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Nr. crt. Întrebare/nelămurire Răspuns 
1 Se pot semna electronic documentele pe care le 

incarcam? 
 

Documentele pe care le încărcați în platforma de depunere și evaluare a 
planurilor de afaceri în cadrul proiectului ES-VIES se pot semna electronic 
dacă aveți semnătură electronică în calitate de persoană fizică, neafiliată 
unei persoane juridice. 

2 planul de afaceri model cerut de fundatia dvs , 
bugetul  proiectului cerut de fundatie  , alte 
formulare ,declaratii   care se trimit la dvs  , pentru 
evaluare  , multumim , mentionam ca noi am 
intocmit  planul de afaceri ,bugetul  si alte formulare  
la fundatia xxxxxx, dar  din cauza ca am intarziat cu 
depunerea , nu ne-a mai fost luat  in consuideratie . 
Daca doriti  putem trimite intreg dosarul  pentru a 
vedea  concret  cum cer alte fundatii , apoi noi il vom 
reface dupa metodologia data de dvs   multumim 

Vă rugăm să aveți în vedere capitolul 3, articolul 3.1 – Eligibilitatea 
solicitanților ajutorului de minimis, care stipulează la pagina 30:  Solicitanții 
ajutorului de minimis trebuie să respecte formatele standard impuse de 
către administratorul schemei pentru toate documentele și anexele care vor 
fi depuse în competiție și care sunt parte din prezenta metodologie. 
Vă anunțăm pe această cale că NU vor fi luate în considerare documente 
trimise pe adresa de email a proiectului nostru.  
În vederea depunerii unui plan de afaceri în cadrul concursului de planuri 
de afaceri demarat în cadrul Proiectului “Econpomia Sociala- Vector de 
Integrare Europeană Sustenabilă(ES-VIES)” trebuie analizată și urmărită 
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 Metodologia de depunere și evaluare a planurilor de afaceri pentru acest 
proiect publicată pe website-ul www.fundatia-adept.org și nu 
Metodologiile publicate de alți Administratori ai schemei de minimis. 
Modalitatea de depunere a planurilor de afaceri în concurs a fost stipulată 
prin metodologie.  
Link metodologie și anexele concursului ES-VIES 
Metodologie si instructiuni platformă: 
 
https://fundatia-adept.org/wp-content/uploads/2020/07/ES-
VIES_Metodologie-și-Instrucțiuni-utilizare-platformă.zip 
 
Anexe 
 
https://fundatia-adept.org/wp-content/uploads/2020/07/ES-VIES_Anexe-
PA.zip 

3 In  tabelul de la cap.3.1. Documente Justificative poz. 
1-14 sunt documente care deja au fost depuse la 
Dvs. In cadrul work-shop s-a afirmat ca pentru 
persoanele care au participat la cursul de 
antreprenoriat acestea nu mai trebuiesc incarcate 
pe platforma! La pag. 3, in caseta Informare se face 

Supunem atenției dvs. la Capitolul 3.1. de la paginile 28-30 din 
metodologie, coloana aferentă persoanelor care AU participat la cursul de 
formare antreprenorială în cadrul proiectului ES-VIES, veți observa că la 
unele anexe este specificat N/A (nu se aplică). Prin urmare, absolvenții 
cursului de formare a competențelor antreprenoriale în economia socială 
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precizarea ca numai adeverintele de absolvire a 
cursului se vor regasi, dupa crearea contului! La pag. 
50-51, sunt prezentate Anexele si caseta ATENTIE, 
care ne semnaleaza ca trebuie sa descarcam toate 
aceste anexe si sa le recompletam! Va rog sa faceti 
precizari avand in vedere ca Anexele 2.1. - 2.10 au 
fost completate si predate la inscrierea in proiect! 
Cu respect. 
 

din cadrul proiectului ES-VIES, nu vor depune documentele la care este 
specificat N/A (nu vor depune 8 documente). 

4 In cadrul noii intreprinderi, trebuie sa fiu actionar 
unic, sau majoritar? 

Conform prevederilor din metodologie, capitolul 5. CONTRACTAREA, 
pagina 49, articolul c. Dovada că persoana fizică care va înființa afacerea și 
va avea calitatea de asociat majoritar / reprezentant legal(…). Așadar, 
Solicitanții ajutorului de minimis vor avea obligatoriu calitatea de asociat 
majoritar în cadrul noii întreprinderi. 

5 Anexa 3.2. Criterii E4-Subcriterii procesate de 
evaluatori (sediul social si punctul de lucru propus 
trebuie sa fie in mediul urban...)!! 

Vă mulțumim pentru observație, vom corecta în consecință (mediul rural  
sau urban). 

6 In Metodologie cap 2.4. cred ar trebui sa se 
precizeze clar domeniile de 
sprijin/coordonare/monitorizare pe care echipa de 
experti special desemnata o acorda  

Solicitanții ajutorului de minimis declarați câștigători în cadrul Concursului 
de planuri de afaceri vor beneficia de o sesiune de mentorat ce va avea o 
durată de aproximativ 6 luni. Prin această sesiune de mentorat, căștigătorii  
vor avea acces la informații referitoare la modalitatea în care se fac 
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antreprenorului! Solicit clarificarea pentru ca este 
necesara definirea expertizei (domenii: economic, 
achizitii, personal, tehnic, etc) in conditiile in care cei 
doi pasi (conditii de plata) nu se face precizarea 
discutata in work-shop: beneficiarul va justifica ca a 
cheltuit o parte considerabila (se discuta de 70-
75%???). In conditiile in care primii pasi sunt atenti 
sprijiniti/coordonati/monitorizati  cred ca nu trebuie 
sa lasam loc de interpretari si sa se poata face o 
precizare clara legata de momentul cand se da a 
doua transa (considerabil poate insemna si 100%, 
dar si 51%!!!). Va stau la dispozitie pentru eventuale 
intrebari, cu respect. 

achizițiile, modalitatea de înființare a întreprinderilor sociale, informații 
privind contabilitatea firmei, etc. astfel încât viitorii antreprenori sociali să 
acumuleze un bagaj de cunoștințe suficient pentru demararea afacerii 
sociale. În plus, pe toată perioada de implementare a planurilor de afaceri ( 
cele 18 luni) dar și în perioada de sustenabilitate (cele 6 luni), noile 
întreprinderi sociale vor fi atent monitorizate de o echipă de experți în 
scopul asigurării implementării planului de afaceri așa cum a fost aprobat, 
dar și menținerea sustenabilității. De asemenea, în cadrul acestei sesiuni 
vor fi organizate evenimente de schimb de experiență, promovarea ideilor 
de afaceri, etc. la care vor participa viitorii antreprenori sociali, 
antreprenori de succes în economie socială, instituții publice și alte 
persoane interesate. 
În ceea ce privește acordarea celei de-a doua tranșe, în conformitate cu 
prevederile Proiectului nostru valabile la acest moment, se va acorda 
tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de 
minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis va justifica cheltuirea a 
70% din prima tranșă acordată, cu condiția transmiterii în prealabil a 
documentelor justificative. Menționăm faptul că această prevedere poate 
suferi modificări în eventualitatea în care Ministerul Fondurilor Europene 
decide astfel. Modificările survenite vor fi discutate și prezentate 



 

 

 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă 
Titlul proiectului: Economia Socială - Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES) 
POCU/449/4/16/128489  

 

 

beneficiarilor ajutorului de minimis înainte de semnarea contractelor de 
subvenție.  
 

7 La cap. 4.2. Publicarea listei finale este 09.09.2020! 
In cadrul work-shop s-a discutat ca semnarea 
contractelor se poate face pana cel mai tarziu la 
31.03.2021, rog a se face precizari legate de 
procedura semnarii contractului (la pag.26 se 
precizeaza ca trebuiesc prezentate documente 
doveditoare; de presupus actul Constitutiv, CUi, 
contul IS sau IIS, atestatul, marca sociala ... Intervalul 
de 6 luni (sept 2020 - martie 2021) este foarte 
important  in elaborarea Planului de afaceri, in 
sensul prevederii de la pag. 31 (cap. 3.2. - 
Metodologie): Planul de afacere propus ... sa NU fie 
incheiat in mod fizic sau implementat integral 
inainte de depunerea acestuia in cadrul Concursului 
de planuri. Practic, se intelege ca o parte din 
activitatile de inceput ale proiectului pot fi demarate 
si efectiv scoase din proiect si facute in avans (in 
lunile septembrie - octombrie), astfel incat sa 

La capitolul 3.2, pagina 41, sunt stipulate  condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească planul de afacere cu care participați la concurs, printre care 
și cele la care faceți referire “Planul de afacere propus spre finanțare să NU 
fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea 
acestuia în cadrul Concursului de planuri de afacere” 
Supunem ateției dvs faptul că prin această prevedere se înțelege că planul 
de afacere așa cum îl depuneți în cadrul concursului nu este deja în 
implementare, și respectiv că întreprinderea socială nu este deja înființată.  
Abia după  selectarea planului de afaceri la finanțare și semnarea 
contractului de subvenție vor fi demarate activitățile conform planului de 
afaceri, singura cheltuială eligibilă efectuată înainte de semnarea 
contractului de subvenție fiind reprezentată de taxele de înființare a 
întreprinderii sociale 
Pentru încheiera contractului, vă invităm să studiați capitolul 
5.CONTRACTAREA de la pagina 49. 
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ativitatile de inceput ale planului de afaceri sa fie 
cele care implica cheltuieli majore ... In aceasta 
clarificare am in vedere faptul ca in lunile de iarna 
sunt o serie de activitati ce nu se pot desfasura (in 
trim. I in fiecare an, activitatile sunt inghetate ...) 
Nefiind clarificata aceasta cheestiune, nu este clar 
deloc de cine depinde incheierea contractului in 
conditiile in care jurul datei de 15 octombrie - 30 
octombrie actele sunt depuse pentru finantare (sau 
chiar la finele lunii septembrie!. Multumesc pentru 
intelegere. 

8 In Metodologie cap 3.2. Eligibilitatea, pag. 33-34 se 
face vorbire de teme secundare relevante  (5 din 
care se vor avea in vedere 3 prioritare). In Anexa 3.2. 
, criteriul EP10 se urmareste daca proiectul prevede 
masuri cu privire la temele specifice (specifice sau 
secundare???). Clarificarea este necesara nu ata 
pentru o eventuala eroare de definire (secundare 
sau specifice?) ci pentru ca in loc de cele 5 teme 
secundare s-a ma strecurat in formularul Anexa 3.2. 
EP 10 si a 6-a masura: ce promoveaza egalitatea de 

Clarificăm faptul că teme secundare = teme specifice, ambele variante sunt 
corecte si fac referire la același lucru în cadrul Metodologiei.  
În cadrul Metodologiei, la Capitolul 3.2. Eligibilitatea a fost introdusă și 
tema secundară/specifică egalitatea de șanse și nediscriminare. 
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sanse si nediscriminare! (aceasta nu figureaza in 
medodologie cap. 3.4.) Cu respect. 

9 Exista posibilitatea stabilirii unui prag minim pentru 
evaluarea masurilor care vizeaza temele secundare? 
In Ghidul Solicitantului (2018) la pag 15 sunt trecute 
praguri minime pe proiect: sprijinirea tranzitiei 3%, 
inovarea sociala 5%, nediscriminare 3%. Tot in acest 
Ghid am gasit la pag. 20 explicatia indicatorilor de 
rezultat imediat  4S61, 4S62, 4S63, trecuti si in 
Anexa 3.2. la criteriul de evaluare EP3 si neexplicati 
in Metodologie. Introducerea acestui indicator 
specific de rezultat in grila - fara o minima clarificare 
- poate conduce, in lipsa unor explicatii in plan - la 
declararea ca neeligibil??? Cred ca ar trebui lamurit 
acest aspect! Cu respect. 

Referitor la pragurile minime pentru indicatorii de rezultat din ghidul 
solicitantului, acestea se aplică administratorilor de scheme de minimis 
(Fundației ADEPT Transilvania), și prin Metodologia de depunere și 
evaluare planuri de afacere NU a fost impus un prag minim solicitanților 
ajutorului de minimis.  
Întroducerea indicatorilor de rezultat în cadrul Anexei 3.2 reprezintă o 
măsură de cuantificare și asigurare a îndeplinirii rezultatului la nivel de 
Proiect, însă pentru a elimina riscul unor potențiale neînțelegeri la nivelul 
solicitanților acest criteriu a fost eliminat. 
 
 
 

10 La cap. 3.4. Eligibilitatea cheltuieli (Metodologie) 
pentru o intreprindere sociala agentie de publicitate, 
este eligibila cheltuiala de informare si publicitate? 
(in primele luni pentru promovare?). La punctul 
15.1. Alte cheltuieli - Prelucrare de date (la ce se 
face referire???) Multumesc. 

Referitor la eligibilitatea cheltuielii de informare și publicitate pentru o 
întreprindere socială agenție de publicitate, aceasta este eligibilă atâta 
timp cât se încadrează la subcategoria 3 de la pagina 36: Cheltuieli aferente 
diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară. Prin urmare, dacă nu aveți 
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în cadrul noii întreprinderi  sociale expertiză pentru aceste servicii, le puteți 
externaliza.  
Punctul 15.1 de la capitolul de cheltuieli eligibile face referire, de exemplu, 
la servicii de prelucrare a datelor cu caracter personal – GDPR (dar nu 
exclusiv).  

11 La cap. 4.3. Evaluarea si selectia planuri de afaceri, 
se prezinta posibilitatea solicitarii de clarificari si a 
unui termen stabilit! Va rog a se preciza termenul 
(numarul de zile/ore) pana la care se poate 
transmite raspunsul (3-5 zile, 
lucratoare/nelucratoare) pentru ca luna august este 
luna de concedii si orice deplasare trebuie facuta 
tinand cont si de acest aspect, oricand putand fi 
transmise clarificari in intervalul 9 aug - 9 
septembrie 2020! Cred ca este importanta 
clarificarea precizata in Metodologie, inclusiv modul 
de transmitere prin mail, cu confirmare de primire! 
Multumesc. 

Solicitările de clarificări le veți primi pe email, dar, după cum v-am obișnuit, 
veți fi contactați și telefonic. Nu putem specifica un termen în zile și ore, 
deoarece va depinde foarte mult de volumul de lucru. Vă asigurăm însă că 
termenele vor fi corecte. 

12 In Metodologie, pag. 46-49 se prezinta selectarea 
planurilor de afaceri(dupa pitching). Practic dupa 
pitching acestea au un punctaj total (max. 100 pct) 

Ierarhizarea planurilor de afacere se va face în primul rând în ordine 
descrescătoare a punctajului total obținut. După această ierarhizare se vor 
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clar stabilit prin procedura prezentata. Ierarhizarea 
functie de punctaj este logica, din Metodologie 
rezultand o ierarhizare paralela functie de alte 
elemente. Cel privind regiunea (min. 1 plan/regiune) 
este logic! Clasamentul in functie de temele 
secundare (tranzitie, inovare TIC) se suprapune cu 
cel deja cuantificat in Anexa 3.3. (acolo se dau 
punctaje de 8,8, 4 puncte!). In conditiile in care 
avem un punctaj general, este de presupus ca in 
ordinea descrescatoare vor fi selectate urmatoarele 
proiecte: din primele 19 macar 10 in spatiul rural, 
existand sansa ca acestea sa promoveze si inovarea 
sociala  (2 planuri din 10) sau/si tranzitia catre o 
economie cu emisii scazute (inca 2 planuri). Din 
discutiile cu colegii la curs si wok-shop majoritatea 
includ eele 3 elemente in planurile de afaceri, 
existand posibilitatea ca foarte multe planuri sa 
raspunda la toate cerintele Dvs (rural si cele 3 teme). 
Nu este mai corecta si logica inserarea primului 
criteriu de ierarhizare (in pag.46-47) - cel al 
punctajului total obtinut in urma jurizarii, inaintea 

avea în vedere criteriile în baza cărora se va face selectarea planurilor de 
afacere și anume:  

- minim 1 plan de afacere per regiune;  
- minim 10 planuri de afacere implementate în mediul rural,  
- maxim 2 planuri de afacere depuse de persoane care nu au 

participat la cursul de formare în cadrul proiectului ESVIES 
- minim 2 planuri de afaceri care promovează concret sprijinirea 

tranzitiei catre o economie cu emisii de dioxid de carbon 
- minim 2 planuri de afaceri care vor promova concret inovarea 

socială 
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tuturor criteriilor care incep cu NU si precizarii altor 
elemente (de care evident ca trebuie tinut cont, fiind 
impuse de Contract AM POCU!). Este clar ca exista 
planuri din urban care au punctaj mare si poate nu 
vor fi finantate, dar cred ca trebuie plecat de la 
PUNCTAJUL TOTAL OBTINUT PRIN JURIZAREA LA 
PITCHING, in procesul de selectare descrescatoare. 
De altfel, scenariul trecut in Metodologie este 
specific situatiei in care vor fi foarte multe proiecte 
in rural (mai multe de 21) si au punctaj identic , in 
care departajarea trebuie facuta dupa procentul 
asumat pentru temele secundare. Sa nu fi inteles eu 
corect??? Cu respect. 

13 1. Conform metodologiei si a conditiilor de 
obtinere a certificatului de intreprindere sociala 
trebuie ca 90% din profitul realizat sa fie alocat 
cauzelor sociale sau rezervei statutare. In ce masura 
profitul realizat poate fi reinvestit in cadrul 
companiei pentru achizitie echipamente / 
publicitate, etc. in vederea asigurarii continuitatii 
activitatii si indeplinirii obiectivelor sociale?  

1. Această întrebare nu vizează Metodologia de depunere și evaluare a 
planurilor de afacere.  
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2. Conform metodologiei supusa spre analiza se 
specifica faptul ca persoanele fizice care infiinteaza 
intreprinderi sociale nu au dreptul sa fie asociati 
majoritati in alte companii. Rog confirmare ca 
persoana fizica are dreptul sa detina pana la 50% 
inclusiv din capitalul asocial al altei companii, si nu 
mai mult. 
 
 
In ceea ce priveste administrarea cu dreptul depline 
a altor societati exista vreo restrictie? Persoana 
fizica ce va infiinta intreprinderea sociala are dreptul 
sa fie administrator cu drepturi depline in alta 
companie in care detine pana la 50% din capitalul 
social?  
 
 
3. Conform metodologiei se specifica ca transa 
finala de plata se va efectua dupa “….. face dovada 
angajării persoanelor asumate prin planul de 

 
2. Conform Ghidului Solicitantului, persoanele fizice care înființează afaceri 
nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor 
întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție. În situația în care 
o persoană deține doar 50% din capitalul social al unei alte întreprinderi, 
rezultă că situația respectivă nu contravine prevederilor Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice Solidar Start-up. 
 
 
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, persoana al cărei plan de 
afaceri este selectat spre finanțare trebuie să îndeplinească doar condiția 
privind calitatea de asociat majoritar. Nu există prevederi/ obligații 
conform cărora asociatul majoritar trebuie să dețină calitatea de 
administrator al întreprinderilor sociale nou create, prin urmare nu ne 
interesează administrarea altor societăți de către asociatul majoritar. 
 
 
 
3. a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 6 
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afacere”. In masura in care din totalul angajatilor in 
cadrul proiectului, unul din locurile de munca ar 
trebui sa se ocupe dupa primirea transei finale, 
transa finala se va plati doar dupa angajarea tuturor 
persoanelor asumate? Nu se va urmarii realizarea 
planului de afaceri conform planificarii? In ce masura 
este posibil sa se plateasca transa II daca sunt 
angajate de exemplu 5 persoane din totalul de 7 la 
momentul platii transei finale?  
 
 
4. Conform metodologiei se specifica ca din 
totalul de 21 de proiecte finantate 10 vor fi din 
cadrul rural. Totodata se mentioneaza ca proiectele 
din mediul rural vor avea prioritate la selectie. Sa 
inteleg ca din cele 21 de proiecte, minim 10 vor fi din 
mediul rural? Pot fi toate proiectele finantate din 
mediul rural?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Pentru îndeplinirea indicatorilor prestabiliți de rezultat asumați de 
Fundația ADEPT Transilvania, minim 10 întreprinderi sociale trebuie să fie 
înființate în mediul rural. Pot fi toate din mediul rural, în funcție de 
punctajele obținute. 
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5. Rog detalierea tipurilor de documente 
necesare justificarii amortizarii de active ca si 
cheltuiala eligibila din cadrul proiectului.  
 
6. In masura in care bugetul total alocat 
proiectului precum si a valorilor finatate pe fiecare 
proiect permite finantarea a mai mult de 21 de 
proiecte, se vor finanta mai mult de 21 de proiecte?  
 
7. In cazul in care contributia proprie este mai 
mare de 5%, cand se va face dovada cheltuirii 
contributiei proprii in perioada de implementare a 
proiectului? Se poate face pana la finalul perioadei 
de implementare de 18 luni, fara a exista vreo 
conditionare in plata transei finale?  
 
8. In ceea ce presupune evaluarea tehnico-
financiara a proiectelor la inovare sociala se 
precizeaza ca se va lua în considerare valoarea 
alocată în bugetul proiectului pentru 
măsura/măsurile propuse pentru promovarea 

5.  Această întrebare nu vizează Metodologia de depunere și evaluare a 
planurilor de afacere. 
 
 
6. Bugetul proiectului nostru este conceput pentru finanțarea a 21 de 
întreprinderi sociale cu suma maximă eligibilă, de 462.380 de lei. Planurile 
de afaceri care au sub această valoare pierd 5 puncte. Nu vom finanța mai 
mult de 21 de întreprinderi sociale. 
 
7. Pentru contribuție proprie mai mare de 20.000,00 lei, solicitantul 
ajutorului de minimis va trebui să facă dovada că deține această sumă la 
semnarea contractului de subvenție.  
 
 
 
 
8.. Vă rugăm să aveți în vedere prevederile metodologiei, conform cărora 
planurile de afacere vor trebui să evidențiere în secțiunea relevantă a 
planului de afacere „Tema secundară vizată” în ce constă contribuția 
planului de afacere la o anumită temă secundară, precum și costul estimat 
al respectivelor măsuri. 
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acestei teme secundare. In masura ca in care 
cheltuielile pentru activitatea sociala nu sunt prinse 
in proiect datorita realizarii activitatilor de catre 
proprii angajati / manager cum se va evalua atata 
timp cat masurile sunt concrete si concise? Se va 
putea acorda puntaj maxim chiar daca nu exista 
alocare in buget? Sau este absolut necesar 
defalcarea sumelor cat mai realist in vederea 
aloccarii bugetare curespunzatoare pe temele 
secundare propuse? 
 
 9. In cadrul anexelor nu regasesc un model de 
flux de numerar (cash flow). Sa inteleg ca nu este 
necesar??? In PA la sectiunea VIII, punctul 4, se 
precizeaza doar veniturile estimative trimestriale, nu 
si cheltuielile. Pa punctul 3 apar premisele realizarii 
cash flow-ului insa nu exista si un model de cash 
flow. Rog clarificare. 

Fiecare dintre cele 3 teme secundare care primesc punctaj trebuie să aibă 
și alocare financiară- a se vedea algoritmul de calcul Anexa 3.3. Criteriul 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Vă puteți crea/genera propriul model de cash-flow care să vă ajute în 
implementarea planului de afaceri.  

14 1. Sediul social poate fi si in mediul rural ?   
 
 

1. Conform Ghidului Solicitantului, întreprinderile nou înființate trebuie să 
aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban 
sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se 
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2. Toti angajatii pot fi la program de 2 h ? Putem 
avea doar un angajat parti time cu 2 h ?   
 
 
3. Ce intra la experti cooptati si ce intra la servicii ?  
 
 
 

implementează proiectul. Vor fi finanțate în cadrul schemei de minimis 
Solidar Start-up doar activitățile desfășurate în cadrul punctului/ punctelor 
de lucru prevăzute în cadrul planului de afaceri aprobat. 
În consecință, o întreprindere nou înființată poate avea mai multe puncte 
de lucru în regiuni diferite de dezvoltare în care se implementează 
proiectul. Nu există restricții privind deschiderea punctelor de lucru în 
aceeași regiune cu cea în care se află sediul social al întreprinderii sociale, 
în condițiile în care atât sediul social, cât și punctul/ punctele de lucru se 
află în regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementează 
proiectului. Punctele de lucru și sediul social trebuie să fie în rural sau 
urban în funcție de alegerea în cadrul proiectului. 
 
2. Toți angajații pot fi la program de minim 3 ore/zi. Puteți avea doar un 
angajat part time, cu minim 3 ore/zi, dacă doriți. În funcție de specificul 
activității.  
 
 
3. Prin expert cooptat se înțelege colaborarea cu o persoană fizică prin 
încheierea de Contract  convenție civilă/  drepturi de autor, iar la servicii se 
înțelege colaborarea cu o persoană juridică prin încheierea unui contract 
de prestări servicii. 
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4. Sunt enumerate 5 teme secundare dar sunt 
punctate doar 3. Ce se intampla daca proiectul 
atinge una din cele 2 teme secundare nepunctate? 
Nu sunt punctate deloc ?   
 
5. Ocuparea celor 5 locuri de munca doar de femei 
poate duce la un subiect de discriminare ? 

 
4. Se punctează doar 3 teme secundare (Emisii scăzute de gaz, Inovare 
socială și TIC.), celelalte nu primesc punctaj. 
 
 
 
5. Ocuparea celor 5 locuri de muncă doar de femei poate duce la un 
subiect de discriminare, în condițiile în care procesul de recrutare a 
personalului este restrictiv și discriminatoriu. 

15 In masura in care obiectivele sociale stabilite prin 
proiect nu pot fi atinse pe perioada de 
implementare si sustenabilitate, acestea pot fi 
schimbate cu alte obiective sociale? 

NU. Obiectivele sociale vor fi parte integrantă din actele constitutive ale 
întreprinderii și parte din procesul de obținere a atestatului social și vor 
rămâne valabile și obligatoriu de îndeplinit cel puțin pe durata 
implementării planului de afacere și în periaoda de sustenabilitate 
 

16 Buna ziua.Din metodologia publicata pe site, la 
pagina 28 punctul 3.1 rezulta ca si persoanele care 
nu au participat la cursuri pot depune planuri de 
afaceri cu conditia sa se incadreze in grupul 
tinta(persoane inactive, someri, etc) si sa 
aiba certificat de competente in ES. Intrebarea mea 
este de fapt daca poti de depui plan de afaceri 

Persoanele care nu fac parte din grupul țintă al proiectului ES-VIES, dar 
care vor să participe la concursul de planuri de afaceri, trebuie să 
îndeplinească toate condițiile stipulate la sub-capitolul 3.1. ELIGIBILITATEA 
SOLICITANȚILOR AJUTORULUI DE MINIMIS, printre care se află și absolvirea 
unui curs de formare ”ANTREPRENOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ, recunoscut 
de ANC.  
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fara certificat/diploma in ES dar faci totusi parte din 
grupul tinta, de exemplu un somer neindemnizat.Va 
multumesc  

Solicitanții ajutorului de minimis care nu dețin un certificat de absolvire 
acreditat ANC sau adeverință care să ateste absolvirea cursului de 
antreprenor în economie socială vor fi declarați neeligibili.  

17 11. Grupul vulnerabil poate fi schimbat sau 
completat cu alt grup vulnerabil pe perioada de 
implementare si sustenabilitate? 

Grupul vulnerabil face parte integrantă din actele constitutive ale 
întreprinderii și parte din procesul de obținere a atestatului social și vor 
rămâne valabile și obligatorii de îndeplinit cel puțin pe durata 
implementării planului de afacere și în perioada de sustenabilitate 
 

18 Am citit metodologia si as avea nevoie de o singura 
clarificare. Este legata de eligibilitatea unei 
cheltuieli. Proiectul va implica cheltuieli mai mari, 
vom cofinanta in proportie de 10% sau mai mult, 
insa as vrea sa aflu daca pot intra drept cheltuieli 
eligibile achizitiile unor kit-uri de dom-uri de acest 
tip https://fdomes.com/ 
 
Proiectul este axat pe ecoturism si activitati in 
natura si include crearea unui spatiu de cazare 
alternativa, cazari prietenoase cu mediul (fara 
fundatie, fara beton, doar pe o podina din lemn), 
care sa fie achizitionate si amplasate pe un teren ce 

La sub-capitolul 3.4. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR sunt specificate 
cheltuielile care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din 
cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ 
subactivitatea în cauză. 
La punctul 4 sunt 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 investiții necesare funcționării 
întreprinderilor. 
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nu va face obiectul finantarii. M-ar interesa daca 
intra aceasta achzitie de corturi de tip dom in randul 
celor eligibile, precum si a eventualului mic 
mobilier/utilare (pat, dus, 2 fotolii, 2 noptiere etc). 
 
Multumesc si o zi frumoasa, 

19 Revin cu o mențiune privind anexa 3.2- Criterii de 
evaluare PA pagina 3, C.S. EP4, coloana 4 în sensul 
necesității de introducere a sintagmei „sau rural” în 
vederea conformării cu prevederile Metodologiei de 
depunere, evaluare și selecție a planurilor de 
afacere. 
În urma parcurgerii întregii documentații transmise 
nu mai am alte propuneri de adăugat. 
Vă mulțumesc. 

Vă mulțumim pentru observație, am schimbat. 

20 am o intrebare la care nu am gasit raspuns in lista cu 
cele 80 de intrebari si raspunsuri. 
Care este salariul minim pe care pot sa il ofer unui 
angajat cu norma partiala? De ex pot sa angajez o 
persoana cu norma de 4 ore/zi si careia sa ii ofer un 
salariu net de 700 de lei/luna?  

Calculele trebuie făcute ținând cont de salariul minim pe economie. 
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Multumesc 
 

21 Poate fi sediul social in mediul rural si punct de lucru 
in mediul urban? 
Respectiv, daca echipamentele (camera senzoriala 
etc) vor fi depozitate in mediul urban si activitatile se 
vor desfasura si in mediul rural, pot bifa mediul 
rural? 

NU. Se poate bifa urban sau rural, nu combinație. Dacă se bifează rural, 
atunci sediul social și eventualele puncte de lucru trebuie să fie tot în rural. 
Mediul urban sau rural vizează mediul unde se va implementa efectiv 
planul de afacere. 

22 Care este diferenta dintre obiectivele intreprinderii 
si obiectivele sociale? 

Obiectivele întreprinderii vizează activitatea economică generatoare de 
venituri (cod CAEN), iar obiectivele sociale vizează contribuția societății la 
rezolvarea unor probleme comunitare identificate. 

23 Care sunt si cand/sub ce forma vor fi solicitate actele 
care atesta ca detinem suma >5%? 

A se vedea Răspunsul la întrebarea 13.7. 

 


