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I.

INFORMAȚII GENERALE

Prezenta metodologie reprezintă ghidul de desfășurare a Concursului de planuri de afaceri organizat în
cadrul proiectului “Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea Regiunii NordEst - R.I.E.S.”, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Consorțiul de parteneri care gestionează acest proiect sunt:

✓
✓
✓
✓
✓

ASOCIAȚIA CLARĂ – Lider proiect
ASOCIAȚIA BIOSILVA – Partener P1
ASOCIAŢIA "INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA" – Partener P2
ASOCIAŢIA CONSULTANŢILOR ÎN DEZVOLTARE COMUNITARĂ - Partener P3
COMUNĂ POMÂRLA – Partener P4

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor provenite
din grupuri vulnerabile contribuind la dezvoltarea antreprenoriatului social în zonele rurale și urbane
ale Regiunii de Nord Est prin creşterea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru un număr
de 120 de persoane şi înfiinţarea a 21 de întreprinderi sociale.
Bugetul proiectului este de 13,485,971.97 lei.
Obiectivul concursului de planuri de afaceri este selectarea celor mai bune planuri de afaceri și
sprijinirea înființării a 21 de noi întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piața forței de muncă a
persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.
Prezenta metodologie este în concordanță cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9. V/OS 4.16 (varianta august 2018) cu modificările și
completările ulterioare.
Procesul de selecție a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate va fi desfășurat astfel încât să asigure o
procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, în conformitate cu prevederile Orientărilor
privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Ghidul Solicitantului
Condiții Specifice Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale și Schema de ajutor de minimis - Sprijin
pentru înființarea de întreprinderi sociale.
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Conform Legii economiei sociale, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităților locale,
crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, prevăzut de
prezenta lege, în activități cu caracter social şi/sau activități economice, facilitând accesul acestora la
resursele şi serviciile comunității.

Economia socială se bazează pe următoarele principii:

A. prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
B. Solidaritate şi responsabilitate colectivă;
C. Convergența dintre interesele membrilor asociați şi interesul general şi/sau interesele
unei colectivități;
D. control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
E. Caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului
economiei sociale;
F. personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independență față de
autoritățile publice;
G. Alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea
obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial
al membrilor.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere
socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept
privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și
funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
 respectă principiile economiei sociale;
 respectă următoarele criterii:
acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe
întreprinderi sociale;
aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare
echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
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I.1 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
➢ Acordul de Parteneriat (AP) 2014-2020;
➢ Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020, aprilie 2016;.
➢ Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale”
➢ Ordin MDRAPFE nr.772 din 18 august 2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis
„Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului operaţional Capital uman
2014—2020, 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”
➢ Regulamentul (UE) nr.360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate
întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;
➢ Regulamentul (UE) nr.1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art.107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Juranalul Oficial al
Uniunii Europene L nr.352/1 din 24 decembrie 2013.
➢ Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin
Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenței nr.175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.436 din 28 iunie 2007;
➢ Ordonanța de urgență nr.66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale
aferente acestora.
➢ OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 cu completările şi modificările ulterioare.
➢ Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date.

I.2 TERMENI UTILIZAȚI
În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri:
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 - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa
juridică, constituită și atestată ca întreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia
socială, cu modificările ulterioare, și anume:
A. Societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
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B. Cooperativă de credit, care funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
C. Asociație sau fundație, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
D. Casă de ajutor reciproc a salariaților, care funcționează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul
juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, republicată;
E. Casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înființată și care funcționează în baza Legii nr. 540/2002
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare;
F. Federațiile și uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);
G. Orice alte categorii de persoane juridice, inclusiv SRL care respectă principiile economice și sociale
de funcționare stipulate de Legea Economiei Sociale.
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 său asociat al unei alte întreprinderi și care controlează
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
ATENȚIE:
• Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se
face referire la lit. a)-d) sunt considerate "întreprinderi unice".
4. Rata de actualizare - rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor
criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web a Comisiei
Europene;
5. Produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. I la Tratat, cu excepția produselor obținute din
pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/20131;
6. Prelucrarea produselor agricole - 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;
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7. Comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea
vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția
primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei
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, în 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. Administrator 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;
11. Întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul
economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile prevăzute la
art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
12. Întreprindere socială de inserție - întreprinderea socială care îndeplinește cumulativ condițiile
prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
13. 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;
14. Beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014
al Parlamentului European și 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.
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II.

COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI SOCIALE

Participanții la COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI sunt obligați să respecte termenele și condițiile
stipulate în prezenta Metodologie.
Aplicanții au obligația să respecte formatele standard impuse de către administratorul schemei pentru
TOATE ANEXELE și DOCUMENTELE care vor fi depuse în competiție și care sunt parte din această
metodologie. Competiția se desfășoară în limba română.
Accesul în competiție va fi permis doar acelor aplicanți care îndeplinesc condițiile din prezenţa
metodologie și transmit în maxim 15 de zile calendaristice de la data primirii de către beneficiari ai
notificării privind lansarea competiției, planurile de afaceri pentru care ar dori finanțare și conform
calendarului de concurs.
Notificarea va fi transmisă prin e-mail beneficiarilor cu confirmare de primire, împreună cu prezenţa
metodologie și anexele aferente și anunțată suplimentar pe www.ries.ro . Înscrierea în competiție se
va face online, prin completarea formularului online disponibil aici: www.ries.ro secțiunea –
COMPETIȚIE .
Documentele vor fi tehnoredactate, paginile numerotate, asumate prin semnătură pe fiecare pagină,
trasformate în PDF și transmise electronic în platforma www.ries.ro , secțiunea – COMPETIȚIE .
Pot trimite planuri de afaceri numai persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate cuprinse în
prezenta metodologie.
Evaluarea aplicațiilor se va face în funcție de Planul de afaceri complet, cu toate anexele solicitate în
prezenta metodologie.
Vor fi selectate 26 de planuri de afaceri- 21 pe lista celor finanțabile și 5 planuri pe lista de rezervă.
Notă:
• Depunerea unei aplicații cu conținut identic sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea
ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management/marketing și bugetul detaliat,
atrage excluderea din competiție a aplicației care este asemănătoare sau identică.
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II.1 BUGET AFERENT COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI
Finanțarea înființării și funcționării noilor afaceri se va face prin alocarea unei sume sub formă de ajutor
de minimis, conform Schemei de ajutor de minimis – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale
aprobată prin Ordinul nr. 772/03.08.2018.
Suma aferentă ajutorului de minimis pe întreg proiectul este de 9,709,980.00 lei.
Fiecare plan de afaceri selectat va beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestuia în
aplicare în valoare de maximum 462,380 lei/proiect.
Se vor finanța 21 de planuri de afaceri în valoare de 462,380 lei/proiect până la epuizarea bugetului de
9,709,980.00 lei lei.
De reținut!
Beneficiarul ajutorului de minimis propriu-zis nu va fi persoana fizică ce aplică pentru finanțare, ci
întreprinderea nou-înfiinţată de persoana fizică (cea care va deveni reprezentant legal).
Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
Graficul de acordare a tranșelor se calculează automat conform Anexei Bugetul Planului de Afaceri în
funcție de disponibilitatea sumelor la nivelul Autorității de Management din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene.
A. O tranșă inițială de maximum 50% (AVANS) din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta
aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
B. O a doua tranșă de 50% (TRANSĂ FINALĂ) din valoarea ajutorului de minimis, va fi acordată cel târziu
până în luna a IX-a de la semnarea contractului de subvenție cu condiția cheltuirii a minim 50% din
tranșa inițială primită (punctul A).
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”Drepturile și obligațiile beneficiarilor de ajutor de minimis (Ordinul nr. 772/2018 , art 12) sunt:
a) (…) dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condițiile prevăzute în
prezenta schemă de ajutor de minimis și în Ghidul solicitantului Condiții specifice "Sprijin pentru înființarea de
întreprinderi sociale";
b) 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 prezenta schemă de ajutor de
minimis și în Ghidul solicitantului condiții specifice "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale";
c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de
minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea
ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;
d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui întreaga valoare a ajutorului de minimis primit în situația
nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.
(2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 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".
(3) 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 operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de
coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.”
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II.2 REGULI DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICANŢI
Pot participa la COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI SOCIALE persoanele fizice care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:

✓ Se încadrează în criteriile de grup țintă pentru beneficiarii acestui proiect, mai exact sunt:
o persoane care au cel puțin studii medii
o tineri cu vârsta minimă 18 ani și nu se încadrează în categoria NEETs
o angajaţi, inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă,
o persoane cu vârste peste 54 de ani care nu sunt pensionari,
o persoane cu handicap;
✓ Își au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Nord Est;
✓ Posedă cetăţenia română;
✓ Persoanele care nu au participat la cursurile organizate în cadrul prezentului proiect trebuie să
se încadreze în condițiile de eligibilitate pentru accesul în grupul țintă al proiectului.

✓ Aplicantul care propune planul de afaceri trebuie să fie absolvent al unui curs certificat ANC
derulat în cadrul proiectului RIES sau în cazul în care aplicanții nu au fost beneficiari ai
programului de formare RIES, aplicanții trebuie să dețină certificat ANC în Manager
Întreprindere Socială (cod COR 112036) sau Antreprenor în economia socială (Cod COR
112032), obținut prin formarea profesională în cadrul altei entități juridice, decât
administratorul prezentei schemă de grant. În acest sens se va menționa și atașa la
documentele de concurs diploma de absolvire pentru unul din cele 2 programe de formare
menționat mai sus.
✓ Nu au fost supuşi unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de
judecată, din motive profesionale sau etic- profesionale;

✓ Nu au fost condamnați de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații
criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității
Europene;

✓ Nu furnizează informații false;
✓ Sunt direct responsabili de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca
intermediari pentru proiectul propus a fi finanțat;
✓ Nu au fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a
Comisiei Europene/Consiliului Concurenței ori al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care
a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral
recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
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✓ Intenţionează să înfiinţeze o afacere socială non-agricola în mediul rural sau urban organizată
conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala;

✓ Nu au calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării
contractului de subvenție.

✓ Aplicantul să nu fie angajat în cadrul echipei de implementare a proiectului sau să nu fi
participat în luarea unor decizii în legătură cu proiectul și nici să nu fie în relație de soț/soție,
afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu aceștia.
Notă:
Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderile de economie
socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:
a) societăţile cooperative de gradul I;
b) cooperativele de credit;
c) asociaţiile şi fundaţiile;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
f) societăţile agricole;
g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează
faptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile prevăzute la art. 4 din
lege,precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.
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II.3 PLANUL DE AFACERI PROPUS SPRE FINANȚARE
CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU PLANURILE DE AFACERI CE VOR FI
FINANȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
1. Planul de afaceri trebuie să vizeze:
✓ înființarea unei întreprinderi sociale - care se va constitui conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si
HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
219/2015 privind economia socială, cu sediul social sau punctul/punctele de lucru în localități din
județele din regiunea de Nord-Est, în mediul rural sau urban.
✓ Angajarea a minimum 5 persoane cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție.
Toți aceștia vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în localitățile vizate pentru
implementarea planului de afaceri ce va fi finanțat.
2. Să respecte formatele standard impuse de către administratorul schemei pentru TOATE
ANEXELE și DOCUMENTELE care vor fi depuse în competiție și care sunt parte din această
metodologie.
3. Să fie transmise în maxim 15 de zile calendaristice de la data primirii de către beneficiari a
notificării că pot depune planurile de afaceri în competiție.
4. Planul de afaceri trebuie să respecte condițiile minime din GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII
SPECIFICE, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9. V/OS 4.16.
ATENȚIE!
➢ Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată trebuie să aibă minim 5
persoane angajate.
➢ Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari,
beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.
➢ Persoanele vor fi angajate cel târziu până la finalul lunii a treia de la data la care intră în vigoare
contractul de subvenție.

5. Planul de afaceri trebuie să permită ca:
✓ Structura de economie socială nou înființată, trebuie ca în maxim 4 luni de la înfiinţare să devină
operaţională şi să obțină atestatul de întreprindere socială.
✓ Întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării
proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere
socială, la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior
finalizării implementării proiectului.
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✓ La finalul implementării proiectului, indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație
a numărului de persoane angajate, administratorul schemei de economie socială are obligația de a
se asigura că numărul persoanelor angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate este cel puțin
egal cu numărul total asumat inițial.
6. Un plan de afaceri poate include mai multe coduri CAEN, câtă vreme obiectul/ obiectele de
activitate nu contravine/ contravin prevederile Ghidului Solicitantului privind activitățile pentru
care nu se aplică și nu se acordă finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis Solidar Start-up.
Codurile CAEN trebuie să fie, însă, complementare în cadrul planului de afaceri și să contribuie la
realizarea obiectivului de activitate propus.
Planul de afaceri va conține cel puțin următoarele elemente:
Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;
Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se
adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de
mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;
Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă: elemente
de analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri;
Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea
membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate
de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit.
c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și
misiunea/programele sociale ale acesteia;
Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activității
întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;
Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor
și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse
față de acestea;
Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin
intermediul unei finanțări nerambursabile;
Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect un set de rezultate
proprii corespunzătoare activităților planificate;
Numărul de persone angajate în întrepriderile sociale nou înființate.

7. Planul de afaceri nu trebuie să cuprindă activități neeligibile pentru schema de minimis.
Planul de afaceri, să nu se adreseze activităților economice enumerate la art. 5, alin. (2) din Schema de ajutor
de minimis (Ordinul nr. 772/03.08.2018):
A) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de
acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
B) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în domeniul producţiei primare de
produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
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C) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi
comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
✓ atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză
achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
✓ atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
✓ ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv
ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele
de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
D) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
E) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

8. Componenta socială a planul de afaceri trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:
✓ Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;
✓ Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de
persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale acestora,
zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;
✓ Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic
din zona respectivă;
✓ Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se
asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri
vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind
activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit. c și d, Legea
nr. 219/2015 privind economia socială;
✓ Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea
economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia;
9. Planul de afaceri să fie fundamentat. Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta
realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la
informații verificabile în zonă geografică de implementare a proiectului.
10. Planul de afaceri trebuie să vizeze temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 1
✓ Dezvoltarea durabilă (sprijinirea tranziției către o economie bazată pe emisii scăzute de
carbon sau a măsurilor care includ aspecte legate de locuri de muncă verzi)
✓ Egalitatea de șanse și nediscriminarea (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.

1

Ghid – integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduriue.ro/orientari-beneficiari
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11. Planul de afaceri trebuie să vizeze temele secundare ale programului de finanțare POCU 20142020:
✓ 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 sociale2
✓ Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor,
✓ Nediscriminare

Prin proiect vor fi susținute planurile de afaceri care respectă temele secundare și orizontale
ale POCU 2015-2020, prin urmare planurile de afaceri care includ măsuri/activități pe aceste
domenii vor beneficia de un avantaj în grila de evaluare.
- 10% PA finantate propun activitati ce promoveaza sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta dpdv al utilizarii resurselor;
- 10% PA finantate promoveaza inovarea sociala;
- 25%PA finantate propun activitati ce prevad utilizarea / implementarea de solutii
TIC”- Proiectul R.I.E.S.
- 10%PA finantate propun masuri de consolidare a cercetarii, dezvoltarii tehnologice
si/sau a inovarii.

2

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16, pag 15
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II.4 CHELTUIELI ELIGIBILE
1. Cheltuieli de înființare a structurii ce va deveni întreprindere socială
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 și deplasarea 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)
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
7. 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)
8. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
910. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării
întreprinderilor
11. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
12. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
13. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
14. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
15. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
16. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
16.1. Prelucrare de date
16.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
16.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în
format tipărit şi/sau electronic
16.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
17. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare
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Nu sunt eligibile:
A. Taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
B. Achiziționarea de bunuri imobiliare (terenuri sau clădiri);
C. Achiziţia de echipamente second-hand;
D. Contribuția în natură;
E. Amenzi, penalități şi cheltuieli de judecată;
F. Cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
G. Cheltuielile cu dobânda.
Pe parcursul implementării planului de afaceri, cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către
beneficiar.
Cheltuielile solicitate din ajutorul de minimis trebuie justificate în raport cu necesitatea acestora pentru
derularea activității afacerii. Totodată, este necesar ca toate cheltuielile să fie justificate din punct de
vedere al costurilor previzionate şi argumentate cu oferte de preţ, studii de piaţă etc.
IMPORTANT! Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie
efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării schemei de
minimis.
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.
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III.

CALENDARUL COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI

Data

Acțiune

5 octombrie 2020 Metodologia de concurs și anexele vor fi urcate pe platforma www.ries.ro
5 octombrie 2020 Lansarea competiției de planuri de afaceri

19 octombrie ora 17:00 Termenul limită pentru depunerea planurilor de afaceri
21 octombrie Transmitere clarificări, către aplicanți, pentru etapa a 1 a
22 octombrie ora 00:00 Transmitere răspuns clarificări pentru etapa a 1 a
23 octombrie Publicarea rezultatelor evaluării administrative (etapa a 1 a)
24 octombrie, ora 00:00 Primire contestații pentru etapa a 1 a
25 octombrie Raspuns final - Etapa de evaluare administrativă, după contestații
26 octombrie Transmitere clarificări, către aplicanți, Etapa a 2 a
27 octombrie ora 00:00 Transmitere răspuns clarificări pentru etapa a 2 a
28 octombrie ora 00:00 Publicarea listei de aplicații admise (etapa a 2 a)
1 noiembrie ora 00:00 Primire contestații pentru etapa a 2 a

2 noiembrie 2020 Afisare rezulate finale, după contestații
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IV.

PARTICIPAREA LA COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI

IV.1 PREGĂTIREA COMPETIȚIEI
Participarea la COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI este deschisă tuturor membrilor grupului
țintă al proiectului și publicului larg, cu respectarea condițiilor de eligibilitate. Anunțul de lansare a
competiției va făcut public pe site-ul www.ries.ro și transmis prin email/sms (în funcțiile de datele de
contact din formularul de grup țintă), către persoanele incluse în proiect.
COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI se desfășoară în perioada 05 Octombrie 2020 – 2 Noiembrie
2020 și prevede următoarele etape:
➢ Etapa I - Înscrierea și încărcarea Planurilor de afaceri – 05 – 19 Octombrie 2020 ora 17.00 (în
acest interval pot fi adresate întrebări sau pot fi făcute sugestii la documentele publicate pe
adresa de email – ries@bucovinainstitute.org )
➢ Etapa II - Evaluarea administrativă – 05 – 25 Octombrie 2020
➢ Etapa III - Evaluare tehnico-economică – 05 Octombrie 2020 – 2 Noiembrie 2020
➢ Etapa IV - Declararea castigătorilor și semnarea contractelor
Procesul de evaluare a unui plan de afacere se consideră încheiat după parcurgerea tuturor etapelor
enumerate mai sus.

IV.1.1. Etapa 1. Înscrierea și încărcarea Planurilor de afaceri pe portalul proiectului
Înscrierea și încărcarea planurilor de afaceri în competiția din cadrul proiectului “Reţeaua
întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est - R.I.E.S.”
POCU/449/4/16/128512 se realizează în perioada 05 – 19 Octombrie 2020, în 2 (doi) pași:
1. Participantul trebuie să se înscrie pe platforma: www.ries.ro în secțiunea competiție cu un
„username” şi „parolă”. Toți participanții își vor crea un cont nou pe platforma de competiție,
completând toate datele solicitate în formularul de înscriere online.
ATENȚIE!

Aplicantul va selecta care este partenerul din proiect la care se va trimite aplicația fiind permisă
înscrierea doar la un singur partener.
NOTĂ
ASOCIAȚIA CLARA – Lider proiect – finanțează 6 afaceri sociale
ASOCIAȚIA BIOSILVA – Partener P1– finanțează 4 afaceri sociale
ASOCIAŢIA INSTITUTUL BUCOVINA – Partener P2 – finanțează 4 afaceri sociale
ASOCIAŢIA ACDC - Partener P3– finanțează 2 afaceri sociale
COMUNĂ POMÂRLA – Partener P4– finanțează 5 afaceri sociale
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2. Se încarcă documentele necesare participării la COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI,
pana cel mai târziu in data de 19 Octombrie 2020 ora 17.00.
Documentele pe baza cărora se va efectua evaluarea sunt următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.

Anexa 1_Declarație de eligibilitate - se incarca fisier pdf
Anexa 2_Planul de afaceri - se incarca fisier pdf
Anexa 3.a Bugetul de investiții - se incarca fisier pdf
Anexa 3.b Previziuni financiare - se incarca fisier pdf
Anexa 3.c Calcul vânzări - se incarca fisier pdf

ATENȚIE!

ÎNCĂRCAREA DOCUMENTELOR SE FACE NUMAI ÎN FORMAT .PDF ȘI ASUMATE CU SEMNĂTURA
CANDIDATULUI ȘI DATA COMPLETĂRII. Sunt permise si semnaturi digitale certificate, in cazul in care
participantul nu detine o astfel de semnatura, va printa documentele si le va semna olograf.

NOTĂ:
• În cadrul acestei competiții, fiecare aplicant, poate transmite un singur plan de afacere doar la un
singur partener.
• Persoana care depune planul de afaceri, trebuie să aibă calitatea de reprezentant legal în actele
constitutive ale persoanei juridice nou înființate și să semneze ulterior contractul de ajutor de
minimis. Poate fi reprezentant legal, doar persoana care a urmat cursul ANC –Manager Întreprindere
Socială și a susținut examenul final.
• Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în
structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție. Calitatea de asociat
majoritar, este asociată entităților economice cu scop lucrativ, de tipul societăților comerciale
constituite în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, respectiv persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care își desfășoară activitatea potrivit
prevederilor Ordonanței de Urgență nr.44/2008.
• Proiectele declarate câștigătoare, depuse de aplicanți care nu au fost beneficiari ai proiectului în
cadrul căruia se organizează competiția, nu pot depăși 10% din suma totală alocată ca ajutor de
minimis în proiect.
• Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat
pe următoarele principii:
- Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de
piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.
- Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat
și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de
implementare a proiectului.
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IV.1.2. Etapa 2. Evaluarea administrativă
Ideile de afaceri vor fi evaluate de către o Comisie de evaluare, cu sprijinul unui Secretariat
administrativ-tehnic al COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI, în cadrul unui proces nediscriminatoriu și
în concordanță cu obiectivele specifice ale schemei de ajutor de minimis.
Procesul de evaluare se va realiza în baza documentelor depuse pe platforma proiectului www.ries.ro.

Componența comisiei de evaluare
Pentru etapa de evaluare administrativă secretariatul administrativ-tehnic va fi constituit din 6 (șase)
membri, respectiv:
✓ 1 coordonator de competiție (partener coordonator concurs)
✓ 1 secretar administrativ (partener coordonator concurs)
✓ 4 membri (desemnați de la fiecare partener)
Secretariatului administrativ-tehnic are următoarele principale responsabilități:
➢ Gestionare (descărcare, înregistrare, arhivare, distribuire, etc.) documente încărcate pe
platformă;
➢ Gestionare grile de evaluare (dinspre și către Comisia de evaluare);
➢ Gestionare (descărcare, înregistrare, arhivare, distribuire, etc.) contestații (dinspre și către
Comisia de evaluare);
➢ Gestionare (centralizare rezultate, elaborare, sintetizare, afișare etc.) clasamente preliminare
și clasament final.

Verificarea conformității administrative
După primirea notificării pe e-mail a pachetului de documente transmis de către beneficiar pentru
competiția de planuri de afaceri, persoană responsabilă de evaluarea administrativă și a eligibilității va
aloca un număr de înregistrare formularului online de înaintare a documentației. Acest număr va fi
comunicat pe e-mail beneficiarului și va fi utilizat ulterior în corespondența aferentă competiției de
planuri de afaceri. De asemenea, va fi publicat pe site-ul proiectului www.ries.ro în secțiunea dedicată
competiției pentru a vedea clasamentul ca urmare a evaluării .
În situații particulare în care anumite informații sau documente din cadrul documentației inițiale nu
vor fi clare , va putea fi transmisă o singură solicitare de clarificări pe adresa de e-mail comunicată de
către beneficiar pentru corespondență. Având în vedere prevederile GDPR, pe site-ul proiectului, se va
publica doar numărul de înregistrare care a fost alocat planului de afaceri de către administratorul
schemei de grant, fără alte date de identificare a beneficiarului.
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ATENȚIE:
• PENTRU MINIM UN CRITERIU EVALUAT CU ”NU” LA GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ (ANEXA 4),
PLANUL DE AFACERI VA FI RESPINS ȘI NU VA MAI FI EVALUAT CONFORM GRILEI DE EVALUARE TEHNICOFINANCIARĂ (ANEXA 5).
• Lipsa Planului de Afaceri sau Bugetului planului de afaceri, inclusive anexe aferente, nu poate face obiectul
solicitării de clarificări și conduce din start la respingerea aplicației.
• Aplicația va fi respinsă și dacă planul de afaceri nu respect formatul transmis.

În situația în care aplicantul consideră că nu a fost evaluat corect va putea depune contestație în
termenul admis în prezenta metodologie și cuprins în calendar, utilizându-se modelul din Anexa -Model
contestație. Vor fi reanalizate aplicațiile care fac obiectul unei contestații și ulterior va fi publicată lista
proiectelor depuse de aplicanți eligibili și conforme din punct de vedere administrativ.
Toate planurile de afaceri admise după Etapa administrativă vor intra în evaluare în următoarea etapă.

IV.1.3. Etapa 3. Evaluare tehnico-economică
Componența comisiei de evaluare
Pentru etapa de evaluare tehnico-economică din comisia de verificare vor face parte câte 1
reprezentant:
✓ al sectorului economiei sociale;
✓ al mediului de afaceri din regiune (antreprenori, organizaţii patronale, etc.);
✓ al instituţiilor financiare bancare sau nonbancare;
Unul dintre aceștia va fi președintele comisiei, care are următoarele atribuții:
- în cadrul procesului de evaluare a planurilor de afaceri mediază disensiunile dintre membrii
comisiei legate de procesul de evaluare,
- aprobă punctajul final şi dispune transmiterea fisei de evaluare către fiecare titular de plan de
afaceri,
- primește/aproba/respinge contestațiile depuse,
- realizează soluționarea contestațiilor depuse - reevaluarea aplicațiilor în cazul contestațiilor
aprobate,
- centralizează punctaje şi redactează fişa de punctaj final a fiecărui plan de afaceri,
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Verificarea tehnico-economică a planurilor de afaceri
Planurile de afaceri admise în urma etapei administrative vor fi evaluate calitativ în conformitate cu
prevederile Anexei 5.
Selecția planurilor de afaceri, care vor primi finanțare în cadrul proiectului, se va face în ordinea
descrescătoare a punctajului final obținut față de celelate planuri de afaceri depuse pentru același
partener. Punctajul minim de calitate este 70.
Coordonatorul procesului de selecție planuri de afaceri va întocmi lista planurilor de afaceri selectate
în vederea acordării finanțării (minimum 21), în conformitate cu precizările de mai jos, și lista de rezervă
maximală a planurilor de afaceri care au obținut punctajul minim de calitate 70 de puncte.
Lista de rezervă va fi întocmită pentru fiecare partener în parte, în funcție de planurile de afaceri
depuse și evaluate. În cazul în care unul dintre parteneri nu are planuri de afaceri admise pe lista de
rezervă și este necesară finanțarea unuia va fi redistribuit în ordinea punctajului de pe listele de rezervă
ale celorlați parteneri.
În caz de egalitate a punctajelor, se va avea în vedere punctajul de la criteriul I. CONTRIBUŢIA
INVESTITIEI PROPUSE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI, subcriteriul 1.8 Inovare socială din
grila de evaluare Etapa 2.
Rezultatele evaluării vor fi comunicate pe platforma www.ries.ro și aplicanții care nu sunt mulțumiți
de ele pot depune imediat contestație, utilizându-se modelul din Anexa -Model contestație. Nu vor fi
acceptate contestațiile care au fost trimise după timpul menționat în calendarul competiției.
Lista finală a proiectelor admise pentru finanțare va fi publicată pe platforma www.ries.ro. Având în
vedere prevederile GDRP, pe site-ul proiectului, se va publica doar numărul de înregistrare care a fost
alocat planului de afaceri de către administratorul schemei de grant și punctajul final, respectiv
mențiunea” ADMIS PENTRU FINANȚARE” sau” ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ”, fără alte date de
identificare a beneficiarului.

Depunerea eventualelor contestații
După publicarea/afișarea Clasamentului centralizat preliminar, candidații pot depune o singură dată
contestaţie (Anexa 6) pentru fiecare etapă, privind evaluarea propriului Plan de afaceri.
Modelul de contestație se descarcă de pe site-ul proiectului: www.ries.ro .
Contestațiile se vor transmite NUMAI la adresa de email: info@bucovinainstitute.org , conform
calendarului COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI (cap.III al prezentei metodologii).
ATENȚIE: TRANSMITEREA CONTESTAȚIEI SE FACE NUMAI ÎN FORMAT .PDF ȘI ASUMATĂ
CU SEMNĂTURA CANDIDATULUI ȘI DATA COMPLETĂRII.

- 23 -

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Titlul proiectului: Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord- Est - R.I.E.S.
Cod proiect: POCU/449/4/16/128512
Beneficiar: Asociația Clara

Contestațiile sunt soluționate de către Comisia de evaluare. Reevaluarea Planurilor de afaceri pentru
care a fost depusă contestație se va face conform procedurii aplicate la evaluarea inițială iar decizia
comisiei este definitivă.
Rezultatul contestației va fi comunicat candidatului prin email, împreună cu explicitarea punctajului
obținut pentru fiecare criteriu de evaluare în parte.
Clasamentul centralizat post-contestații va fi actualizat pe site-ul proiectului conform calendarului.

Mecanisme de verificare și evitare a conflictului de interese
Conflictul de interese se va verifica pe toată durata procedurii de depunere și evaluare a planurilor de
afaceri. Pentru evitarea conflictului de interese persoanele implicate direct în procesul de evaluare și
selecție, vor trebui să declare lipsa conflictului de interese prin completarea unui declarații de
confidențialitate și imparțialitate pentru fiecare dintre proiectele incluse în procesul de evaluare.
Orice persoană implicată în procesul de evaluare și selecție care se află într-o situație de
incompatibilitate/conflict de interese va solicita coordonatorului de proiect înlocuirea sa de îndată ce
a luat la cunoștință de situația de incompatibilitate/conflict.

IV.1.4. Etapa 4. Declararea castigătorilor
După finalizarea COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI, câștigătorii desemnați de către Comisia
de evaluare vor fi anunțați atât pe site-ul proiectului cât și prin intermediul datelor furnizate în
formularul online de înscriere în competiție.
Având în vedere prevederile GDPR, pe site-ul proiectului, se va publica lista finală doar cu numărul de
înregistrare care a fost alocat planului de afaceri de către administratorul schemei de grant, fără alte
date de identificare a beneficiarului.
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V.

DISPOZIȚII FINALE

Prezenta metodologie și anexele care vor face parte din dosarul de propunere de proiect vor fi postate pe
site-ul www.ries.ro secțiunea COMPETIȚIE. Administratorul schemei de grant, își rezervă dreptul de a
corecta condițiile prezentei metodologii în caz de nevoie, pe parcursul desfășurării Concursului.
Eventualele actualizări vor fi făcute publice pe platforma www.ries.ro .
Orice comunicare între părți referitoare la prevederile prezentei metodologii (solicitare de
clarificări/furnizare de răspunsuri) se va face strict prin intermediul adresei de e-mail
ries@bucovinainstitute.org, comunicare care va fi considerată oficială.

ANEXE METODOLOGIE
Anexa Formular depunere plan de afaceri (online)
Anexa 1 Declarație de eligibilitate
Anexa 2 Planul de afaceri
Anexa 3.a Bugetul de investiții
Anexa 3.b Previziuni financiare
Anexa 3.c Calcul vânzări
Anexa 4 Grila de evaluare etapa administrativă
Anexa 5 Grila de evaluare etapa tehnico-financiară
Anexa 6 Contestație evaluare administrativă și de eligibilitate
Anexa 7 – Contestație evaluare tehnico financiară
Anexa 8 - Coduri CAEN și lista domeniilor exceptate de la finantare prin Schema de ajutor de minimis
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ANEXA 1 – DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
Subsemnatul/subsemnata................................................................................., CNP:……………, posesor/posesoare al/a C.I.
seria ........, nr. ....................., cu domiciliul în………………………….
localitatea ...................................................................., str.........................................................., nr. ........, bl. ........., scara
............, et. ............, ap. .......,județul ........................................, cu reședința (dacă e cazul) în
localitatea………….…………......................, str. ……………............................., nr. ……, bl. ..........., scara............., et. .........., ap.…...,
județul .……………............................, telefon: ............................, email.........................................................., în calitate de
aplicant în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „“Rețeaua întreprinderilor de economie
socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est - R.I.E.S.”, cod POCU /449/4/16/128512, cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
1) Nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă,
din motive profesionale sau etic-profesionale.
2) Nu am fost niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie,
implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentulintereselor financiare ale Comunităţii Europene.
3) Nu sunt angajat al liderului de proiect sau al partenerului și nici nu sunt în relație de soț/soție, afin sau rudă, până la
gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerilor;
4) Îmi asum responsabilitatea implementării planului de afaceri depus, în calitate de viitor reprezentant legal al
întreprinderii ce va fi înființate, şi nu acţionez ca intermediar pentru planul de afaceri propus spre finanțare.
5) Nu am mai depus acest plan de afaceri în competiție la un alt administrator de grant, sunt direct responsabil de
pregătirea planului de afaceri și nu acționez ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
6) Am luat la cunoștință de prevederile contractului de subvenție și îmi asum responsabilitatea respectării integrale a
prevederilor acestui document în cazul în care planul meu de afaceri va fi selectat pentru finanțare.

De asemenea, mă angajez să suport orice prejudiciu/daune cauzate de apariția unui conflict de interese sau a unei situații
de incompatibilitate, constatate și dispuse final(după epuizarea oricărei căi legale de atac) de organele abilitate, atât pe
perioada implementării proiectului, cât și în perioada post-implementare.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca organizatorul are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, documente doveditoare. Înţeleg că, în cazul în care
această declaraţie nu este conformă cu realitatea, încalc prevederile legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data:
Semnătura:
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ANEXA 2 – PLAN DE AFACERI

Titlu plan de afacere
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nume:
Prenume:
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PLAN DE AFACERI Titlul planului de afaceri (poate fi numele entității juridice ce va fi create sau brand-ul sub care va fi
derulată activitatea):
I. DESCRIEREA AFACERII
1. Propunerea de denumire a entitatii juridice (maxim 3 opțiuni)
2. Locul de implementare a planului de afaceri (localitatea / județul)
3.

Forma de organizare

Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderile de economie
socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:
a) societăţile cooperative de gradul I;
b) cooperativele de credit;
c) asociaţiile şi fundaţiile;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
f) societăţile agricole;
g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează
faptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile prevăzute la art. 4 din
lege,precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.
4. Numele complet al reprezentantului legal/administrator (persoana care va semna contractul
de subvenție) și date de contact (telefon și email)
5. Coduri CAEN (enumerați)
Codul CAEN
Principal
Secundar 1
Secundar 2
….
Notă: Se vor enumera codurile pentru activitățile propuse pentru finanțare. Veți avea un cod CAEN
principal si alte coduri secundare. Dintre codurile CAEN secundate enumerați primele 5 (daca e cazul).
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Un plan de afaceri poate include mai multe coduri CAEN, câtă vreme obiectul/ obiectele de
activitate nu contravine/ contravin prevederile Ghidului Solicitantului privind activitățile pentru care nu
se aplică și nu se acordă finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis Solidar Start-up. Codurile CAEN
trebuie să fie, însă, complementare în cadrul planului de afaceri și să contribuie la realizarea obiectivului
de activitate propus.
1.1. Viziune, misiune și obiective economice
1. Viziunea (reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia într-o perioadă de timp definită,
în condiții ideale, pornind de la situația actuală. Atenție! Fiind o afacere socială viziunea va
avea si o dimensiunea socială care va fi înglobată celei generale)
2. Misunea (Ce fac pentru a ajunge la îndeplinirea viziunii? Cum se îndeplinește viziunea atunci
când se utilizează resursele existente? Cum mă văd alții? )
3. Obiectivele economice (respectați regula de formulare SMART - specifice, măsurabile,
abordabile, realiste si posibil de atins într-un orizont de timp dat)
1.2. Misiune și obiective sociale
4. Misunea socială (Ce fac pentru a ajunge la îndeplinirea viziunii sociale? În situația în care
aplicantul dorește ca misiunea socială să fie inglobată celei generale a entității, poate
concepe o misiune cuprinzătoare pentru ambele dimensiuni ale afacerii, fără a fi depunctat)
5. Obiectivele sociale (respectați și aici regula de formulare SMART - specifice, măsurabile,
abordabile, realiste si posibil de atins într-un orizont de timp dat)
1.3. Descrierea succintă a afacerii sociale
Descrierea afacerii sociale se va face in maximum 1500 de caractere fara spații. Textele mai lungi se vor
tăia de jos în sus, fiind luate în considerare doar primele 1500 de caractere.
Atenție! Descrierea afacerii sociale e descrierea întregului business, ținând cont și de
obiectivele sociale asumate.
Potențiale întrebări de sprijin pentru descrierea afacerii:
1. Ce nevoi economice ai identificat în comunitate, și la care răspunde afacerea ta?
2. Ce nevoi sociale ai identificat în comunitate la care răspunde afacerea ta?
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3.
4.
5.
6.

Ce produse / servicii vrei să oferi / prestezi în cadrul afacerii sociale?
Cine ar fi clienții tăi business?
Cine ar fi beneficiarii tăi sociali?
Afacerea socială propusă este prietenoasă cu omul, mediu și comunitatea? Ce impact social va
genera afacerea ta? De ce este diferită de o afacere clasică?
7. Povestește-ne cine ești tu și care e echipa cu care vei înființa afacerea socială?
8. Care e motivația ta și a echipei de a înființa o afacere socială?
9. Câte locuri de muncă îți propui să creezi și în ce domenii în primii 2 ani de funcționare?
10. Cum ai putea modifica businessul tău dacă esti obligat să funcționezi în condiții excepționale
(de exemplu- pandemie)?
11. Îți propui după demararea afacerii să aplici pentru statutul de întreprindere socială de inserție
(minim 30% din angajați vor fi persoane din grup vulnerabil, care vor cumula 30% normă de
muncă din total norme angajați în întreprindere)?
12. Care e valoarea planului de afaceri? Ce sumă nerambursabilă ți-ai planificat să soliciți ca
subvenție? Ce contribuție cash poți asigura (dacă e cazul)?
1.4. Descrierea produselor/serviciilor și a contextului economic și pieții
1.4.1 Descrierea produselor/serviciilor
Va fi făcută succint, în maximum 1000 de caractere fără spații, ținând cont de indicațiile
de mai jos. În situația depășiri dimensiunii textului, se vor lectura doar primele 1000 de
caractere fără spații, punctarea făcându-se după acel text )
1.4.2. Descrierea pieții
Vă recomandăm să prezentați concluziile analizei contextului economic și domeniului de business
în care va activa afacerea socială pe care o înființați (max 1500 de caractere fara spatii, cu regula
menționată mai sus).
Precizați dimensiunea pieței, potențialul de creștere a pieței? Care ar fi dovezile / argumentele în
acest sens? Cine sunt clienții cărora vă adresați cu produsele / serviciile business (persoane fizice sau
juridice)? Ce nevoi au acești clienți? Care vă sunt concurenții direcți? Cum veți face distribuția? Care este
avantajul competitiv al afacerii dumneavoastră, așa cum rezultă din concluziile analizei SWOT?
1.5 Surse de finanțare luate în calcul la finanțarea afacerii
Precizați toate surse de finanțare luați în calcul pentru dezvoltarea afacerii sociale.
1.6 Politica de resurse umane
Politica de personal (modalitatea în care va fi atrasă/gestionată/motivată resursa umană. Dacă aveți
măsuri speciale pentru grupuri vulnerabile) Atenție: Politica de personal trebuie construita pe principiile
nondiscriminarii si ale egalitatii de sanse.
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1.7 Analiza SWOT a afacerii
Realizați analiza SWOT a afacerii sociale și concluzionați datele obținute.
A) Punctele tari (Exemplu: forța de muncă bine calificată; echipamente noi și moderne; vad comercial
etc);
B) Punctele slabe (Exemplu: forța de muncă slab calificată; fluctuația mare a personalului, etc);
C) Oportunități (Exemplu: Localizarea afacerii intr-un oras-centru universitar etc.);
D)Amenințări (Exemplu: impredictibilitatea deciziilor politice in Romania,
impredictibilitatea
modificarilor Codului Fiscal, introducerea sau marirea unor taxe și impozite locale, etc.).
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

II. PLANUL OPERAȚIONAL
2.1 Infrastructură necesară pentru derularea activității. Descrieți ce tip de spațiu aveți nevoie
pentru funcționare, compartimentare necesară (dacă e cazul).
2.2 Descrieți și necesarul de autorizatii, avize si acorduri necesare pentru implementarea si
exploatarea investitiei.
Tip autorizație /
certificare

Condiții care trebuie
îndeplinite conform
legislației

Taxe de autorizare /
certificare (dacă e
cazul)

Timp aproximativ pentru
obținerea autorizației /
certificării

2.2 Ce trebuie să faceți pentru sigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente,
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branşamente necesare şi estimarea costurilor aferente). Detaliaţi cum se vor asigura
utilităţile în cazul în care acestea nu există.
2.3 Principalele activitati, durata de realizare a acestora din perioada de implementare si realizati
graficul Gantt.
(Exemplu activitati: Realizarea procedurii de inchiriere a spatiului, Achiziţia, recepţia şi punerea în
funcţiune a echipamentelor de specialitate, echipamente informatice şi mobilier specific, Achiziţia de
active necorporale, achizitia materiilor prime si a materialelor, actiuni de promovare a
produselor/serviciilor, Recrutarea şi selecţia personalului, etc)
2.4 Ce echipamente / utilaje / dotări /servicii veți achiziționa pentru derularea afacerii?
Nr.crt.

Echipament / utilaj / dotare / servicii

Cantitate

Valoare estimată cu
TVA

Descrieți fluxului tehnologic aferent produselor/serviciilor/ lucrarilor cu integrarea echipamentelor in
fluxul tehnologic.

2.5 Principalii furnizori ai afacerii dumneavoastră pentru materiile prime / servicii pe care le veți
utiliza în procesul de producție / prestare de serviciu (dacă e cazul)
Nr.
Crt.
1.
2.
3….

Nume furnizor

Produse și servicii care se
vor achiziționa

Argumente/
comentarii

Date contact/
pagina web

Notă: În ultima coloană puteti menționa caracteristici deosebite (exemplu- produs natural sau
companie care recicleză, singurul producător pe piață, etc.)
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2.6 Organigrama afaceriii sociale (inserați o imagine grafică care să includă organele de conducere
și angajații)
Oferiți informații cu privire la locurile de muncă care vor fi create în afacerea socială.
Nr.crt Denumire
Normă Responsabilități
Cerințele de
Salarizare din subvenție
post
de
principale
ocupare a
Da
Nu
lucru/zi
postului
1.
2.
3……
Total posturi :
din care total posturi aparținând grupuri vulnerabile :
III. PLANUL DE MARKETING. STRATEGII.
3.1 STRATEGIA DE MARKETING
Descrieti strategiile de marketing ținând cont și corelând fiecare dintre dintre elementele mixtului de
marketing și anume: strategia de produs, strategia sau politica de preț, strategia de vânzări și
distribuție, strategia de promovare.
Referiți-vă la strategia pentru intrarea pe piață, dezvoltarea și consolidarea afacerii sociale, anticipând
care va fi durata fiecarei etape, strategia optima de adoptat și elementele de bază care să ducă la
succesul strategiei. (text de maxim 2500 caractere fara spații).
a. Descrieți pe scurt principalele trei obiective de promovare și justificația adoptarea deciziei.
b. Menționați dacă firma va avea unul/mai multe brand-uri
c. Detaliați planul de promovare pentru primul an de fucționare a afacerii.
promovare
Canale/acțiune de
Segment țintă de
Impact
durata
promovare
clienți
previzionat
Online

Off line
Notă: Acest plan trebuie să se regăsească și în bugetul planului de afaceri.
d. Detaliați ce strategii de promovare vor fi aplicate? Justificați răspunsul.
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3.2 Produsele și serviciile
-

în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă
la ce servesc serviciile prestate de dvs.
în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

Identificați cel mai avantajos produs/serviciu – din punct de vedere economic, pentru afacerea
dumneavoastră. Justificați alegerea.
3.3 Piața țintă
Descrieți segmentul de piața pe care veți intra și cea pe care doriți să o ocupați.
3.4 Concurența.
Identificați principalii concurenti, în funcţie de piaţa de desfăşurare, produse/ grupe de produse .
Utilizați tabelul de mai jos pentru analiza concurenței pentru fiecare categorie de produse/servicii
principală.
Nume
Pagină
companie web dacă
concurentă
există

Puncte tari pe care o
concurența în raport cu
afacerea ta

Puncte slabe pe care o are
concurența în raport cu afacerea
ta

3.5 Strategia de preț
a. Care sunt elementele care compun pretul/tariful pentru principalele produse/servicii pe care le
veți avea?
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b. Cum este prețul/tariful produselor/serviciilor afacerii sociale față de concurența directă?
Nume firma
concurenta

Produs/serviciu
analizat

Preț/tarif fara TVA
(ron) la concurent

Preț/tarif fara TVA
(ron) la afacerea
socială

1.

1.
2.
3.
2.
1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
Nota: se vor evidenția principații concurenți direcți și principalele produse sau servicii cu care se intra în
concurență. Tabelul se va extinde sau restrânge în funcție de caracteristica afacerii.
b. Detaliați ce strategie de preț veți avea în raport cu concurența .
3.6 Vanzările. Strategie de vânzări.
a. Detaliați ce metodă de vânzare alegeți pentru produsele/serviciile dvs? De ce?
b. Care sunt principalele atuuri pe care le aveți în vânzare?
c. Descrieți este strategia de vânzări a afacerii sociale. Justificați.

3.7 Distribuția/livrarea
a. Care va fi metoda de livrare/distribuție aleasă pentru produsele/serviciile afacerii dumneavoastră?
Justificați.

IV. TEME SECUNDARE
Vă rugăm să raspundeți la toate întrebările de mai jos. Nu lăsați spații goale, indicați ”nu e
cazul/nu e aplicabil afacerii mele” in cazul in care afacerea dumneavoastră nu contribuie la tema
respectivă.
1. Detaliați măsurile ce vor promova concret implementarea unor soluţii TIC în procesul de
producţie/furnizare de bunuri/prestare de servicii şi/sau execuţie de lucrări.
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2. Prin ce activităţi promovează afacerea dumneavoastră inovarea socială?
3. Prin ce activităţi afacerea dumneavoastră va contribui la sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficiența utilizarii resurselor?
4. Aveți în vedere activităţi ce promovează concret dezvoltarea durabilă? Dacă da, vă rugăm să
le detaliați.
5. Prin ce activităţi afacerea dumneavoastră promovează concret cercetarea, dezvoltarea
tehnologică şi/sau inovarea?
V. SUSTENABILITATE
Precizați care sunt sursele ulterioare de finanţare pentru continuarea afacerii după ce veti ieși
din perioada de sustenabilitate a proiectului. Precizați un plan în care intenționați să mențineți locurile
de muncă nou create după perioada de sustenabilitate asumată prin proiect.
VI. PLANUL FINANCIAR
Descrieți planul financiar având în vedere:
➢
➢
➢
➢

Veniturile estimate – de unde vor proveni aceste venituri.
Bugetul de investiții
Costurile estimate – cum se va realiza controlul și reducerea lor permanentă.
Fluxul de lichidități – cum se va asigura continuitatea fluxurilor de încasări, de cheltuieli ale
firmei.
➢ Alternative de finanțare – care sunt sursele posibile de finanțare a activității și cum vor fi ele
mobilizate.
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ANEXA 3.a - Buget investitii
Cheltuieli aferente înființării și funcționării întreprinderilor sociale nou înființate
aferente ajutorului de minimis

Categoria de cheltuieli

Cantitate

Unitatea
de măsură

Cost
unitar

Valoare
totală
fără TVA

cheltuieli

Valoare
totală
cu TVA

1. Taxe pentru înfiinţarea și funcționarea întreprinderii sociale
Taxe pentru infiintarea intreprinderii
Autorizații de funcționare………
Total cheltuieli Taxe pentru înfiinţarea și funcționarea întreprinderii sociale
2. Cheltuieli pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea întreprinderii sociale
2.1. Cheltuieli cu salariile personalului
nou-angajat (max 18 luni)
2.1.1 Salarii nete
Angajat 1
Angajat 2
Angajat 3
Angajat 4
Angajat 5
2.1.2 Contributii sociale aferente
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor

-

Justificare buget: Detaliaţi
modul de estimare a tuturor
elementelor de cost din
planificarea bugetară

Cheltuieli prevăzute
din subventie
(asitență financiară
nerambursabilă)

Cheltuieli
prevăzute din
surse proprii (din
vânzări)
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asimilate acestora (contribuţii angajaţiangajator)
Angajat 1

-

-

Angajat 2
Angajat 3
Angajat 4
Angajat 5
Total cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat al întreprinderii sociale

-

2.2 Materiale consumabile și materii
prime aferente funcționării întreprinderii
sociale (max. 18 luni)
Total cheltuieli Materiale consumabile și materii prime aferente funcționării întreprinderii
sociale
2.3. Cheltuieli de informare si publicitate
aferente funcționării întreprinderii sociale
0

Total Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcționării întreprinderii sociale

-

-

-

-

2.4. Cheltuieli de tip FEDR (achizitii de
bunuri), din care:
-

-

-
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Total cheltuieli de tip FEDR

-

-

-

Total Subvenţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea întreprinderii sociale
3. Cheltuieli pentru derularea activității întreprinderii sociale
Total Cheltuieli pentru derularea activității

-

-

4. Valoare activități subcontractate/externalizate, din care:
contabil

luni

Total valoare activitați subcontractate/externalizate

-

5. Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităţilor
Total Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităţilor

-

Valoarea eligibila a ajutorului de minimis
CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI ( a se detalia mai jos)
Din vânzări previzionate
Din credite/împrumuturi bancare
Din alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)
ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ DE INTREPRINDERE

0.00
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ANEXA 3.b - Previziuni financiare
CASH-FLOW
Nr. crt.

Explicații / luna

I

Sold inițial disponibil (casa și banca)

A

Intrari de lichidități (1+2+3+4)

AN 2021

AN 2022
-

AN 2023
-

-

-

-

1

din vânzari

2

din credite primite

-

-

-

3

alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)

-

-

-

4

Alocație Financiară nerambursabilă
Total disponibil (I+A)

B

Utilizări numerar din exploatare
1

Cheltuieli cu materii prime și materiale
consumabile aferente activității desfășurate

2

Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

3

Chirii

4

Utilități

5

Costuri funcționare birou, Cheltuieli de marketing,
Servicii cu terții, Reparații/Întreținere

-

-
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6

Asigurări

7

Impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

Alte cheltuieli (Cheltuieli pentru derularea
activității)
Cheltuieli pentru investiții (Valoarea totală a
proiectului)

C
1
D

-

Cheltuieli de tip FEDR (achizitii de bunuri)

-

-

Credite

-

Rambursări rate de credit scadente

-

Dobânzi și comisioane

-

Plați/încasari pentru impozite și taxe (1-2+3)

-

-

-

1

Plați TVA

-

-

-

2

Rambursări TVA

-

-

-

3

Impozit pe profit/cifra de afaceri

-

-

-

F

Dividende

-

-

-

G

Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)

-

-

-

H

Flux net de lichidități (A-G)

-

-

-

II

Sold final disponibil (I+H)

-

-

-

E

-

-
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ANEXA 3.c - Calcul vanzari
Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect (LEI)
Nr.
Crt.

Categoria

Preț/UM
(LEI)

UM

Total

Total

Total

An 2020

An 2021

An 2022

Vanzari fizice previzionate
Nr. UM

Total venituri /incasari anuale

LEI

LEI

Nr. UM

LEI

Nr. UM

LEI
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ANEXA 4 - Grila de evaluare administrativă și de eligibilitate
Nume și prenume aplicant:
Titlul planului de afaceri:
Număr de înregistrare plan de afaceri:

...... / .....

Nr
Criteriu
crt
1. Verificarea criteriilor de transmitere
1.1.
Solicitantul s-a înregistrat corect pe platforma ”ries.ro”
prin completarea integrală și corectă a formularului
online.
1.2.
Solicitantul a încărcat toate documentele (scanate
asumate și în format .pdf) necesare participării la
COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI:
- Anexa 1 Declarație de eligibilitate
- Anexa 2 Planul de afaceri
- Anexa 3.a Bugetul de investiții
- Anexa 3.b Previziuni financiare
- Anexa 3.c Calcul vânzări
1.3.
Documentele au fost încărcate pe platforma ”ries.ro”
in termenul 05-19 Octombrie 2020, ora 17.00
2. Conformitate administrativă
2.1.
Anexa 1-Declarația de eligibilitate a fost depusă, este
conformă, este asumată, semnată și datată și este
transmisă în format PDF.
2.2.
Anexa 2- Planul de afaceri este depus, este conform,
este asumat , semnat și datat, respecta formatul
recomandat și este transmis în format PDF.
2.3.
Anexa 3.a Bugetul de investiții al Planului de Afaceri
este depus, este asumat , semnat și datat, respecta
formatul recomandat și este transmis în format PDF.
2.4.
Anexa 3.b Previziuni financiare al Planului de Afaceri
este depus, este asumat , semnat și datat, respecta
formatul recomandat și este transmis în format PDF.
2.5.
Anexa 3.c Calcul vânzări al Planului de Afaceri este
depus, este asumat , semnat și datat, respecta formatul
recomandat și este transmis în format PDF.
2.6.
Datele din toate documentele încărcate și din
formularul online coincid.
2.7.
Declarația de eligibilitate (Anexa 1), Planul de afaceri
(Anexa 2), Bugetul de investiții (Anexa 3.a), Previziuni
financiare (Anexa 3.b), Calcul vânzări (Anexa 3.c) au fost

Indeplinire
criteriu
Da
Nu

Observații
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redactate la calculator, în limba română și sunt în
conformitate cu formatul tip.
3. Eligibilitate
3.1.
Solicitantul este eligibil conform condițiilor din Ghidul
Solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale”
3.2.
Candidatul a depus numai un plan de afaceri
3.3.
Planul de afaceri vizează înființarea unei întreprinderi
sociale care se va constitui în aria de desfășurare a
proiectului.
3.4.
Planul de afaceri propus vizează înființarea unei
întreprinderi sociale care se va constitui conform Legii
nr. 219/2015 privind economia socială
3.5.
Planul de afaceri nu se adresează activităților
economice neeligibile din Schema de ajutor de minimis.
3.6.
Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se
încadrează în limita maximă de 462,380 lei/proiect.
3.7.
Solicitantul nu este în conflict de interese și/sau în
oricare formă de incompatibilitate stipulate în
declarația de eligibilitate (Anexa 1) a prezentei
proceduri de concurs
3.8.
Aplicantul nu a mai depus acest plan de afaceri în
competiție la un alt administrator de grant.
3.9.
Solicitantul este de acord cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul
proiectului

Elemente privind responsabili
evaluare
1

Numele şi
prenumele

Funcţia

2

Data
3

1.1. Întocmit

membru competiție

1.2. Verificat

secretar

1.3. Avizat

Coordonator competiție

Semnătura
4

5

- 47 -

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Titlul proiectului: Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord- Est - R.I.E.S.
Cod proiect: POCU/449/4/16/128512
Beneficiar: Asociația Clara

ANEXA 5 – GRILA EVALUARE TEHNICO FINANCIARĂ
Număr de înregistrare plan de afaceri:
Punctaj Evaluator 1:

...... / .....

Punctaj Evaluator 2:

...... / .....
Min. 70

CRITERII DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI

CRITERIU / SUBCRITERIU
I. CONTRIBUŢIA INVESTITIEI PROPUSE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI
1.1.

1.2.

Planul de afaceri este propus de un absolvent al cursului Manager de intreprindere
sociala organizat in cadrul proiectului RIES

EVALUARE PUNCTAJ

0
PUNCTAJ MAXIM
Maxim

35

Maxim

6

PUNCTAJ
TOTAL

PUNCTAJ
ACORDAT

EVALUARE

a.

Da

6

0

Da

6

b.

Nu

0

0

Nu

0

Domeniul de activitate propus prin planul de afaceri încadrează activitățile în următoarele
categorii:

Maxim

4

a.

Producție

4

0

4

b.

Servicii

4

0

4

c.

Comerț

0

0

0

PUNCTAJ DE
REFERINTA
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1.3.

Solicitantul argumentează direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii sociale,
având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale
acesteia;
a.

1.4.

1.5.

1.7.

Maxim

Da

b. Nu
Investitia propune măsuri ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie
cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii
resurselor;
a.

Maxim

Da

b. Nu
Solicitantul investiției justifică modul în care se integrează activitatea întreprinderii în
contextul social și economic din zona de activitate.
a.

Maxim

Da (punctaj acordat în funcție de numărul persoanelor angajate)

b. Nu
Solicitantul investiției justifică prin modelul de organizare și funcționare a întreprinderii
problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială și programele sociale ale
acesteia.
a.

1.6.

Da

b. Nu
Solicitantul își asumă prin planul de afaceri ca viitorii angajați să facă parte din grupurile
vulnerabile propuse în cadrul proiectului (someri, femei, persoane cu dizabilitati,
persoane din grupa de varsta 55-64 ani, persoane cu nivel scazut de studii, etc), astfel:

a.

Maxim

Da

Maxim

4
4

0.00

0

0.00

Nu

0

3

0

Da

1

0

0

Nu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

5

5
5

0

0

0

1

2

Nu

3
0

5
5

0

0

0

1

2

Nu

3
0

2
2

0

1

2

3
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1.8.

b. Nu
Investitia propune măsuri/activități ce promovează concret inovarea socială și
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării?
a.

1.9.

0
Maxim

Da

b. Nu
Investitia propune măsuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin
implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de
servicii si/sau executie de lucrari?

Maxim

0

0

2
2

0

0

0

1

2

Nu

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

0

2

a.

Da

2

0

b.

Nu

0

0

II. CALITATEA PLANULUI DE AFACERI

Nu

1

2

Nu

3
0

Maxim

50

Activităţile propuse in planul de afaceri sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt
corelate în cadrul calendarului de realizare cu schema de personal, cu rezultatele,
indicatorii de realizare şi ţintele stabilite

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2.

Solicitantul descrie in mod clar si concis produsele/ serviciile/ lucrările care fac obiectul
afacerii

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.3.

Solicitantul identifică în mod realist și descrie potențialii clienți ai afacerii
Solicitantul identifică în mod realist și descrie concurenții afacerii propuse
Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru produsele/serviciile oferite și
fundamentează previziunile de creștere a activității.

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.

2.4.
2.5.
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2.6.

Solicitantul propune în mod realist achiziționarea de dotari, utilaje și echipamente
tehnologice, inclusv software-uri necesare desfasurarii activitatii, iar costurile investiției
sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/cataloage/ website-uri,
orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse)

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.7.

Elementele de cost sunt bine identificate, justificate, corect alocate în bugetul și descrise
în planul de afaceri

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.8.

Proiecțiile veniturilor sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte,
spre exemplu prin oferte de preț/cataloage/website-uri, orice alte surse verificabile.

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.9.

Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente) în
condiţiile resurselor disponibile și în contextul economiei sociale.

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bugetul de venituri și cheltuieli este corect întocmit, sumele prevăzute sunt bine
justificate și corelate cu toate activitățile propuse în planul de afaceri

Maxim

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Maxim

15

Maxim

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Solicitantul detaliază în mod convingător sursele ulterioare de finanțare pentru
menținerea și dezvoltărea afacerii după perioada de sustenabilitate stabilită prin proiect.

Maxim

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solicitantul detaliază în mod convingător un plan prin care va menține locurile de muncă
nou create după perioada de sustenabilitate asumată prin proiect.

Maxim

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.10.

III. SUSTENABILITATEA PLANULUI DE AFACERI
3.1.

3.2.

3.3.

Solicitantul propune achiziționarea de dotari, utilaje si echipamente tehnologice, inclusv
software-uri necesare desfasurarii activitatii, in pondere mai mare sau egala cu 70% din
valoarea planului de afaceri (0 puncte sub 70%, 2 puncte pentru 70% si cate 2 puncte
pentru fiecare 10 puncte procentuale in plus rotunjite la întreg).
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ANEXA 6 – Contestație evaluare administrativă și de eligibilitate
Nume și prenume aplicant:
Titlul planului de afaceri:
Număr de înregistrare plan de afaceri:

...... / .....

Subsemnatul/a…………………………......................,

CNP………………...................,

domiciliat/ă

în............................................………, str. .......................................……., nr. .... bl....., sc......, ap..…, tel.
mobil ..........................................., e-mail ......................................……....... în calitate de participant al
Competiției de Planuri de Afaceri în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de
întreprinderi sociale”, organizat prin proiectul “Reţeaua întreprinderilor de economie socială pentru
dezvoltarea Regiunii Nord-Est - R.I.E.S.” POCU/449/4/16/128512, având în vedere rezultatul evaluării
planului de afaceri menționat mai sus, vă rog să binevoiţi a proceda la reevaluarea documentelor în
baza cărora s-a efectuat evaluarea și să-mi comunicaţi rezultatele reevaluării împreună cu explicitarea
grilei obţinute pentru fiecare criteriu negativ în parte, în vederea eliminării oricăror neclarităţi.

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în METODOLOGIE DE EVALUARE ȘI
SELECȚIE a Planurilor de afaceri elaborat în cadrul proiectului “Rețeaua întreprinderilor de economie
socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est - R.I.E.S.” și sunt de acord cu acestea.

Data,

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

Semnătură

.............................................
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ANEXA 7 – Contestație evaluare tehnico financiară
Nume și prenume aplicant:
Titlul planului de afaceri:
Număr de înregistrare plan de afaceri:

...... / .....

În atenția comisiei de soluționare a contestațiilor:
Subsemnatul/a...................................................................CNP………………..................., domiciliat/ă
în............................................………, str. .......................................……., nr. .... bl....., sc......, ap..…, tel.
fix/ mobil ..........................................., e-mail ......................................……......., în calitate de solicitant
de finanțare pentru aplicația cu nr.................................. depusă în cadrul Competiției de Planuri de
Afaceri organizat prin proiectul “Reţeaua întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea
Regiunii Nord-Est - R.I.E.S.” POCU/449/4/16/128512, contest rezultatele evaluării tehnico-financiare
a planului de afaceri, respectiv notarea următoarelor capitole:

CRITERIU/SUBCRITERIU

PUNCTAJ
PRIMIT

PUNCTAJ
AUTO
EVALUARE

CONTESTARE
PUNCTAJ PRIMIT

I. CONTRIBUŢIA INVESTITIEI PROPUSE LA REALIZAREA
OBIECTIVELOR PROIECTULUI
1.1. Planul de afaceri este propus de un absolvent al
cursului Manager de intreprindere sociala
organizat in cadrul proiectului RIES
a.
1.2.

1.3.

Da

b. Nu
Domeniul de activitate propus prin planul de
afaceri încadrează activitățile în următoarele
categorii:
a.

Producție

b.

Servicii

c. Comerț
Solicitantul argumentează direcțiile strategice de
dezvoltare a întreprinderii sociale, având în vedere
atât activitatea economică, cât și
misiunea/programele sociale ale acesteia;
a.

Da

b.

Nu
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1.4.

1.5.

Solicitantul își asumă prin planul de afaceri ca
viitorii angajați să facă parte din grupurile
vulnerabile propuse în cadrul proiectului (someri,
femei, persoane cu dizabilitati, persoane din grupa
de varsta 55-64 ani, persoane cu nivel scazut de
studii, etc), astfel:
Da (punctaj acordat în funcție de numărul
a. persoanelor angajate)
b. Nu
Solicitantul investiției justifică prin modelul de
organizare și funcționare a întreprinderii
problema socială a cărei rezolvare constituie
misiunea socială și programele sociale ale
acesteia.
a.

1.6.

b. Nu
Solicitantul investiției justifică modul în care se
integrează activitatea întreprinderii în contextul
social și economic din zona de activitate.
a.

1.7.

Da

b. Nu
Investitia propune măsuri/activități ce
promovează concret inovarea socială și
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice
și/sau a inovării?
a.

1.9.

Da

b. Nu
Investitia propune măsuri ce vor promova concret
sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct
de vedere al utilizarii resurselor;
a.

1.8.

Da

Da

b. Nu
Investitia propune măsuri ce vor promova concret
utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor
solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de
bunuri, prestare de servicii si/sau executie de
lucrari?
a.

Da

b.

Nu

II. CALITATEA PLANULUI DE AFACERI
2.1.

Activităţile propuse in planul de afaceri sunt
descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt corelate în
cadrul calendarului de realizare cu schema de
personal, cu rezultatele, indicatorii de realizare şi
ţintele stabilite
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2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10
.

3.1.

3.2.

Solicitantul descrie in mod clar si concis
produsele/ serviciile/ lucrările care fac obiectul
afacerii
Solicitantul identifică în mod realist și descrie
potențialii clienți ai afacerii
Solicitantul identifică în mod realist și descrie
concurenții afacerii propuse
Analiza pieței demonstrează existenţa cererii
pentru produsele/serviciile oferite și
fundamentează previziunile de creștere a
activității.
Solicitantul propune în mod realist achiziționarea
de dotari, utilaje și echipamente tehnologice,
inclusv software-uri necesare desfasurarii
activitatii, iar costurile investiției sunt suficient
fundamentate, spre exemplu prin oferte de
preț/cataloage/ website-uri, orice alte surse
verificabile (cel puțin 3 surse)
Elementele de cost sunt bine identificate,
justificate, corect alocate în bugetul și descrise în
planul de afaceri
Proiecțiile veniturilor sunt realiste, suficient
justificate, fundamentate pe date corecte, spre
exemplu prin oferte de preț/cataloage/websiteuri, orice alte surse verificabile.
Strategia de marketing este realizabilă (identifică
instrumente adecvate şi eficiente) în condiţiile
resurselor disponibile și în contextul economiei
sociale.
Bugetul de venituri și cheltuieli este corect
întocmit, sumele prevăzute sunt bine justificate și
corelate cu toate activitățile propuse în planul de
afaceri
III. SUSTENABILITATEA PLANULUI DE AFACERI
Solicitantul propune achiziționarea de dotari,
utilaje si echipamente tehnologice, inclusv
software-uri necesare desfasurarii activitatii, in
pondere mai mare sau egala cu 70% din valoarea
planului de afaceri (0 puncte sub 70%, 2 puncte
pentru 70% si cate 2 puncte pentru fiecare 10
puncte procentuale in plus rotunjite la întreg).
Solicitantul detaliază în mod convingător sursele
ulterioare de finanțare pentru menținerea și
dezvoltărea afacerii după perioada de
sustenabilitate stabilită prin proiect.
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3.3.

Solicitantul detaliază în mod convingător un plan
prin care va menține locurile de muncă nou create
după perioada de sustenabilitate asumată prin
proiect.

Alte elemente în considerația contestației:
…………

Data,

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

Semnătură

.............................................
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ANEXA 8 – Coduri CAEN și lista domeniilor exceptate de la finantare prin
Schema de ajutor de minimis
Schema de ajutor de minimis nu se aplica urmatoarelor:
a)
ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii,
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a
pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr.
17/21.01.2000;
b)
ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse
agricole;
c)
ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii
produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de
la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari;
d)
ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarelor
legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate
altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)
ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate;
f)
ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Coduri CAEN NEELIGIBILE pentru afacerile nou infiintate
(conform prevederilor din Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU)
CAEN 01 (Agricultura, vanatoare si servicii conexe)
01 Agricultura, vanatoare si servicii anexe
011 Cultivarea plantelor nepermanente
0111 Cultivarea cerealelor ( exclusiv orez ), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
0112 Cultivarea orezului
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
0114 Cultivarea trestiei de zahar
0115 Cultivarea tutunului
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 Cultivarea strugurilor
0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale
0123 Cultivarea fructelor citrice
0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129 Cultivarea altor plante permanente
013 Cultivarea plantelor pentru inmultire
0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire
014 Cresterea animalelor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Titlul proiectului: Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord- Est - R.I.E.S.
Cod proiect: POCU/449/4/16/128512
Beneficiar: Asociația Clara

0141 Cresterea bovinelor de lapte
0142 Cresterea altor bovine
0143 Cresterea cailor si a altor cabaline
0144 Cresterea camilelor si a camelidelor
0145 Cresterea ovinelor si caprinelor
0146 Cresterea porcinelor
0147 Cresterea pasarilor
0149 Cresterea altor animale
015 Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor )
0150 Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor )
016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
0163 Activitati dupa recoltare
0164 Pregatirea semintelor
017 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii
0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii

CAEN 02 (Silvicultura si exploatare forestiera)
02 Silvicultura si exploatare forestiera
021 Silvicultura si alte activitati forestiere
0210 Silvicultura si alte activitati forestiere
022 Exploatarea forestiera
0220 Exploatarea forestiera
023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
024 Activitati de servicii anexe silviculturii
0240 Activitati de servicii anexe silviculturii
CAEN 03 (Pescuitul si acvacultura)
03 Pescuitul si acvacultura
031 Pescuitul
0311 Pescuitul maritim
0312 Pescuitul in ape dulci
032 Acvacultura
0321 Acvacultura maritima
0322 Acvacultura in ape dulci

Codurile CAEN eligibile sunt urmatoarele:
05 Extractia carbunelui superior si inferior
051 Extractia carbunelui superior ( PCS=>23865 kJ/kg )
0510 Extractia carbunelui superior ( PCS=>23865 kJ/kg )
052 Extractia carbunelui inferior ( PCS<23865 kJ/kg )
0520 Extractia carbunelui inferior ( PCS<23865 kJ/kg )
06 Extractia petrolului brut si a gazelor naturale
061 Extractia petrolului brut
0610 Extractia petrolului brut
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062 Extractia gazelor naturale
0620 Extractia gazelor naturale
07 Extractia minereurilor metalifere
071 Extractia minereurilor feroase
0710 Extractia minereurilor feroase
072 Extractia minereurilor metalifere neferoase
0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu
0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase
08 Alte activitati extractive
081 Extractia pietrei, nisipului si argilei
0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a
ardeziei
0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
089 Alte activitati extractive n.c.a.
0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale
0892 Extractia turbei
0893 Extractia sarii
0899 Alte activitati extractive n.c.a.
09 Activitati de servicii anexe extractiei
091 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
099 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
10 Industria alimentara
101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne
1011 Prelucrarea si conservarea carnii
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare )
102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
105 Fabricarea produselor lactate
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
107 Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
108 Fabricarea altor produse alimentare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
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1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 Fabricarea de mancarururi preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11 Fabricarea bauturilor
110 Fabricarea bauturilor
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
12 Fabricarea produselor din tutun
120 Fabricarea produselor din tutun
1200 Fabricarea produselor din tutun
13 Fabricarea produselor textile
131 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
132 Productia de tesaturi
1320 Productia de tesaturi
133 Finisarea materialelor textile
1330 Finisarea materialelor textile
139 Fabricarea altor articole textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp )
1393 Fabricarea de covoare si mochete
1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
141 Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu exceptia articolelor din blana
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp )
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
142 Fabricarea articolelor din blana
1420 Fabricarea articolelor din blana
143 Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei;
prepararea si vopsirea blanurilor
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151 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament;
prepararea si vopsirea blanurilor
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
152 Fabricarea incaltamintei
1520 Fabricarea incaltamintei
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din
paie si din alte materiale vegetale impletite
161 Taierea si rindeluirea lemnului
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
162 Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si din alte materiale vegetale
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
171 Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabric
205 Fabricarea altor produse chimice
2051 Fabricarea explozivilor
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esentiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
211 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
221 Fabricarea articolelor din cauciuc
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
222 Fabricarea articolelor din material plastic
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231 Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticla
2314 Fabricarea fibrelor din sticla
2319 Fabricarea de sticlarie tehnica
232 Fabricarea de produse refractare
2320 Fabricarea de produse refractare
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233 Fabricarea materialelor de constructii din argila
2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa
234 Fabricarea altor articole din ceramica si portelan
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
235 Fabricarea cimentului, varului si ipsosului
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului si ipsosului
236 Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos
2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
237 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
239 Fabricarea produselor abrazive si a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
24 Industria metalurgica
241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor inguste
2433 Productia de profile obtinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
244 Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase
2441 Productia metalelor pretioase
2442 Metalurgia aluminiului
2443 Productia plumbului, zincului si cositorului
2444 Metalurgia cuprului
2445 Productia altor metale neferoase
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
245 Turnarea metalelor
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea otelului
2453 Turnarea metalelor neferoase usoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii
251 Fabricarea de constructii metalice
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
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252 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
253 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
2530 Productia generatoarelor de aburi ( cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala )
254 Fabricarea armamentului si munitiei
2540 Fabricarea armamentului si munitiei
255 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
256 Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract
2561 Tratarea si acoperirea metalelor
2562 Operatiuni de mecanica generala
257 Productia de unelte si articole de fierarie
2571 Fabricarea produselor de taiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal
2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
261 Fabricarea componentelor electronice
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice ( module )
2612 Fabricarea altor componente electronice
262 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
263 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
264 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
265 Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie; productia de ceasuri
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2652 Productia de ceasuri
266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
267 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
268 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor
2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor
27 Fabricarea echipamentelor electrice
271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si
control a electricitatii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
272 Fabricarea de acumulatori si baterii
2720 Fabricarea de acumulatori si baterii
273 Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

- 63 -

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Titlul proiectului: Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord- Est - R.I.E.S.
Cod proiect: POCU/449/4/16/128512
Beneficiar: Asociația Clara

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
275 Fabricarea de echipamente casnice
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
279 Fabricarea altor echipamente electrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
281 Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala
2811 Fabricarea de motoare si turbine ( cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete )
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetarie
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
282 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou ( exclusiv fabricarea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice )
2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
283 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a masinilor-unelte
2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
289 Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
293 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
30 Fabricarea altor mijloace de transport
301 Constructia de nave si barci
3011 Constructia de nave si structuri plutitoare
3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
302 Fabricarea materialului rulant
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3020 Fabricarea materialului rulant
303 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
304 Fabricarea vehiculelor militare de lupta
3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta
309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete si de de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31 Fabricarea de mobila
310 Fabricarea de mobila
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
32 Alte activitati industriale n.c.a.
321 Fabricarea bijuteriilor, imitatiilor de bijuterii si articolelor similare
3211 Baterea monedelor
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
322 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
323 Fabricarea articolelor pentru sport
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
324 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
325 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
329 Alte activitati industriale
3291 Fabricarea maturilor si periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor
3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
3317 Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
332 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
351 Productia, transportul si distributia energiei electrice
3511 Productia de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
352 Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte
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3521 Productia gazelor
3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
353 Furnizarea de abur si aer conditionat
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
36 Captarea, tratarea si distributia apei
360 Captarea, tratarea si distributia apei
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
37 Colectarea si epurarea apelor uzate
370 Colectarea si epurarea apelor uzate
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
381 Colectarea deseurilor
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
382 Tratarea si eliminarea deseurilor
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
383 Recuperare materialelor
3831 Demontarea ( dezasamblarea ) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
39 Activitati si servicii de decontaminare
390 Activitati si servicii de decontaminare
3900 Activitati si servicii de decontaminare
41 Constructii de cladiri
411 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara
4110 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara
412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
42 Lucrari de geniu civil
421 Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri
422 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
4291 Constructii hidrotehnice
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
43 Lucrari speciale de constructii
431 Lucrari de demolare si de pregatire a terenului
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
433 Lucrari de finisare
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4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
439 Alte lucrari speciale de constructii
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor
451 Comert cu autovehicule
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare ( sub 3,5 tone )
4519 Comert cu alte autovehicule
452 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
453 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
454 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor
46 Comert cu ridicata cu excepta comertului cu autovehicule si motociclete
461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu
semifabricate
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
462 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
463 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 Comert cu ridicata al bauturilor
4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
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4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
466 Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
467 Comert cu ridicata specializat al altor produse
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
469 Comert cu ridicata nespecializat
4690 Comert cu ridicata nespecializat
47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
471 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
nealimentare
472 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, in magazine
specializate
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
474 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii in magazine specializate
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
475 Comert cu amanuntul al altor produse casnice, in magazine specializate
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
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4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine
specializate
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
476 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine
specializate
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
477 Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei
pentru acestea, in magazine specializate
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
478 Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri
si piete
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
479 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri si piete
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte
491 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
492 Transporturi de marfa pe calea ferata
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
493 Alte transporturi terestre de calatori
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
494 Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
495 Transporturi prin conducte
4950 Transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apa
501 Transporturi maritime si costiere de pasageri
5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri
502 Transporturi maritime si costiere de marfa
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa
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503 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare
5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare
504 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
51 Transporturi aeriene
511 Transporturi aeriene de pasageri
5110 Transporturi aeriene de pasageri
512 Transporturi aeriene de marfa si transporturi spatiale
5121 Transporturi aeriene de marfa
5122 Transporturi spatiale
52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
521 Depozitari
5210 Depozitari
522 Activitati anexe pentru transporturi
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulari
5229 Alte activitati anexe transporturilor
53 Activitati de posta si de curier
531 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
532 Alte activitati postale si de curier
55 Hoteluri si alte facilitati de cazare
551 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
552 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
559 Alte servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare
56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie
561 Restaurante
5610 Restaurante
562 Activitati de alimentatie ( catering ) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
563 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
58 Activitati de editare
581 Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
582 Activitati de editare a produselor software
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
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59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de
editare muzicala
591 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
592 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
60 Activitati de difuzare si transmitere de programe
601 Activitati de difuzare a programelor de radio
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
602 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
61 Telecomunicatii
611 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
612 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu ( exclusiv prin satelit )
613 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
619 Alte activitati de telecomunicatii
6190 Alte activitati de telecomunicatii
62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda ( software orientat client )
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management ( gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
63 Activitati de servicii informatice
631 Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
639 Alte activitati de servicii informationale
6391 Activitati ale agentiilor de stiri
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a
64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
641 Intermediere monetara
6411 Activitati ale bancii centrale ( nationale )
6419 Alte activitati de intermedieri monetare
642 Activitati ale holdingurilor
6420 Activitati ale holdingurilor
643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6491 Leasing financiar
6492 Alte activitati de creditare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )
651 Activitati de asigurari
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6511 Activitati de asigurari de viata
6512 Alte activitati de asigurari ( exceptand asigurarile de viata )
652 Activitati de reasigurare
6520 Activitati de reasigurare
653 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )
6530 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )
66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii
661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
6611 Administrarea pietelor financiare
6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor
6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
663 Activitati de administrare a fondurilor
6630 Activitati de administrare a fondurilor
68 Tranzactii imobiliare
681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
69 Activitati juridice si de contabilitate
691 Activitati juridice
6910 Activitati juridice
692 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
70 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de
consultanta in management
701 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate
7010 Activitati ale directiilor ( centralelor ), birourilor administrative centralizate
702 Activitati de consultanta in management
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
712 Activitati de testari si analize tehnice
7120 Activitati de testari si analize tehnice
72 Cercetare-dezvoltare
721 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
722 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
73 Publicitate si activitati de studiere a pietei
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731 Publicitate
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
732 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
741 Activitati de design specializat
7410 Activitati de design specializat
742 Activitati fotografice
7420 Activitati fotografice
743 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti )
7430 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti )
749 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
75 Activitati veterinare
750 Activitati veterinare
7500 Activitati veterinare
77 Activitati de inchiriere si leasing
771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7722 Inchirierea de casete video si discuri ( CD-uri, DVD-uri )
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare )
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
774 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )
7740 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )
78 Activitati de servicii privind forta de munca
781 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
782 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
80 Activitati de investigatii si protectie
801 Activitati de protectie si garda
8010 Activitati de protectie si garda
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802 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
803 Activitati de investigatii
8030 Activitati de investigatii
81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
811 Activitati de servicii suport combinate
8110 Activitati de servicii suport combinate
812 Activitati de curatenie
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
813 Activitati de intetinere peisagistica
8130 Activitati de intetinere peisagistica
82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
821 Activitati de secretariat si servicii suport
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center )
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center )
823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor ( oficiilor ) de raportare a creditului
8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public
841 Administratie publica generala, economica si sociala
8411 Servicii de administratie publica generala
8412 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului,
culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia sociala
8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
842 Activitati de servicii pentru societate
8421 Activitati de afaceri externe
8422 Activitati de aparare nationala
8423 Activitati de justitie
8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
843 Activitati de protectie sociala obligatorie
8430 Activitati de protectie sociala obligatorie
85 Invatamant
851 Invatamant prescolar
8510 Invatamant prescolar
852 Invatamant primar
8520 Invatamant primar
853 Invatamant secundar
8531 Invatamant secundar general
8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
854 Invatamant superior
8541 Invatamant superior non-universitar
8542 Invatamant superior universitar
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855 Alte forme de invatamant
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552 Invatamant in domeniul cultural ( limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc. )
8553 Scoli de conducere ( pilotaj )
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
856 Activitati de servicii suport pentru invatamant
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
86 Activitati referitoare la sanatatea umana
861 Activitati de asistenta spitaliceasca
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
862 Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica
8621 Activitati de asistenta medicala generala
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
869 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare
871 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
872 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
873 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
879 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare
881 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji
singure
8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji
singure
889 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare
8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
90 Activitati de creatie si interpretare artistica
900 Activitati de creatie si interpretare artistica
9001 Activitati de interpretare artistica ( spectacole )
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica ( spectacole )
9003 Activitati de creatie artistica
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
910 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9102 Activitati ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
920 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
93 Activitati spotive, recreative si distractive
931 Activitati sportive
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9311 Activitati ale bazelor sportive
9312 Activitati ale cluburilor sportive
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9319 Alte activitati sportive
932 Alte activitati recreative si distractive
9321 Balciuri si parcuri de distractii
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
94 Activitati asociative diverse
941 Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale
9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9412 Activitati ale organizatiilor profesionale
942 Activitati ale sindicatelor salariatilor
9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor
949 Alte activitati asociative
9491 Activitati ale organizatiilor religioase
9492 Activitati ale organizatiilor politice
9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a.
95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
951 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
952 Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
96 Alte activitati de servicii
960 Alte activitati de servicii
9601 Spalarea si curatarea ( uscata ) articolelor textile si a produselor din blana
9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
9603 Activitati de pompe funebre si similare
9604 Activitati de intretinere corporala
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.
97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
970 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu
981 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
982 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
990 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
*in acord cu clasificarile CAEN in vigoare
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