de a doua
etape a autorizării. Această etapă implică obținerea unor documente precum (cu mențiunea că acestea
diferă de la caz la caz, în funcție de specificul activității ce se intenționează a se desfășura și de
amplasament):

Certificatul de urbanism,

Autorizația de amenajare (daca este cazul)

Aviz de mediu

Aviz de securitate la incendiu

Aviz sanitar-veterinar

Aviz Apele Române, etc,.
In această fază, cu excepţia autorizaţiei de amenajare, în general toate celelalte avize, constituie în
fapt, aprobări prealabile prevăzute de lege, necesare în vederea realizării investiţiei respective și
eliberate de diferite instituţii de interes naţional sau local, aceste documente nu conferă dreptul de a
desfășura efectiv activitatea respectivă, acest fapt implicând solicitarea şi obţinerea autorizaţiei pentru
fiecare domeniu reglementat în parte, în funcţie de specificul activităţii şi a locaţiei respective.
Etapa 2, obținerea avizelor/autorizaților necesare derulării efective a afacerii sociale
Autorizarea funcţionării în baza declaraţiei-tip, pe propria răspundere, depuse la Biroul Unic din
cadrul Oficiului Registrului Comerţului.
În vederea desfășurării în condiții de legalitate a unui business, prin deținerea avizelor și
autorizaților necesare, este necesar ca reprezentantul intreprinderii sociale să cunoască în detaliu, ce
presupune și ce implică autorizarea funcţionării în baza declaraţiei-tip, pe propria răspundere, depuse la
Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal, conform prevederilor Legii
nr.359/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Reprezentantul intreprinderii sociale va trebui sa cunoască ce reprezintă autorizarea funcţionării în
baza declaraţiei pe propria răspundere, dacă este suficientă această autorizare în vederea funcționării în
condiții de legalitate și în ce cazuri sunt necesare demersuri suplimentare.
Principiul care a stat la baza instituirii procedurii privind autorizarea funcționării în baza declaraţieitip, pe propria răspundere, îl constituie tocmai simplificarea și reducerea formalitățiilor pe care
antreprenorii erau obligați să le întreprindă în vederea obținerii unor avize/autorizații necesare în
vederea funcționării în condiții de legalitate. Astfel, în cazul societățiilor comerciale, persoanelor fizice
autorizate, intreprinderilor individuale și a celorlalte entități, pentru care legea prevede obligația
înregistrării în Registrul Comerțului, conform prevederilor Legii nr.359/2004, coroborată în cazul PFAurilor, II, IF cu prevederile cuprinse în OUG nr.44/2008, autorizarea funcționării acestora se face în baza
declaraţiei-tip, pe propria răspundere, depuse la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul existent la nivelul fiecărui județ. Prin respectiva declarație, solicitantul își asuma
responsabilitatea cu privire la îndeplinirea condiţiile de funcţionare, prevăzute de legislaţia specifică în
domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru toate activităţile
menționate în declaraţia-tip, documentul respectiv fiind transmis ulterior în copie către autorităţile
publice competente ( DSP, DSVSA, ITM și ANPM) în vederea verificării conformității celor declarate. În
cazul în care, în urma verificărilor respective, se constată neîndeplinirea condiţiile legale de funcţionare,
autoritatea în cauză notifică acest fapt solicitantului, acordându-i-se un termen de remediere a
deficiențelor constatate, urmând ca după un anumit termen impus, în cazul în care deficiențele nu sunt
remediate, autoritatea competentă să procedeze la interzicerea desfășurării activității respective, în
baza unei proceduri cuprinse în Legea nr.359/2004. Tot în această fază a autorizării, în cazul în care se
desfășoară o activitate cu impact semnificativ asupra mediului (a se vedea activitățile menționate în
Ordinul nr.1798/2007), reprezentantul întreprinderii sociale va fi îndrumat să solicite și să obțină
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autorizația din punct de vedere al protecţiei mediului, eliberată de către autorităţile competente de
protecţia mediului, la sediile acestora.
Parcurgerea întregii proceduri menționate mai sus, se finalizează prin obținerea Certificatului
Constatator, emis de Biroul Unic din cadrul Oficiul Registrului Comerțului, în 8 temeiul art.17^1, alin.(1),
lit., b) din Legea 359/2004, prin care se atestă înregistrarea declarației pe proprie răspundere, conform
căreia solicitantul îndeplinește condițiile de funcționare, prevăzute de legislaţia specifică în domeniul
sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în
declaraţia-tip; în acest moment, în funcție de profilul activității ce se intenționează a se desfășura,
activitatea poate fi considerată autorizată și aceasta poate fi desfășurată sau în vederea atingerii acestui
deziderat, antreprenorul va fi nevoit să obțină suplimentar și alte avize/autorizații în domeniul sanitar,
sanitar-veterinar și protecţiei mediului, precum și în alte domenii reglementate de legislația în vigoare.
Categorii principale de autorizatii
Activitati vizate
I.Activități pentru care antreprenorul are obligația să solicite și să obțină înregistrarea/autorizarea
sanitar-veterinar, suplimentar față de autorizarea în baza declarației-tip, pe proprie răspundere
Exemple:
 producția, procesarea, manipularea, transportul, comercializarea de produse alimentare, hrană
pentru animale, alimentație publică, catering, etc., obligă antreprenorul, suplimentar față de
autorizarea în baza declarației-tip, pe proprie răspundere, să solicite și să obțină
înregistrarea/autorizația sanitar veterinară, în funcție de caz, eliberată de direcţia sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţean.
II. Activități pentru care reprezentantul întreprinderii sociale are obligația să solicite și să obțină
autorizația sanitară de funcționare, suplimentar față de autorizarea în baza declarației-tip, pe proprie
răspundere.
Activitățile economice desfășurate în cadrul unei forme de organizare a afacerii pentru care există
obligația înregistrării la Registrul Comerțului, se autorizează din punct de vedere sanitar în baza
declarației-tip, pe proprie răspundere, cu excepția câtorva activități, pentru care antreprenorul au
obligația să solicite suplimentar, autorizarea sanitară de funcționare, eliberată în baza referatului de
evaluare, conform prevederilor Ordinului nr.1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru următoarele activități economice, indiferent de forma de organizare a business-lui,
antreprenorul are obligația să solicite Direcției de Sănătate Publică, suplimentar față de autorizarea în
baza declarației-tip, pe proprie răspundere, eliberarea autorizației sanitare de funcționare, eliberată în
baza referatului de evaluare:

tratarea şi distribuţia apei potabile;

producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;

amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;

activităţi de asistenţă medicală spitalicească;

activităţi de asistenţă medicală generală;

activităţi de asistenţă medicală specializată;

activităţi de asistenţă stomatologică;

activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;

activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;

activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
îngriji singure;

alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.

activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.
Pentru primele cinci activități menționate mai sus, autorizația sanitară de funcționare se vizeză
anual
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Există într-adevăr situații când antreprenorul poate să solicite într-un anumit context și altă procedură
de reglementare sanitară (suplimentar față de autorizarea în baza declarației pe proprie răspundere) și
pentru o mai buna înțelegere se po exemplifica câteva situații și anume:
 deschiderea unui salon de înfrumusețare, în acest caz, este chiar indicat, ca înaintea autorizării în baza
declarației tip, pe proprie răspundere, antreprenorul să solicite Direcției de Sănătate Publică, asistență
de specialitate în urma căreia va putea afla dacă spațiul în care se va desfășura activitatea, dotările și
procedurile ce se vor efectua sunt conforme cu reglementările legale în vigoare, asumându-și astfel în
cunoștință de cauză și declarația pe proprie răspundere depusă la Registrul Comerțului, evitând astfel
situația, ca la controlul oficial al autorității respective, să fie constatate abateri de la normele legale.
 după deschiderea unui salon de înfrumusețare, antreprenorul, poate solicita din proprie inițiativă
Direcției de Sănătate Publică, certificarea conformității afacerii respective prin evaluarea întregului salon
de înfrumusețare și a activității desfășurate, acțiune finalizată prin obținerea unei notificări scrise din
partea autorității respective, prin care se atestă conformitatea business-lui cu normele de igienă și
sănătate publică.
III. Activități pentru care antreprenorul are obligația să solicite și să obțină autorizația de mediu /
integrată de mediu, suplimentar față de autorizarea în baza declarației-tip, pe proprie răspundere
Așa cum este menționat și în Legea 359/2004, activităţile cu impact semnificativ asupra mediului
nu se autorizează prin declarația-tip, pe proprie răspundere, acestea vor fi autorizate din punct de
vedere al protecţiei mediului la sediul autorității competente și anume Agenția pentru Protecția
Mediului ce funcționează la nivelul fiecărui județ. În domeniul protecției mediului, există mai multe acte
de reglementare necesare în diverse etape de realizare a unei investiții însă în etapa premergătoare
funcționării propriu-zise a unui business avem în vedere prevederile Ordinului nr. 1798/2007, pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu și a Legii nr.278/2013, privind emisiile
industriale, conform cărora activitățile care intră sub incidența acestora nu pot fi desfășurate decât după
obținerea autorizației de mediu/ autorizația integrată de mediu, documente ce constituie acte de
reglementare în acest domeniu și care reprezintă autorizaţia de mediu (actul administrativ emis de
autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de
funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra
mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune).
Autorizaţia de mediu este valabilă 5 ani, iar autorizaţia integrată de mediu este valabilă 10 ani, cu
excepţia autorizaţilor de mediu emise cu program pentru conformare care sunt valabile pe toată
perioada derulării programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadentă de realizare a ultimei
măsuri din programul respectiv. Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu se suspendă de
către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă
prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea
se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea
proiectului sau a activităţii este interzisă.
IV. Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Reprezentantul legal al întreprinderii sociale în calitatea sa de angajator este obligat să solicite
autorizația de funcționare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de începerea
oricărei activităţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările
ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006. Autorizarea din punct
de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se va face în baza declaraţiei-tip, pe propria răspundere,
depuse la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal, conform
prevederilor Legii nr.359/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin declarația respectivă,
reprezentantul legal al întreprinderii sociale, în calitatea sa de angajator, își asumă responsabilitatea
asupra legalității activităţii desfășurate, certificatul constatator obținut după depunerea declarației
respective, atestând autorizarea din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru
activitățile specificate în cadrul acestuia. În cazul în care în cadrul unor controale ulterioare, inspectorii
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de muncă constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aceștia
pot dispune sistarea activităţii şi propune, inspectoratului teritorial de muncă, înscrierea măsurii de
sistare a activităţii în certificatul constatator, angajatorul având posibilitatea să își reia activitatea numai
după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut
autorizarea.
V. Alte, avize și autorizații necesare în vederea autorizării funcționării unei întreprinderi sociale
În vederea funcționării în condiții de legalitate a oricărui business, după parcurgerea etapei privind
autorizarea în baza declarației-tip, pe proprie răspundere și eventual obținerea celorlalte
avize/autorizații suplimentare, menționate până în momentul de față, antreprenorul are obligația, ca în
funcție de specificul activității desfășurate și spațiul aferent acesteia, să solicite avizele și autorizațiile
prevăzute în anumite domenii reglementate de lege. În continuare sunt enumerate o parte dintre
acestea, fără însă ca aceasta enumerare să fie una exhaustivă, cu mențiunea că se referă doar la acele
documente care condiționează desfășurarea unei activități specifice și fără de care business-ul respectiv
nu poate fi desfășurat legal, celelalte obligații întâlnite în derularea unui business și a căror nerespectare
se sancționează contravențional, nu vor face obiectul enumerării prezentate mai jos.
a. Autorizația de securitate la incendiu, eliberată de Inspectoratele pentru Situații de Urgență
organizate la nivelul fiecărui județ
b. Autorizația/acordul/avizul eliberat(e) de administrația publică locală
c. Autorizația de funcționare emisă de Ministerul Sănătății – în cazul farmaciilor, eliberată în baza
Legii nr. 266/2008, legea farmaciei, cu modificările și completările ulterioare.
d. Certificat de înregistrare pentru comercializare produse de uz fitosanitar, emis în baza O.G.
nr.41/2007, cu modificările și completările ulterioare, de Direcţia pentru Agricultură organizată la nivelul
fiecărui județ.
e. Comercializarea și exploatarea echipamentelor pentru agrement – parcuri de distracție
f. Activitatea desfășurată în service-urile auto, conform O.G. nr.82/2000, cu modificările și
completările ulterioare, necesită pe lângă alte avize/autorizații și autorizația tehnică eliberată de
Registrul Auto Român.
g.
în vederea deschiderii de grădinițe, școli, universități, conform OUG nr.75/2005 orice persoana
juridica, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie se supune procesului de evaluare şi
acreditare, în condiţiile legii.
h. Organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României,
activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, sunt obligate să se
înregistreze în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe
teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de
recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ, conform
prevederilor cuprinse în Ordinul nr.3800/2015.
i.
Unităţile emitente de tichete de masă, de tichete-cadou şi de tichete de creşă, precum şi de
vouchere de vacanţă își desfășoară activitatea în baza unei autorizații eliberate de Comisia înființată
conform Ordinului nr.2007/2008.
j.
Operatorii economici care comercializeaza produse ecologice au obligația cf. prevederilor OUG
nr.34/2000, privind produsele agroalimentare ecologice, şă își înregistreze aceasta activitate la
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune
controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat. Conform Ordinului nr.181/2012, operatorii
care produc, procesează, depozitează, comercializează şi/sau importă dintr-o ţară terţă produse
agroalimentare certificate şi/sau în conversie, conform prevederilor art. 27 din R(CE) nr. 834/2007,
înainte de a le introduce pe piaţă trebuie să îşi supună activitatea unităţii/fermei de producţie sistemului
de inspecţie şi certificare. Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să respecte toate
normele de producţie ecologică, prevăzute de R (CE) nr. 834/2007 şi R (CE) nr. 889/2008. Operatorii din
sistemul de agricultură ecologică trebuie să delimiteze un spaţiu între produsele ecologice şi cele
convenţionale în cazul operatorilor care comercializează produse în magazine
k. Operatorii economici care comercializeaza produse traditionale romanesti au obligația conform
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prevederilor Ordinului 724/2013, privind atestarea produselor tradiţionale, să înregistreze aceste
produse în registrul naţional al produselor tradiţionale, denumit în continuare RNPT care se publică
anual pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Pentru a figura în RNPT, produsul
tradiţional trebuie să fie fabricat 36 din materii prime locale, să prezinte o reţetă tradiţională specifică
locului de prelucrare, prin care să reflecte un tip tradiţional de producţie şi/sau de prelucrare, să aibă în
procesul de obţinere şi operaţiuni de prelucrare realizate manual şi să dovedească un mod de lucru
tradiţional. Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de
sarcini. La locul de comercializare a produselor tradiţionale sunt obligatorii afişarea fotocopiilor
atestatelor de înregistrare în RNPT şi respectarea condiţiilor de comercializare conform legislaţiei în
vigoare. Atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti se face
conform prevederilor Ordinului394/2014.
l.
Furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire
cu recunoaştere naţională sunt obligati sa detina autorizatie eliberata de Autoritatea Nationala pentru
Calificari conform prevederilor O.G.nr. 129/2000 si a normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G.
nr.522/2003.
m. Comercializarea lemnului se supune unui regim special prevăzut de H.G. nr.470/2014, cu
modificările și completările ulterioare. Conform acestui act normativ, pentru urmărirea trasabilităţii
lemnului recoltat din păduri şi pentru furnizarea de informaţii statistice se instituie un Sistem
informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL. Utilizarea
SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice şi pentru toţi operatorii şi comercianţii care recoltează,
depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu materiale
lemnoase: fac excepţie operatorii şi comercianţii care recoltează, depozitează şi comercializează sau
efectuează operaţiuni de import-export cu arbori şi arbuşti ornamentali, răchită şi puieţi. Pomii de
Crăciun fac parte din categoria materialelor lemnoase. Transportul pomilor de Crăciun recoltaţi de pe
teritoriul naţional se face în baza avizelor de însoţire primare, care se introduc în SUMAL; pentru
materialele lemnoase importate, ale căror documente de provenienţă sunt declaraţia vamală de import
şi, după caz, licenţa FLEGT, legalitatea provenienţei se atestă dacă, de la locul acordării liberului de
vamă, sunt transportate cu avize de însoţire în care, pe lângă celelalte date obligatorii prevăzute de
norme, sunt înscrise corect codul unic generat de SUMAL.

6.3. Actualizarea directiilor strategice de dezvoltare ale intreprinderii sociale/Monitorizarea si
urmarirea obiectivelor intreprinderii sociale
In contextul dinamicii înregistrate de la momentul depunerii planului de afaceri – iulie 2020 se vor
avea in vedere aspectele relevante din punct de vedere economis si social ce au impact la nivelul
intreprinderii sociale. In acest sens, se vor actualiza informatiile cu privire la contextul local, urmarinduse evolutia preturilor, evolutia afacerilor aflate in concurenta directa si indirecta, impactul altor factori
ce pot sa afecteze din punct de vedere economic activitatile intreprinderii sociale. De asemenea, la
nivelul coordonatelor sociale este important sa se vizeze si sa se analizeze apartitia unor noi
comportamente de consum, aparitia si generearea unor noi nevoi la nivelul populatiei, existenta unor
nevoi sociale nesatisfacute ce ar putea sa conduca la cresterea coeziunii sociale si economice la nivel
local.
Actualizarea directiilor strategice de dezvoltare ale intreprinderii sociale vor fi integrate in cadrul
planului de afaceri prin vizarea aspectelor de imbunatatire, de amplificare si/sau multiplicare a
activitatilor cu impact pozitiv generate de catre intreprinderea sociala.

6.4. Monitorizarea si imbunatatirea activităților planului de afaceri si a rezultatelor preconizate
Fiecare plan de afaceri a prevazut diverse măsuri de monitorizare şi evaluare, cu rigurozitate şi
pragmatism, astfel încât acestea să fie transparente. Scopul acestor măsuri este de a se crea un cadru
adecvat de punere in valoare a activitatilor si rezultatelor intreprinderii sociale atat la nivelul
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finantorului, cat si la nivelul comunitatilor locale. In acest sens, este relavant a se comunica in mod
transparent tintele intreprinderii sociale si corelarea activitatilor economice si sociale in beneficiul
comunitatilor locale. Identificarea de surse alternative de finantare reprezinta o preocupare permanenta
a intreprinderilor sociale, sens in care este importanta constientizarea si atragerea de noi formate de
lucru in parteneriat cu intreprinderile sociale nou infiintate.

6.5. Corelarea analizei pieței – Piața, segmentare, concurența - Valorificarea
serviciilor/produselor
În cadrul planului de afaceri sunt mentionate datele existente la momentul depunerii planului
de afaceri si este necesar sa se realizeze o integrare a coordonatelor specifice inregistrate periodic la
nivel local. In acest sens, in cadrul implementarii planului de afaceri se vor puncta periodic, in vederea
eficientizarii afacerii sociale aspectele principale referitoare la urmatoarele aspecte:
Piața – verificarea si actualizarea datelor specifice domeniului business (industrie) în care
activeaza întreprinderea socială - dimensiunea pieței în care activati (identificati date statistice de la
nivel local, verificati tendintele la nivel national etc.), definiti permanent clienții cărora vă adresați cu
produsele/serviciile business (persoane fizice sau juridice), descrieți caracteristicile/nevoile au acești
clienți, potențialul de creștere a pieței, dovezile/argumentele în acest sens, descrieți produsele/serviciile
business sunt necesare pe piața în care doriți să activați și răspund nevoilor clienților, aria geografica de
acoperire a produselor dvs (local, regional, international etc.)
Segmentarea pieței - tipologia clientilor dvs (“segmentele” de clienti), utilizati diferite criterii de
segmentare a pieței (mediul din care provin, nivelul de studii, volumul de vanzari, motivul pentru care
cumpara, elemente care influenteaza comportamentul cumparatorilor etc.), clienții în cadrul afacerii
sociale și beneficiarii sociali ai întreprinderii sociale
Concurența – identificarea permanenta a principalilor concurenti, ponderea lor pe piata,
punctele tari si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (directi
si indirecti).
Valorificarea serviciilor si produselor – documentarea si elaborarea nomenclatorului cu preturile
produselor/serviciilor oferite de catre intreprinderea sociala, afisarea listei de preturi pe pagina de
internet a intreprinderii sociale, corelarea activitatilor economice cu rezolvarea unor probleme sociale la
nivel local, cresterea coeziunii economice si sociale la nivel local, mentionarea locurilor de munca ce
sunt create pentru persoanele vulnerabile (daca sunt mentionate in planul de afaceri).

6.6. Punerea in aplicare a strategiei de marketing
In perioada de implementarea a planului de afaceri se va pune in aplicare strategia de
abordare/introducere a produselor si serviciilor pe piata (sau de menţinere/ îmbunatatire a cotei de
piata in cazul unor servicii existente). Astfel, se vor verifica si actualiza periodic informatiile referitoare la
urmatoarele coordonate esentiale pentru dezvoltarea afacerii sociale:
Metode de promovare - detalierea metodelor prin care va veti face produsul cunoscut/ va veti
promova produsul in randul potentialilor consumatori (de ex.: publicitate online, lansare oficiala,
pliante, brosuri).
Metode de distributie – detalierea metodelor prin care se vor livra produsele/serviciile catre
clienti (direct, indirect prin intermediari, en detail, en gros etc)
Politica de pret – detalierea modului prin care veti fixa pretul/ strategia de fixare a pretului, cu
evidențierea legăturii dintre politica de pret si caracteristicile produsului/tendintele actuale ale pietei
etc.
Canalele de vânzare / distribuție pentru produsele / serviciile business ale întreprinderii sociale – se
vor actualiza permanent
Consolidarea brandului pentru a se realiza promovarea optima a produselor / serviciilor afacerii
sociale – prioritar se vor crea elementele de identitate vizuala ale intreprinderii sociale – logo, motto
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astfel incat sa se realizeze o partyicularizare si vizibilitate adecvata la nivelul pietei
Diversificarea canalelor de promovare a produselor/serviciilor intreprinderii sociale, precum si a
activitatilor economice si sociale ce sprijina coeziunea la nivel local

6.7. Respectarea aspectelor de inovare sociala
Fiecare plan de afacere are mentiuni referitoare la inovarea socială, corelate definitiilor descrise
in cadrul Anexei 8 din cadrul Metodologie de intocmire, evaluare si selectie a planurilor de afaceri.
Inovarea sociala va fi pusă în aplicare pe parcursul implementării planului de afaceri și se pot realiza
îmbunatatiri progresive astfel incat sa se atinga rezultatele propuse. În acest sens, se vor adapat si pune
in aplicare diferite masuri ce vor promova concret inovarea sociala conform prevederilor sectiunii 1.4 a
Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI
9.v/OS 4.16:
”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 sociale.
Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, și,
eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda
provocările sociale.
Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul implementarii planului de afaceri
(conform ghidului solicitantului – condiții specifice):
 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/ tehnice;
 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.).”

6.8. Temele orizontale
In cadrul fiecarui plan de afaceri se va urmari sa se implementeze actiunile specifice
referitoare la temele orizontale, respectiv modalitatea prin care planul de afaceri contribuie la
respectarea principiilor dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse si nediscriminarii si utilizarii TIC și
contribuția la dezvoltarea de competențe digitale. In acest sens, se vor implementa actiuni specifice
referitoare la:
 Dezvoltarea durabilă se referă la vizarea obiectivului de sprijinire a tranziției către o economie
bazată pe emisii scăzute de carbon sau a măsurilor care includ aspecte legate de locuri de muncă
verzi. Dezvoltarea durabilă reprezintă totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socioeconomică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale,
economice și ecologice și elementele capitalului natural.
 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.
 Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.
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6.9. Asigurarea sustenabilitatii întreprinderii sociale
În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării
proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării
proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va
menține ocuparea locurilor de muncă create (pastrand norma de lucru si tarifele orare inregistrate pe
parcursul perioadei de furnizarea a ajutorului de minimis). In vederea asigurarii sustenabilitatii, pentru
crearea premiselor de asigurare a sustenabilitatii se va realiza (Planul de dezvoltare a Intreprinderii
sociale – Anexa nr. 1) la finalul perioadei de acordare a subventiei, iar pe perioada de asigurare a
sustenabilitatii se vor realiza Rapoarte de asigurare a sustenabilitatii – Anexa nr. 2).
Menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis este obligatorie pe o
durata de minimum 3 ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID 128025,
obligația arhivarii si păstrării documentelor conform legislației in vigoare.

CAPITOLUL 7 GESTIONAREA LOCURILOR DE MUNCA LA NIVELUL INTREPRINDERII
SOCIALE
Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost declarate câștigătoare în cadrul proiectului
“ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si
Centru”, trebuie să aibă în vedere respectarea Procedurii privind angajarea și managementul resurselor
umane.
Având în vedere faptul că managementul resurselor umane este reglementat prin lege, este
absolut necesară prezentarea tuturor etapelor și condițiilor obligatorii privind gestionarea corectă și
eficientă a resurselor umane.
Având în vedere importanța respectării condițiilor și etapelor privind angajarea de personal, se
vor corela si pune in aplicare următoarele informații esențiale:
I. Condiții stabilite pentru angajarea de personal în cadrul întreprinderilor nou înființate:
 În Ghidul Solicitantului, la cap. II.2 este menționat faptul că persoanele angajate în cadrul
întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliu sau reședința în
regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. Actul
doveditor privind îndeplinirea acestei condiții este actul de identitate.
 O altă condiție impusă este prezentată în cadrul aceluiași document, la cap. II.4 – după
înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării
proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data semnării contractului de subvenție, la care
se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării
proiectului. În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării
proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării
proiectului, beneficiarului ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va
menține ocuparea locurilor de muncă create. În mod concret, în cadrul Ghidului Solicitantului, la punctul
1.10 – indicatori specifici de program, se menționează că locurile de muncă create în cadrul
întreprinderilor nou înființate vor trebui menținute ocupate minimum pe perioada minimă de 18 luni de
la data semnării contractului de subvenție, precum și pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de
sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.
 Angajații
vor
declara
pe
propria
răspundere
ca
nu
au
calitate
de angajat/asociat/administrator/reprezentant legal în structura altor întreprinderi care beneficiază de
ajutor de minimis, a liderului de proiect sau a unuia din parteneri. Declarația se va găsi în anexa
Procedurii de Monitorizare.
 Încetarea /suspendarea contractelor de muncă se va realiza respectând prevederile stipulate
în contractul de subvenție la art. 11. pct.11.8 și anume Beneficiarul ajutorului de minimis, prin
29

reprezentantul său legal este obligat să anunțe administratorul schemei de ajutor de minimis în 24 de
ore vacantarea posturilor și să facă toate demersurile necesare pentru ocuparea imediată a postului
vacantat (pentru a se evita aplicarea prevederilor art. 6 B, lit. s, alin. 2)
 Locurile de muncă, asumate în cadrul planului de afacere declarat aprobat, trebuie să fie
ocupate conform schemei de personal, prezentată în planul de afacere, ținând cont de:
 Calificarea persoanei pentru postul pe care îl va ocupa – încadrarea persoanei în cadrul
COR (clasificarea ocupațiilor în România) se realizează în funcție de documentele justificative prezentate
de persoana în cauză privind studiile necesare ocupării poziției conform descrierii ocupaționale.
 Se va avea în vedere dacă persoana se încadrează în categoria de persoane vulnerabile
conform Legii 219/2015, și se va respecta reglementarea în vigoare privind documentația aferentă
incadrarii (art. 2 din HG 585/2016).
Ținând cont de importanța prezentării pașilor ce trebuie urmați în procesul de angajare a
personalului, se va avea în vedere aplicarea actiunilor specifice ce sunt prezentate in cadrul Procedurii
privind angajarea și managementul resurselor umane:
 Vacantarea unor posturi în firmă și ocuparea acestora
 Obligația de informare a viitorului angajat
 Controlul medical la angajare și periodic
 Referințe
 Angajare
 Declararea funcției de bază în vederea calculării impozitelor pentru salariat; declararea
persoanelor în întreținere, a casei de sănătate, a contului bancar
 Luarea la cunoștință a regulilor din organizație
 Angajare (când compania are peste 21 de angajați)
 Anexe SSM, SU
 Modificarea CIM
 Concediul de odihnă
 Concedii evenimente familiale deosebite
 Adeverințe pentru medicul de familie sau spital
 Adeverințe de venit
 Gestionarea timpului de muncă și a concediilor
 Detașare
 Delegarea
 Încetarea CIM, din diferite cauze
 Intrarea în CIC (concediul de îngrijire copil)
II. Etape importante privind procedura de angajare de personal:
În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta etape importante din procedura de angajare a unei persoane,
fiind pus accentul pe protecția datelor cu caracter personal, întocmirea dosarului angajatului, controlul
obligatoriu de medicina muncii, precum și parcurgerea etapelor de SSM și PSI.
Etapa 1: Regulamentul general pentru protecția datelor denumit denumit GDPR sau
Regulament GDPR
În această etapă, angajatorul trebuie să aibă în vedere respectarea legislației în vigoare privind
prelucrarea datelor cu caracter personal.
În funcție de specificul activității desfășurată, în cadrul planului de afacere conform contractului
de subvenție, este necesară încheierea unui contract de consultanță pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal în mod corect.
Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR” sau „Regulament
GDPR”) a devenit lege în România începând cu 25 mai 2018. Pentru nerespectarea cerințelor de
protecție, sancțiunile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000 euro. Investigația unei
organizații române se face de Autoritatea de supraveghere din România.
Având în vedere că, în general, în activitatea unei firme, prelucrarea nu este ocazională, ar
trebui ca fiecare organizație să aibă o evidență internă a activităților care să fie revizuită periodic.
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Evidența poate fi ținută sub forma unui registru și trebuie să cuprindă:
 Numele și datele de contact ale operatorului;
 descrierea activităților de prelucrare;
 scopurile prelucrării;
 categoriile de date prelucrate;
 categoriile de persoane vizate;
 categoriile de destinatari;
 transferurile internaționale de date, dacă e cazul;
 durata de stocare;
 măsurile tehnice și organizatorice luate.
Este necesară configurarea unui Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care
persoana, ce își depune documentele solicitate de angajator pentru ocuparea unui post, îl semnează în
cunoștință de cauză.
Este important ca acest document să fie semnat înainte de semnarea contractului individual de
muncă.
Etapa 2: Întocmirea dosarului personal al salariaților
Dosarul personal al angajatului se întocmește pentru fiecare salariat cel mai tarziu cu o zi inaintea
zilei convenită pentru prezentarea la post.
Datele din dosarul personal au caracter personal si trebuie să furnizeze următoarele informații:
a) date de identificare:
- numele, prenumele și, după caz, numele deținut anterior
- data și locul nașterii
- codul numeric personal
- adresa de domiciliu și după caz, reședința
- numele, prenumele și numărul de telefon al cel puțin unei persoane de contact, pentru situații
de urgență
- starea civilă, numărul copiilor minori și data nașterii acestora
- cetățenia.
b) date privind activitatea profesională:
- studiile
- pregătirea profesională
Dosarul personal al salariatului cuprinde, cel puțin, următoarele documente:
1. Cererea prin care persoana în cauză solicită angajarea pe o anumită funcție
2. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – semnat si datat
3. Copia actelor care atestă identitatea potrivit legii (C.I., certificat de naștere și, după caz,
certificatul de căsătorie)
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, dacă este cazul.
5. Adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor
6. Cazier judiciar valabil la data depunerii documentului la dosar
7. Adeverință medicală care să ateste că starea de sănătate este corespunzătoare
8. Curriculum vitae
9. Fișa de aptitudine obtinută de la medicul de medicina muncii
Se va proceda la completarea dosarului personal, cu documentele mai jos prezentate, după ce
persoana în cauză semnează contractul individual de muncă:
10.
Alte documente relevante și/sau solicitate de angajator – fișa de risc SSM și PSI
11.
Contractul individual de muncă
12.
Angajament de confidențialitate, dacă este cazul
13.
Declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la
domiciliu conform Ordin 414/2020.
Etapa a 3-a: Document medical care să ateste faptul că angajatul este APT DE MUNCĂ
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Înainte de a semna contractul individual de muncă, angajatorul îi solicită angajatului efectuarea
unui control de medicină a muncii, care să ateste că persoana în cauză este APTĂ DE MUNCĂ.
Pentru ca raportul de muncă să poată fi inițiat în mod legal, Codul muncii impune condiţia
prealabilă a prezentării unui certificat medical care să ateste capacitatea de muncă a viitorului salariat.
Neîndeplinirea acestei obligaţii este sancţionată cu nulitatea absolută a contractului individual de
muncă. Astfel, este necesară încheierea unui contract de prestări servicii cu un furnizor de servicii de
medicină a muncii.
Din punct de vedere procedural, examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru:
 lucrătorii care urmează a fi angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
sau nedeterminată;
 lucrătorii care își schimbă locul de muncă sau sunt detașați în alte locuri de muncă ori alte
activități;
 lucrătorii care își schimbă meseria sau profesia.
Controlul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care trebuie să
completeze următoarele formulare:
 fisa de solicitare a examenului medical la angajare;
 fisa de identificare a factorilor de risc profesional.
Obligativitatea examenului medical la angajarea în muncă este reglementată de asemenea în
cadrul art. 13 lit. j) din Legea nr. 319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii având
posibilitatea de a încadra în muncă numai persoane care, în urma examenului medical de specialitate,
corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute.
Etapa a 4-a: Documentul care atestă că angajatul a parcurs procedura Sănătatea și securitatea în
munca (SSM) SSM si PSI
Sănătatea și securitatea în munca (SSM) reprezintă un domeniu multidisciplinar în ceea ce privește
siguranța, sănătatea și bunăstarea angajaților la locul de muncă. Autoritate care controlează aplicarea
SSM este Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).
Toți angajatorii au obligația de a asigura sănătatea și siguranța în muncă a angajaților lor. Astfel,
este necesară încheierea unui contract de prestări servicii cu un furnizor de servicii consultanță în
domeniul SSM și PSI (Legea 319/2006 si HG 1425/2006 modificată prin HG 955/2010.
PSI/SU se refera la implementarea unui program care include pregătirea personalului cu privire la
prevenirea și recunoașterea pericolelor de incendiu.

CAPITOLUL 8 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUBVENȚIE
Beneficiarul are obligatia sa solicite in scris aprobarea administratorului schemei de ajutor de
minimis a oricaror modificari dorite la bugetul si/sau activitatile desfasurate conform planului de afaceri
aprobat, cu cel putin 5 zile inainte de data la care se doreste modificarea.
Modificarea bugetului/activitatilor se face prin act aditional - Act Aditional (Anexa nr. 3
Orientari – Act adițional) insotit de Memoriul justificativ (Anexa nr. 4 Orientari – Memoriu justificativ)
si formular buget - Buget plan de afaceri.
Planurile de afaceri pot fi completate cu coduri CAEN secundare care sa reflecte activitatile
conexe ale start-ului numai in situatia in care obiectivele de activitate aferente acestor coduri exista deja
in planul de afaceri aprobat. Actul aditional reprezinta, in acest caz, clarificarea legaturii dintre
obiectul/obiectele de activitate din planul de afaceri aprobat si codurile CAEN(principal si secundare)ale
firmei noi infiintate.
Modificarea graficului de activitati sau alte modificari care nu au impact asupra bugetului,
obiectivelor si rezultatelor se poate face prin notificare Notificare – (Anexa nr. 5 Orientari - Notificare).
Notificarea se depune cu 5 zile inainte de data cu care se doreste a intra in vigoare
Documentele se depun in original, dar se transmit si in format editabil la adresa de mail
phoenix@crucearosie.ro
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CAPITOLUL 9 ATESTATUL DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ
Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost declarate câștigătoare în cadrul proiectului
“PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si
Sud-Vest Oltenia”, trebuie să aibă în vedere respectarea procedurii privind obligaţiile întreprinderii
sociale pentru a nu se ajunge la retragerea/suspendarea atestatului de economie socială.
Având în vedere faptul că obligaţiile întreprinderii sociale sunt reglementate prin lege, este
absolut necesară prezentarea tuturor condițiilor obligatorii privind obligaţiile întreprinderii sociale şi
implicit a prezentării situaţiilor în care se poate dispune retragerea sau suspendarea atestatului de
economie social şi implicit anularea/retragerea sau suspendarea măricii sociale.
Statutul de întreprindere socială al unei persoane juridice se recunoaște prin acordarea unui
atestat de întreprindere socială în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.219/2015.
Atestatul de întreprindere socială certifică scopul social al întreprinderii sociale și conformarea
acesteia la principiile de economie socială. Acest atestat este valabil o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea
prelungirii dacă întreprinderea socială respectă condiţiile impuse de lege pentru acordarea atestatului.
Prin urmare, valabilitatea atestatului de economie social este esenţial în desfăşurarea
corespunzătoare a planului de afaceri.
OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERII SOCIALE
Conform Legii nr. 219/2015
Art. 9 alin.1
Întreprinderea socială are următoarele obligații:
a) de a comunica agenției de ocupare orice modificări ale actelor de înființare sau
constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
b) de a comunica agenției de ocupare Rapoartele de activitate și Situațiile financiare
anuale; compartimentul județean pentru economie socială are obligația să asigure
consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
c) de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, Raportul
social anual privind activitatea desfășurată și situațiile financiare anuale în Registrul unic de
evidență a întreprinderilor sociale.
Art. 9 alin.2 şi 3
Întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condițiilor legale de
desfășurare a activității, anual, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la
baza eliberării atestatului de întreprindere socială.
Controalele se realizează de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
Art.6 alin.1

Art.6 alin.2

Întreprinderile sociale atestate au următoarele obligații:
a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
b) să îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din lege;
c) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum și al altor instituții și
organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor de control potrivit
prevederilor legale, și să prezinte la solicitarea acestora toate informațiile, datele și
documentele necesare în vederea exercitării controlului.
Obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din lege se consideră îndeplinite în
condițiile în care:
a) Raportul de activitate anual conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată de
întreprinderea socială în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv
raportul social anual care conține activitățile cu caracter social, corelate cu situațiile
financiare prezentate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A din Normele
metodologice;
b) extrasul raportului social anual este completat conform modelului prevăzut în anexa nr.
5B din Normele metodologice;
c) extrasul situațiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă
prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice
și al ministrului finanțelor publice.

33

Beneficiarul de finanțare nerambursabilă are obligația depunerii raportului anual privind
activitatea desfăşurată de întreprinderea socială (anexa 5A la normele de aplicare a L219/2015) și/sau a
extrasului din raportul social anual privind activitatea cu caracter social desfăşurată de întreprinderea
socială (anexa 5B la normele de aplicare a L219/2015) (Anexa nr. 6 Orientari – Raport de activitate
întreprindere socială).
Suspendarea şi retragerea atestatului de întreprindere socială sunt stabilite prin Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
SUSPENDAREA ATESTATULUI DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ
Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
Art. 7 alin.1
Atestarea întreprinderilor sociale se suspendă de către agențiile de ocupare:
a) la solicitarea întreprinderii sociale atestate, de la data solicitată de către aceasta;
b) în situația în care nu a fost respectată obligația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege,
de la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de
control în vederea îndeplinirii obligației de a comunica documentul prevăzut la art. 9 alin.
(1) lit. a) din lege, în condițiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea
termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a fost îndeplinită această obligație;
c) în situația în care nu au fost respectate obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și c)
din lege privind raportul de activitate anual, care conține raportul social anual, situația
financiară anuală și extrase ale acestora, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la
încheierea anului calendaristic, stabilită la art. 9 alin. (1) lit. c) din lege;
d) în situația în care nu se respectă obligația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c), de la data
constatării.
Art. 7 alin.2
Suspendarea atestatului dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale încetează la
data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării
atestatului.
Art. 7 alin.3
Suspendarea atestatului încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la
comunicarea acesteia, întreprinderile sociale dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la
baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme și fac dovada plății
amenzilor stabilite, după caz, cu excepția situației prevăzute la art.7 alin. (1) lit. a).
RETRAGEREA ATESTATULUI DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ
Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
Art. 8 alin.1 şi 2
Retragerea atestatului întreprinderilor sociale se face de către agențiile de ocupare, în
următoarele situații:
a) se încalcă cel puțin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data
constatării;
b) la expirarea termenelor prevăzute de art. 7 alin. (2) și (3).
Prevederile lit. a) se aplică și în situația în care constatarea se realizează în perioada în care
atestatul este suspendat.

Suspendarea, încetarea suspendării și retragerea atestatului se stabilesc prin decizii emise de
directorul executiv al agenției de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către
compartimentul pentru economie socială din cadrul agenției de ocupare.
Astfel, nota de constatare conține în mod obligatoriu propunerea pentru suspendarea, încetarea
suspendării sau retragerea atestatului, precum și motivele legale avute în vedere care conduc la
propunerea formulată.
În situația în care suspendarea sau retragerea atestatului se realizează în urma constatărilor
organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele
prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea.
Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului care conține
motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, în termen de 3 zile
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lucrătoare de la data emiterii deciziei, de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru
economie socială.
Împotriva deciziei privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului,
întreprinderea socială poate formula contestație la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,
care este obligată să o soluționeze, în condițiile legii.
Întreprinderea socială poate introduce acțiune la instanța competentă în situația primirii soluției
motivate privind contestația sau, dacă nu primește răspuns, în termenul prevăzut de lege.
Întreprinderile sociale cărora li s-a retras atestatul pot solicita o nouă atestare numai după ce
fac dovada plății amenzilor stabilite.
PRELUNGIREA ATESTATULUI DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ
Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
Art. 5 alin.1
În vederea prelungirii atestatului, reprezentantul legal al întreprinderii sociale sau persoana
împuternicită în acest scop trebuie să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de
primire, cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării atestatului, dar nu
mai mult de 60 de zile calendaristice, la agenția de ocupare în a cărei rază teritorială își are
sediul întreprinderea socială, următoarele documente:
a) cerere de prelungire a atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr.
4;
b) actele de înființare și funcționare prevăzute la art. 3;
c) atestatul de întreprindere socială, în original.
Art. 5 alin.2
În situația în care cererea pentru prelungirea atestatului nu este formulată în termenele
prevăzute la alin. (1), întreprinderea socială nu poate obține prelungirea valabilității
atestatului deținut până la expirarea termenului de valabilitate al acestuia.
Art. 5 alin.3
În vederea soluționării cererii pentru prelungirea atestatului, agenția de ocupare, prin
compartimentul pentru economie socială, întocmește o notă de constatare care conține în
mod obligatoriu prezentarea situației privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor
și/sau a cerințelor legale privind atestarea ca întreprindere socială, pe baza documentelor
depuse sau transmise în vederea prelungirii atestatului și îndeplinirii obligațiilor care revin
întreprinderii sociale, precum și propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării
prelungirii atestatului prin decizie a directorul executiv al agenției de ocupare.
(4) Pe baza cererii pentru prelungirea atestatului și a notei de constatare întocmite de către
agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al
agenției de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie prelungirea atestatului.
(5) Pe baza deciziei privind prelungirea atestatului emise de directorul executiv al agenției
de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul cu perioada
de 5 ani pentru care este prelungit. Prevederile art. 4 alin. (7) referitoare la valabilitatea
atestatului se aplică în mod corespunzător și în cazul prelungirii atestatului.
(6) În vederea eliberării atestatului și a deciziei de acordare a atestatului, respectiv a
atestatului completat cu perioada pentru care este prelungit și a deciziei de prelungire a
valabilității atestatului, după caz, agenția de ocupare înștiințează în scris întreprinderea
socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se
eliberează personal reprezentantului legal al întreprinderii sociale sau altei persoane
împuternicite în acest scop.
(7) Decizia privind respingerea acordării atestatului sau a prelungirii valabilității atestatului
care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale,
de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, în termen de 3
zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
(8) Împotriva deciziei privind respingerea acordării atestatului sau a deciziei de respingere a
prelungirii valabilității atestatului, întreprinderea socială poate înainta contestație, în
condițiile legii, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este obligată să
o soluționeze, în condițiile legii.
(9) Întreprinderea socială poate introduce acțiune la instanța competentă, în condițiile legii,
în situația primirii soluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește
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răspuns, în termenul prevăzut de lege.

CAPITOLUL 10 ACHIZITII PUBLICE
Derularea achiziitilor in vederea implementarii planului de afaceri se va realiza prin respectarea
prevederilor mentionate in cadrul Procedurii operaţionale privind defăşurarea procesului de achiziţii in
cadrul proiectului „“ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile
Nord-Vest, Vest si Centru””. In mod sintetic, se vor avea in vedere o serie de documentatii in cadrul
derularii acestor proceduri (listate mai jos in mod orientativ)
Documente de lucru ce vor fi utilizate în vedere desfășurării activității de implementare și
monitorizare a planurilor de afaceri:
 Notă privind determinarea valorii estimate;
 Solicitare de ofertă ( dacă este cazul);
 Notă justificativă de atribuire;
 Model contract produs/e ;
 Model contract servicii;
 Model contract lucrari;
 Procese verbal recepție produs;
 Proces verbal recepție servicii;
 Proces verbal receptie lucrari;
 Comunicare rezultat procedura castigator;
 Comunicare rezultat procedura necastigator;
 Comanda produse/servicii ;
 Ordin de incepere a lucrarilor;
 Declaratie privind locația/locatiile echipamentelor achizitionate;
 Plan de Achizitii.

CAPITOLUL 11. MECANISME DE DECONTARE A CHELTUIELILOR DIN SUBVENTIA
ACORDATA
Cheltuielile eligibile cuprinse in planul de afaceri vor fi finantate numai daca au fost initiate dupa
semnarea contractului de subventie incheiat intre administratorul schemei de minimis si beneficiarul
ajutorului de minimis.

11.1. Mecanismele de decontare a cheltuielilor
Cerere de decont (plata) beneficiarul va depune solicitari de plata (decont) aferente chetuielilor
angajate si neplatite conform planului de afaceri selectat. In cazul solicitarilor de plata (decontare),
beneficiarul va depune facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor
receptionate, facturi de avans, state privind plata salariilor, documente transport etc. Dupa verificarea si
validarea solicitarii de plata, administratorul schemei de minimis vireaza beneficiarului valoarea totala a
cheltuielilor cuprinse in de plata.
Cerere de rambursare: beneficiarul va depune cereri de rambursare care vor include cheltuieli
angajate si platite aferente intreprinderii, conform planului de afaceri selectat.. Administratorul schemei
de minimis va rambursa valoarea asistentei financiare nerambursabile aferente cheltuielilor eligibile
validate cuprinse in cererile de rambursare.Pentru fiecare tip de cheltuiala efectuata conform planului de
afaceri, la decont, atat in cazul cererilor de rambursare cat si a cererilor de rambursare aferente
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cererilor de plata se anexeaza instrumentele caredovedesc efectuarea platii (ordine de plata/ chitanta/
etc) precum si dovada platii contributiei proprii conform bugetului planului de afaceri aprobat
Documentele justificative originale vor fi verificate de expertii de monitorizare in cadrul vizitelor de
monitorizare la sediile beneficiarilor.
In cazul in care documentele in copii transmise la Cererile de rambursare/plata nu coincid cu
cele originale, beneficiarii au obligatia restituirii integrale sau partiale a sumelor virate din ajutorul de
minimis.

11.2. Eligibilitatea TVA in cadrul finantarilor nerambursabile
Sintagma ”TVA nerecuperabila” inseamna de fapt, din punctul de vedere al TVA, ca fiind TVA
nedeductibila, care asa cum este reglementata in legislatia in domeniu, reprezinta o componenta a
costului de achizitie.
In practica, caracterul de cheltuiala eligibila a TVA nerecuperabile (alias nedeductibila) se justifica
atat prin declaratia de eligibilitate a beneficiarului finantarii nerambursabile, cat si prin Certificatul
privind nedeductibilitatea TVA emis de organul fiscal privind sumele TVA solicitate la decontare.
Procedura de obtinere a acestui certificat este reglementata in O.M.F.P. nr.1425/2016 precum
aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art.12, Hotararea Guvernului nr.399/2015 privind
regurile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, in care la art.1, este
definita TVA eligibila.
Etapele obtinerii certificatului privind nedeductibilitatea TVA prevazute in acest ordin sunt:
 completarea electronica si depunerea de catre beneficiarul finantarii nerambursabile la organul
fiscal a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA;
 analizarea de catre organul fiscal a situatiei, din punctul de vedere al TVA, al contribuabilului
care a depus declaratia (daca este ne-platitor de TVA);
 eliberarea „Certificatului privind nedeductibilitatea TVA” de catre organul fiscal daca, in urma
verificarilor efectuate, contribuabilul indeplineste conditiile de nedeductibilitate a TVA.
Deci justificarea se poate face cu Certificatul privind nedeductibilitatea TVA pentru finantarile
nerambursabile, certificatul care se elibereaza de ANAF.
Acest certificat se poate solicita doar de cei care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA cfm. art.
316, aspect clar precizat in O.M.F.P. nr.1425/2016 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a
prevederilor art.12 din Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
europen si Fondul de coeziune 2014-2020 la articolele 11 si 12”
Valoarea decontata este alcatuita din valoarea totala fara TVA si TVA nedeductibil. In cazul in care
TVA devine deductibil sau furnizorul este neplatitor de TVA, valoarea decontata este valoarea totala fara
TVA.

CAPITOLUL 12 EVIDENTA FINANCIAR CONTABILA
Organizarea si tinerea contabilitatii va avea in vedere aplicarea Legii Contabilitatii Nr 82/1991
republicata si normele de aplicare in vigoare
Se va tine o evidenta contabila analitica pentru toate cheltuielile si veniturile aferente ajutorului
de minimis.
Avand in vedere ca subventia este din finantare nerambursabila, beneficiarul are obligatia de a
tine evidenta contabila distincta , folosind conturile analitice distincte pentru proiect codificat cu
105217, cu respectarea legislatiei nationale in vigoare, respectiv alin.(1) al punctului 593 din O.M.F.P.
nr.1.802/2014;
593.-(1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice in functie de
necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarei entitati.
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In baza prevederilor acestui articol, la nivel national s-a stabilit ca se va merge pe o codificare
contabila adecvata pentru tranzactiile privind finantarile nerambursabile. Pentru finantarile
nerambursabile nu se intocmesc situatii financiare anuale separate, acestea doar se prezinta in note
explicative la situatiile financiare anuale. Aceste aspecte se regasesc stipulate in punctele 397 si 400 din
O.M.F.P. nr.1.802 din 29 decembrie 2014.
Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta administratorului schemei de
minimis toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul
pus la dispozitie de catre furnizorul schemei.

CAPITOLUL 13 ARHIVAREA DOCUMENTELOR IN CADRUL IMPLEMENTARII PLANULUI
DE AFACERI
Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia indosarierii si pastrarii tuturor documentelor
proiectului in original, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile, in
conformitate cu legislatia comunitara si nationala. Acesta va trebui sa pastreaze o evidenta detaliata
privind ajutorul de minimis acordat pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare
specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis. Aceaste evidente trebuie sa contina toate
informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in
domeniul ajutorului de minimis.
Conform OUG nr. 65/2020, începand cu data de 1 iunie 2020, corespondența între AM, OI
Responsabil și Beneficiari se va derula numai în format electronic. Astfel, Beneficiarul este obligat să își
organizeze Registrul de Evidență Electronică a Corespondenței (conform Art.2, al. (3) din OUG nr.
65/2020), denumit prescurtat „R.E.E.C.”, precum și organizarea electronică a arhivei pentru
documentele incluse în categoriile prevăzute la Art. 2 al. (2) din OUG nr. 65/2020. În acest sens,
corespondenta electronica realizata cu beneficiarii ajutorului de minimis va fi stocata atat de catre
administratorul de grant cat si de catre beneficiarul ajutorului de minimic si va avea caracter de arhiva in
acceptiunea prevederilor legale.
Beneficiarul ajutorului de minimis isi exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea si
arhivarea datelor obtinute pe parcursul desfasurarii contractului de subventie, in vederea utilizarii, pe
toata durata, precum si dupa incetarea acestuia, in scopul verificarii modului de implementare si/sau a
respectarii clauzelor contractuale si a legislatiei nationale si comunitare.
Beneficiarul ajutorului de minimis se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile
unde se implementeaza proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legatura directa cu
proiectul, si sa puna la dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnica si financiara a
proiectului, atât pe suport hârtie, cât si in format electronic. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si
arhivate astfel incât sa permita verificarea lor.
Arhivarea documentelor elaborate in cadrul implementarii planurilor de afaceri este o activitate
care trebuie realizata atât in perioada implementarii proiectului cât si dupa finalizarea acestuia,
perioada in care pot interveni verificari suplimentare din partea autoritatilor.
Arhivarea se face:
pe format de hârtie, in dosare speciale de arhiva. Fiecare dosar are un opis pe care este inscris
fiecare document inclus in dosar si numarul de pagini.
in format electronic, Beneficiarul ajutorului de minimis asigurându-se ca sunt indeplinite toate
conditiile de Securitate cerute si acceptate de standardele de securitate in vigoare. Arhivarea pe suport
electronic se face pe CD-uri sau pe memorii externe, care, de asemenea, indeplinesc conditiile.
Spatiul destinat arhivarii trebuie sa fie special amenajat pentru arhivare. Spatiul trebuie sa fie
dotat cu mijloace adecvate de pastrare si protejare a documentelor, precum si cu mijloace, instalatii si
sisteme de prevenire si stingere a incendiilor. Documentele trebuie sa fie pastrate astfel incât sa fie
respectate conditiile minime de siguranta impotriva degradarii, sustragerii sau pierderii si sa permita
accesul controlat la acestea.
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Durata de arhivare: Dupa finalizarea perioadei de implementare, se mentine obligatia
Beneficiarului ajutorului de minimis de a:
 asigura sustenabilitatea si durabilitatea proiectului, conform specificatiilor asumate in
contractul de subventie si in planul de afacere,
 pastra toate documentele in legatura cu utilizarea finantarii pe o perioada de 3 (trei) ani de la
data inchiderii perioadei de sustenabilitate,
 pune documentele la dispozitia Administratorului schemei de minimis/AM/OIR/OI POCU
responsabil, Autoritatii de Certificare, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de
Lupta Antifrauda, Curtii Europene de Conturi, precum si oricarui organism abilitat sa efectueze verificari
asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile.
In cazul in care nu sunt respectate obligatiile asumate, expertii proiectului implicati in
monitorizarea planurilor de afaceri vor propune Administratorului schemei de antreprenoriat aplicarea
de corectii financiare, sumele ce vor trebui rambursate de catre beneficiar, in aceste situatii urmând a fi
calculate in functie de obligatiile nerespectate. In cazul incetarii activitatii, inainte de termenul minim de
24 luni (18 luni pe perioada implementarii proiectului si 6 luni perioada de sustenabilitate), subventia
acordata va fi returnata de catre beneficiar in totalitate. Subventiei acordate care trebuie rambursata i
se va adauga dobânda aferenta calculata de la data platii acesteia pâna la data recuperarii sau
rambursarii integrale.

CAPITOLUL 14 REGULI PRIVIND COMUNICAREA SI ASIGURAREA TRANSPARENTEI
IMPLEMENTARII PLANULUI DE AFACERI
Administratorul schemei de antreprenoriat va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis
cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia, cu
menționarea reglementărilor aplicabile.
Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului
Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, la
adresa http://www.fonduri-ue.ro, a informațiilor privind activitățile finanțate din ajutorul de minimis
acordat.
In cadrul comunicarii pubice se vor aplica prevederile Manualului de identitate vizuală pentru
instrumentele structurale 2014-2020 în România (Versiunea revizuită Ianuarie 2018) – disponibil
https://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/

CAPITOLUL 15 REZILIEREA CONTRACTULUI DE SUBVENȚIE
Contractul de finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părțile
contractante, a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor contractuale.
În contractul de finanțare se poate prevedea încetarea contractului şi înainte de termenul
înainte de termenul pentru expirarea valabilității sale:
 prin acordul de voință al părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate;
 prin rezilierea acestuia;
 la expirarea perioadei prevăzute în articolul “Durata contractului de finanțare” din contract.
Există situaţii în care se poate propune rezilierea contractului de subvenţie fără îndeplinirea altor
formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele condiţii:
 Beneficiarul, din motive imputabile doar acestuia, nu a început implementarea Proiectului în
termenul prevăzut în contractul de finanțare;
 Beneficiarul nu respectă obligațiile contractuale asumate prin contractul de finanțare,
situaţie în care este obligat să restituie toate sumele primite în cadrul Proiectului;
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 ulterior încheierii contractului, se constată că Beneficiarul nu a îndeplinit condițiile de
eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare sau la data semnării contractului de finanțare;
 Beneficiarul încalcă prevederile contractului de finanțare în sensul cesiunii totale sau parțiale,
novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și
drepturilor din contractul de finanțare;
 Beneficiarul a încălcat prevederile exprese din legislația națională și europeană, privind
interdicția de a angaja persoane fizice/juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a
cererii de finanțare;
 în alte situații în care se constată încălcarea prevederilor contractuale din Condițiile Generale,
Condițiile Specifice aplicabile POCU 2014-2020.
În situațiile menționate, administratorul schemei de minimis poate solicita rezilierea
contractului, de plin drept, printr-o decizie de reziliere, fără punere în întârziere, fără nicio altă
formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
În situația în care Beneficiarul solicită rezilierea contractului de finanțare și motivele solicitării
sunt din culpa sa exclusivă, se va analiza solicitarea acestuia.
Beneficiarul/liderul de parteneriat este obligat să informeze AM/OI Responsabil în termen de
maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de orice situaţie care poate determina
rezilierea şi/sau întârzierea executării contractului de finanțare.
În urma analizei, AM/OI Responsabil poate decide rezilierea şi/sau suspendarea contractului de
finanțare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.
Ca urmare a rezilierii contractului pentru recuperarea sumelor primite cu titlu de subvenție şi a
dobânzilor aferente calculate de la data plății ajutorului de minimis și până la data rambursării integrale,
Administratorul îl notifică pe Beneficiar să ramburseze sumele în termen de 15 zile.
În cazul în care Beneficiarul nu se conformează celor menţionate în notificare, Administratorul
va notifica AM/OI Responsabil pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale necesare pentru obligarea
beneficiarului la plata sumelor datorate.
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ANEXE

41

Anexa nr. 1 Orientari Plan dezvoltare intreprindere sociala

PLAN DE DEZVOLTARE A
ÎNTREPRINDERII SOCIALE
- Asigurarea sustenabilității -

Beneficiar ajutor de minimis ......

Numar/data Contract de subventie
Perioada de implementare (18 Luni)
Perioada de sustenabilitate (6 luni)
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Temele abordate:
1. Resurse Umane
a. Personalul - Descrieti calificarile, abilitatile si experientele proprii.
b. Planurile de training/formare profesionala

2. Logistica existenta la nivelul intreprinderii sociale

3. Cifra de afaceri

4. Vanzari

5. Operational (procese)

6. Produse/Servicii/Diversificare

7. Exporturi daca este cazul

8. Certificari/acreditari daca este cazul

9. Evolutia pietei/concurentei
a. Avantajul competitiv
b. Segmente noi de piață vizate
c. Parteneriate

10. Elemente de strategie
a. Strategie de marketing: mix de marketing

b. Adoptarea si abordarea unor strategii de mentinere a clientilor

c. Strategii de vanzare Cum veti vinde produsul sau serviciul dvs. pe piata tinta?
 Direct



Cu amanuntul



Agent



Reprezentant de vanzari
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Website



Alte canale de distributie

11. Proiectii pe urmatorii 3 ani
a. Cifra de afaceri
 2022
 2023
 2024
b. Numarul de angajati planificati
 2022
 2023
 2024
c. Investitii planificate in echipamente
 2022
 2023
 2024

Beneficiar ajutor de minimis
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Anexa nr. 2 Orientari – Raport monitorizare sustenabilitate
RAPORT VIZITĂ DE MONITORIZARE SUSTENABILITATE

1. Elemente generale privind planul de afaceri
Beneficiar ajutor de minimis: ...........................................
Persoana din grupul tinta - administrator al firmei: ...........................................
Contract de subventie (nr/data): ...........................................
Perioada de implementare (18 luni): ...........................................
Perioada de sustenabilitate (6 luni): ...........................................
Locatii:



Adresa sediu social: ...........................................
Adresa loc de implementare: ...........................................

Administrator schema de minimis
☒ Beneficiar / ☐Partener: ...........................................

2. Reglementari aplicabile:


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;



Schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, aprobată prin
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/03.08.2018, modificat prin Ordinul ministrului
fondurilor europene nr. 1545/22.12.2020



Contractului de finanţare cu ID: 128025 încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil şi
Societatea Națională de Cruce Roșie din România, în calitate de Beneficiar al finanțării
nerambursabile, 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;



Ghidului solicitantului conditii specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”;



Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;



Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.



Contractul de subventie semnat intre beneficiarul de ajutor de minimis si administratorul
schemei de minimis
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3. Elemente privind vizita de monitorizare
Locație vizita de monitorizare: ...........................................
Tip vizita de monitorizare:
☒ Anuntata
☐ Inopinata
Numar vizita de monitorizare:
Vizite anterioare efectuate: ...........................................
Data vizitei de monitorizare: ...........................................
Interval orar: ...........................................
Reprezentant administrator schema de antreprenoriat care a efectuat verificarea:


Expert monitorizare planuri de afaceri .... – ...........................................

Reprezentant beneficiar prezent la efectuarea verificarii: ...........................................


Beneficiar ajutor de minimis: ...................

Date de contact beneficiar:


Telefon: ...........................................



e-mail: ...........................................

4. Stadiul actual
Planul de afaceri se afla in perioada de sustenabilitate de 6 luni.




Raportari lunare
o

Termen de raportare: data de ..... a fiecarei luni, conform contractului de subventie

o

Rapoarte depuse pana la efectuarea vizitei de monitorizare – în perioada de
sustenabilitate:


Raport ..... in data de ............



Raport ..... in data de ............



Raport ..... in data de ............



Raport ..... in data de ............



Raport ..... in data de ............



Raport ..... in data de ............



Raport ..... in data de ............

o

In cea mai mare parte a cazurilor, beneficiarul a respectat termenul de transmitere a
rapoartelor lunare

o

Documentele arhivate corespund cu cele depuse la raportarile lunare

Verificarea documentelor in original si arhivarea acestora conform metodologiei de monitorizare
o

Beneficiarul a arhivat la sediul firmei


contractul de subventie in original



dosarele de achizitii realizate,
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dosarele angajatilor,



documentele financiare.

Situația angajaților:
o

La data vizitei de monitorizare firma are .... angajați, respectiv:


................., cu domiciliul in localitatea .............................., contract individual de
munca nr ................... pe perioada nedeterminata cu norma ...ore/zi, functia
......................, salariul orar net .................



................., cu domiciliul in localitatea .............................., contract individual de
munca nr ................... pe perioada nedeterminata cu norma ... ore/zi, functia
......................, salariul orar net .................
................., cu domiciliul in localitatea .............................., contract individual de
munca nr ................... pe perioada nedeterminata cu norma ... ore/zi, functia
......................, salariul orar net .................
................., cu domiciliul in localitatea .............................., contract individual de
munca nr ................... pe perioada nedeterminata cu norma ... ore/zi, functia
......................, salariul orar net .................
................., cu domiciliul in localitatea .............................., contract individual de
munca nr ................... pe perioada nedeterminata cu norma ... ore/zi, functia
......................, salariul orar net .................









o

Nu s-au inregistrat fluctuatii de personal in perioada de la ultima vizita de monitorizare
si pana in prezent

o

Documentele originale corespund cu cele raportate

o

S-a constatat că se respectă / nu se respecta cerințele cu privire la menținerea
angajaților

Contributia la teme secundare în perioada de sustenabilitate:
o





La ultimul raport transmis au fost raportate urmatoarele valori ca si contributii la temele
secundare în perioada de sustenabilitate


Dezvoltare durabilă: ...............



Inovare socială: ...............



Creşterea accesibilităţii, utilizarea şi calitatea TIC: ...............



Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor: ...............



Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării: ...............

Situația mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar achiziționate din bugetul proiectului
o

.....................................

o

.....................................

o

.....................................

Activitati planificate pentru perioada urmatoare:
o

Promovarea serviciilor oferite de intreprinderea sociala atat pe plan locat cat si pe plan
regional, in scopul cresterii notorietatii
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o


Identificarea de noi clienti pentru cresterea cifrei de afaceri a intreprinderii sociale

Expertul responsabil monitorizare afaceri i-a prezentat beneficiarului ultima versiune a
metodologiei de monitorizare a schemei de minimis din cadrul proiectului “ARGUS – sprijinirea
infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”

Cu ocazia vizitei de monitorizare a fost realizat si un interviu de monitorizare in care beneficiarul a
prezentat problemele cu care se confrunta in implementarea planului de afaceri la care expertul
responsabil monitorizare afaceri i-a propus solutii/modalitati de rezvoltare si planurile de dezvoltare pe
care le are pentru perioada urmatoare.




Probleme întâmpinate în perioada de sustenabilitate:
o

Nu sunt inregistrate probleme deosebite.

o

Concurenta relativ ridicata pe piata de profil. Intentioneaza sa promoveze afacerea
sociala in diverse moduri in vederea cresterii cifrei de afaceri

Planuri de dezvoltare a afacerii sociale/intreprinderii sociale
o

Identificarea de noi clienti pe plan local si regional, care sa permita dezvoltarea afacerii

o

Maximizarea veniturilor in vederea asigurarii sustenabilitatii afacerii

o

Se incearca incheierea de diverse parteneriate pentru cresterea oportunitatilor de a
identifica noi clienti

Recomandari cu privire la implementarea planului de afaceri


A fost discutat stadiul activitatilor, stadiul contributiei la teme secundare, sumele disponibile in
cont, necesarul de resurse financiare pentru perioada urmatoare



Analizarea potentialelor economii inregistrate in urma desfasurarii achizitiilor si analiza
oportunitatii pregatirii unui memoriu justificativ pentru semnarea unui act aditional prin care
aceste economii sa fie redirectionate pentru alte resurse necesare desfasurarii activitatii



Intreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru ca toate cheltuielile eligibile aferente
planului de afaceri sa fie cheltuite sau angajate in perioada de 18 luni de la semnarea
contractului de subventie.



Monitorizarea contributiei temele secundare si transmiterea la urmatoarea raportare de
documente justificative pentru acestia



Implementarea planului de afaceri se va realiza conform Contractului de finantare, cu
respectarea metodologiei de implementare
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Anexa nr. 3 Orientari – Act adițional
ACTUL ADIŢIONAL NR. .....
contractului de subvenție: …………/…………………..
In temeiul art <…..>, alin. (..) din contractul de subventie,
1. Părţile contractului
<< se completeaza cu datele administratorului de schema de minims, conform contractului de
subventie>>,cu sediul în <<adresa>> , cod fiscal <<CUI>> telefon/fax <<telefon/fax>>, e-mail: <<mail>> ,
reprezentată legal prin << reprezentant legal>> , în calitate de administrator al schemei de minimis, pe
de o parte,
și
...................., cu sediul în Localitatea ....................... , Strada ....................., nr................., Bl ................, sc
................., ETAJ..............., AP. ...... Jud..............., CUI 4173...................., Nr.inregistrare la Registrul
Comertului J...../......./.........., telefon ..................., e-mail ......................................, cont bancar
..........................., deschis la ..........................
prin reprezentant legal ........................., funcția
Reprezentant legal, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, pe de altă parte,
prin liberul lor acord de voinţă, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă, încheie
prezentul act adițional la contract de subvenţie.
au convenit următoarele:
ART I. Anexa nr. 1 - Planul de afaceri , se modifică, după cum urmează:
1. Cap. <<denumire capitol>>, subcapitolul <<denumire subcapitol>> din Planul de Afaceri, va avea un
nou continut si face parte Planul de afaceri ataşat la prezentul act adiţional. ((Anexa 1 la actul aditional)
2. Cap. <<denumire capitol>>, subcapitolul <<denumire subcapitol>> din Planul de Afaceri, va avea un
nou continut si face parte Planul de afaceri ataşat la prezentul act adiţional. (Anexa 1 la actul aditional)
....................................................................................................................................................
Art. II Anexa nr. 1 – Bugetul planului de afaceri se modifică conform prezentului act adițional dupa
cum urmeaza
<<n>> Cap. <<denumire capitol>>, cheltuiala << denumirea cheltuielii>>, va avea un nou continut si este
ataşat la prezentul act adiţional. (Anexa 2 la Actul aditional)
............................................................................................................
Art III ............. va acoperi din surse proprii toate sumele ce depășesc valoarea subventiei referitoare la
cheltuielile legate de implementarea planului de afaceri, asa cum acesta a fost aprobat initial si prin
prezentul act aditional.
Art. IV Anexele nr. <<x>> fac parte integrantă din prezentul Act adiţional.
Art. IV Dispoziţii finale
(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate.
(2) Prezentul act adiţional este încheiat în două exemplare originale, în limba română, din care un
exemplar pentru << Administratorul de schema de minimis>> şi un exemplar pentru Beneficiar.
Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.
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Societatea Națională de Cruce Roșie
din România

Beneficiar ajutor de minimis
.................................................

Reprezentant legal <<nume si prenume>>

Reprezentant legal
..........................................

Manager proiect,
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Anexa nr. 4 Orientari – Memoriul justificativ Act adițional
Denumire firmă/asociatie:
CUI:
Nr. de ordine în registrul comerțului:
Sediu social:
Punct de lucru:
Nr. de înregistrare …… / ……
<<din cadrul societatii>>

Nr. de înregistrare …… / ……

MEMORIU JUSTIFICATIV
la Actul Adiţional nr. ........ al Contractului de subvenție ........../......................

În temeiul Art. 14 solicităm modificarea Contractului de subventie nr. ..... prin Actul Adițional nr. ....,
astfel:
Modificările solicitate
Art 1. Planul de afaceri, se modifică conform prezentului act adițional dupa cum urmeaza:
1. Modificare solicitata
Cap 1. “Descrierea Afacerii”, subcapitolul “ .... “.....................” se modifica
.........................................................................................................................................................
<< se completeaza cu textul subcapitolului modificat, modificarile se vor scrie cu litere BOLD>>

prin

Motivație
.............................................................................................................................................................<< se
motiveaza detaliat modificarea solicitata, in concordanta cu obiectivele, rezultatele si bugetul planului
de afaceri >>.
2. Modificare solicitata
..........................................................................................................................................................
Motivație
..........................................................................................................................................................
<<se mentioneaza si argumenteaza toate modificarile din planul de afaceri.>>
..........................................................................................................................................................
Art. II Bugetul planului de afaceri se modifică conform prezentului act adițional dupa cum urmeaza:

<<n>>. Modificare solicitata
Cap 4. “............. “ cheltuiala cu << denumirea cheltuielii>> . se modifica prin
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............................................................................................................................................

Motivație
..........................................................................................................................................................

<<se mentioneaza si argumenteaza toate modificarile din bugetul planului de afaceri.>>
Menționez ca modificările solicitate nu afectează valoarea ajutorului de minimis aprobat, obiectivele
planului de afaceri aprobat, codul CAEN al planului de afaceri si localizarea activității, durata de
implementare a planului de afaceri, numărul de locuri de munca ce vor fi create si nici un alt element
din contractul de subvenție nr ........./.......... cu anexele sale.
........................... va acoperi din surse proprii toate sumele ce depășesc valoarea subventiei referitoare
la cheltuielile legate de implementarea planului de afaceri, asa cum acesta a fost aprobat initial si prin
acte aditionale ulterioare.
Anexe
1. Anexa 1 -Planul de afaceri varianta modificata (semnat pe fiecare pagina)
2. Bugetul planului de afaceri – Anexa 1 din Planul de Afaceri varianta modificata (semnat pe fiecare
pagina)
3. ...................................................................
4. Oferte de preț care stau la baza modificarilor din buget, alte documente care justifica modificarile
solicitate

Reprezentant legal
………………………..
Nume si prenume
Semnatura

<<Atentie!! Modificarile solicitate vor fi corelate cu toate sectiunile planului de afaceri si bugetul
acestuia>>
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Anexa nr. 5 Orientari – Memoriul justificativ Act adițional
Benificiar schemă de minimis
minimis
NR........
NR.........Data...........................

Administrator

schemă

de

Data..............................

NOTIFICARE NR. .......
pentru modificarea CONTRACT DE SUBVENȚIE NR. ………./……………..
Numele Beneficiarului ajutorului de minimis: ...............
Adresa Beneficiarului: ..............
CUI/CIF: ...............
Nr. Telefon/fax: ..............
Adresă e-mail: ...............
Prin prezenta notificare vă aducem la cunoştinţă următoarea modificare/următoarele modificări la
contractul subventie mai sus menţionat.
Menţionăm că modificarea/modificările intervenite nu afectează scopul proiectului, rezultatele
estimate, nu conduc la creșterea valorii eligibile/valorii totale a proiectului şi se realizează în
conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare.
I) Modificarea/modificările realizate sau dorite a se realiza:
<<Mod de completare: Fiecare dintre modificările vizate se va numerota (1,2..n) și va cuprinde
următoarele secțiuni>>:
a) Obiectul notificării (păstrați una sau mai multe variante):
 modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a Planului de
afaceri;
 Altele (vă rugăm precizați):
b) Detaliere…………(detaliaţi obiectul notificării)
c) Justificare.........(justificați considerentele pentru care se solicită modificarea contractului de
subventie)
II) În susţinerea celor afirmate mai sus, vă trimitem ataşat prezentei, următoarele documente:
………….........................................
III) Precizăm faptul că, în cadrul secțiunilor atașate ale cererii de finanțare (dacă este cazul), au fost
operate exclusiv modificările detaliate și justificate la punctul I și că orice alte modificări nu produc
efecte juridice asupra contractului/deciziei de finanțare.
Reprezentant legal
......................................................

Semnătura..........................................
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Anexa nr. 6 Orientari – Raport de activitate întreprindere socială
ANEXA nr. 5A
la normele metodologice

RAPORT DE ACTIVITATE
privind activitatea desfășurată de întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție . . . . . . . . . .
în anul . . . . . . . . . .
Cod/Coduri CAEN . . . . . . . . . . Domeniu de activitate:
- Număr de salariați . . . . . . . . . .
- Număr de membri . . . . . . . . . .
Seria și numărul atestatului de întreprindere socială și perioada de valabilitate a acestuia (se va preciza
dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când activitatea a fost suspendată): . . . . . . . . . .
Seria și numărul certificatului de întreprindere socială de inserție și perioada de valabilitate a acestuia
(se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când activitatea a fost suspendată): . . .
.......
A. Activitatea desfășurată în anul raportat
1. Viziunea, misiunea, scopul, valorile și principiile întreprinderii sociale.
2. Obiectivele întreprinderii sociale (pentru anul raportat).
3. Descrierea activității desfășurate în anul raportat (numărul de salariați și numărul de membri).
4. Rezultate obținute conform obiectivelor propuse în anul raportat.
B. Raportul social
1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție (pentru anul raportat).
2. Domeniul intervenției sociale (de exemplu: servicii sociale; locuințe și nevoi de bază; educație sau
formare profesională; ocuparea forței de muncă și instruire; sănătate mintală; sănătate/domeniul
medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educație civică; conservarea mediului
înconjurător și schimbarea climatică; altele).
3. Resurse utilizate în activitatea desfășurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, internaționale,
altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse).
4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activității sociale desfășurate în anul raportat).
5. Grupul-țintă al intervenției sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale au fost
soluționate prin activitatea întreprinsă, de exemplu: beneficiari direcți și familiile beneficiarilor direcți;
propriul personal și/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de părți/persoane/grupuri interesate
sau implicate în activitatea socială desfășurată sau care pot influența semnificativ desfășurarea
acesteia).
6. Activitatea socială desfășurată:
6.1. Rezultate obținute. Se va ține cont de relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea
activității în anul raportat. În acest sens, raportul va conține:
 enumerarea rezultatelor concrete ale intervenției sociale, prezentarea rezultatelor obținute în funcție
de obiectivele propuse în anul anterior, astfel:
a. obiective realizate;
b. obiective nerealizate;
c. obiective neplanificate și realizate;
 descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activități întreprinse și a modului în care
acestea au contribuit la realizarea nevoile sociale ale actorilor interesați;
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6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătățirii produse în mod direct de către activitatea
socială a întreprinderii sociale în viața persoanelor aparținând grupului-țintă identificat și a familiilor
acestora după caz;
6.3. Factori externi intervenției sociale care au influențat obținerea rezultatelor sociale (dacă este cazul).
7. Respectarea condițiilor specifice prevăzute la art. 10 din lege de către întreprinderile sociale de
inserție.
Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Număr total angajați
Număr angajați aparținând
grupului vulnerabil
Procent % angajați
Totalul timpului de lucru al
tuturor angajaților (ore)
Timpul de lucru cumulat al
angajaților aparținând
grupului vulnerabil (ore)
Procent % timp de lucru
8. Măsuri de acompaniament implementate pentru angajații aparținând grupului vulnerabil
Măsuri de acompaniament

Număr angajați din grupuri vulnerabile care au
beneficiat de măsuri de acompaniament

Informare
Consiliere
Forme de pregătire profesională
Mediere
Adaptare a locului de muncă
Ucenicie și practică
Altele
9. În raportările sociale anuale, conform pct. 6 din prezenta anexă, în funcție de tipul de entitate și de
activitățile/serviciile desfășurate în anul precedent, întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de
inserție vor utiliza indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum și indicatori de impact,
pentru activitatea cu caracter social realizată.
C. Raport financiar
1. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 90%, conform art.
8 alin. (4) lit. b) din lege.
Se vor prezenta conform bilanțului contabil următoarele informații:
Nr.
crt.

Conform bilanț

Activitate
economică
RON

1. Venituri - Total
2. Cheltuieli - Total
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Activitate
nonprofit
RON

3. Exercițiul net financiar
4. 4.1 Valoarea excedentului/profitului
rezultat la sfârșitul exercițiului
financiar
4.2 Suma/Destinația
- bonificații/dividende plătite
membrilor/acționarilor
- activități sociale
4.3 Prezentarea modului de îndeplinire
a criteriului privind reinvestirea
procentului de 90%, conform art. 8
alin. (4) lit. b) din lege.
2. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind principiul echității sociale față de angajați,
asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul
de 1 la 8 conform art. 8 alin. (4) lit. d) din lege.
Denumirea postului cu salariul de Salariul de bază brut lunar conform contractului
bază brut lunar maxim
individual de muncă
Denumirea postului cu salariul de Salariul de bază brut lunar conform contractului
bază brut lunar minim
individual de muncă
Raport calculat
Reprezentantul întreprinderii
sociale/întreprinderii sociale de inserție,
..........
(numele și prenumele)
Semnătura și ștampila
..........
Data . . . . . . . . . .
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Responsabilul financiar
al întreprinderii sociale/întreprinderii
sociale de inserție,
..........
(numele și prenumele)
Semnătura
..........

