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Organizarea selecției planurilor de 
afaceri

Selecția – realizată de un juriu, format din 3 
membri:

1 reprezentant al sectorului economiei sociale

1 reprezentant al mediului de afaceri local din 
regiunea Nord-Est

1 reprezentant al instituțiilor financiar-bancare
sau nonbancare din regiunea Nord-Est

Punctajul final al planului de afaceri = media 
aritmetică a punctajelor individuale a celor 3 
experți
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Condiţii de participare

✓Minim 18 ani şi statutul de salariat, patron, lucrător pe cont 
propriu, membru cooperativă, şomer, student, pensionar, 
persoană casnică, persoană întreţinută, persoană din grupuri
vulnerabile

✓Intenționează să înființeze o întreprindere socială în mediul
urban sau rural, în regiunea Nord-Est

✓Reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în 
regiunea Nord-Est

✓Nu face parte din categoria tinerilor NEETs (care nu urmează
nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu 
vârsta între 16–24 ani

3



Condiții de participare (cont.)

✓Persoanele participante la cursurile de formare antreprenorială 
organizate în cadrul proiectului “yes4IES”

✓Persoanele care nu au participat la cursurile de formare
antreprenorială, dar care se încadrează în grupul țintă eligibil și au 
certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială

Dosarul va conţine:

✓Declaraţie privind originalitatea planului de afaceri

✓Planul de afaceri + Anexe
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Criteriile de conformitate administrativă

✓Planul de afaceri, declarația privind originalitatea 
planului de afaceri și anexele – 1 exemplar format 
hârtie

✓Domeniul principal de activitate al întreprinderii 
sociale – 1 singur cod CAEN eligibil

✓Întreprinderea asigură crearea a cel puțin 5 locuri 
de muncă

✓Valoarea ajutorului de minimis – maxim 100.000 
euro, echivalent 462.380 lei (curs infoeuro august 
2018 – 4,6238 lei/euro)
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Evaluarea administrativă a planurilor de 
afaceri

✓Dosarele primite în termenul limită de depunere și dosarele complete

✓Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii conform grilei

de evaluare

✓Acceptate doar planurile de afaceri care primesc DA la toate rubricile
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Evaluarea tehnică şi financiară a Planurilor 
de afaceri
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30 Numărul maxim de pagini al Planului de afaceri (inclusiv 
Coperta si Cuprins)

≥3 Planuri de afaceri ce promovează sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

≥3 Planuri de afaceri ce promovează inovarea socială

≥3 Planuri de afaceri ce promovează nediscriminarea



Criteriile de evaluare tehnică

Originalitatea planului de afaceri

Fundamentarea planului de afaceri:

✓Misiunea socială și problema socială

✓Modul în care se integrează activitatea întreprinderii
sociale în contextul social și economic al 
zonei/Piața întreprinderii sociale

✓Modul de organizare și funcționare a întreprinderii
sociale

✓Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii
sociale
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Criteriile de evaluare tehnică (cont.)

Fundamentarea planului de afaceri (cont.):

✓Descrierea produsului/produselor, 
serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor
care vor face obiectul activității întreprinderilor
sociale

✓Justificarea activităților propuse. Analiza SWOT 

✓Rezultate economice și sociale specific preconizate

✓Planul de afaceri include/nu include elemente
concrete privind temele secundare

✓Numărul de locuri de muncă nou create și
menținute minim 6 luni este de 5 
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Rezultatele selectiei

✓Rezultatele finale (listă planuri de afaceri aprobate și listă
rezerve) – publicare pe site-ul proiectului

✓Notificarea de selectare a planurilor de afaceri comunicată
fiecărui participant prin email, curier sau poştă
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VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA 
ACORDATĂ!
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Mai multe detalii:

www.yes4IES.ro (website-ul oficial al proiectului)

Manuela Truşcă

m.trusca@hrs-outsourcing.com

Păun Adrian

a.paun@hrs-outsourcing.com

http://www.yes4ies.ro/
mailto:m.trusca@hrs-outsourcing.com
mailto:a.paun@hrs-outsourcing.com

