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ANEXA 2 (la ordinul nr.764/2011)

METODOLOGIA
de jurizare și implementare a propunerilor de întreprinderi ce vor fi premiate în cadrul

competiției naționale „Beneficii economice din investiții sociale”

Art.1 – (1) Competiția „Beneficii economice din investiții sociale” are ca scop  înfiinţarea de
întreprinderi sociale de inserţie, cu personalitate juridică este deschisă persoanelor juridice române,
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) se află înregistrate pe raza administrativ teritorială a județelor ce aparțin Regiunilor
București-Ilfov,Nord-Est, Nord-Vest sau Vest;

b) se încadrează într-una din următoarele categorii: organizaţii nonprofit, societăţi
cooperative;

c) respectă principiile stipulate în Regulamentul de participare la competiţie, prezentat în
Anexa 1 la prezentul Ordin.

(2) Propunerile de întreprinderi participante la competiție pot fi depuse în nume propriu de
către organizațiile menționate la alin.(1) sau în parteneriat, conform prevederilor din Regulamentul de
participare la competiţie prezentat în Anexa 1 la prezentul Ordin.

Art.2 – (1) Acordarea premiului, se face pe baza unei proceduri de jurizare și selectare organizate de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Competiția organizată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale are următoarele
etape:

a) publicarea anunțului de lansare și invitaţia de participare la competiție;
b) publicarea Regulamentului de participare la competiția națională „Beneficii economice din

investiții sociale” şi anexelor aferente;
c) înscrierea potențialilor concurenți și depunerea propunerilor de proiect;
d) evaluarea propunerilor transmise în vederea participării la competiție din punct de vedere

tehnic;
e) preselecţia participanţilor care se califică în etapa următoare;
f) comunicarea rezultatelor intermediare ale competiţiei;
g) primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
h) efectuarea unei vizite de lucru la sediul participanţilor preselectaţi în vederea verificării

conformității administrative și îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnico-operaţională
și financiară a concurentului precum şi pentru susținerea a propunerilor depuse în cadrul
competiției;

i) selecţia finală a participanţilor câştigători în funcţie de punctajul final acumulat şi fondul
de premiere avut la dispoziţie pentru fiecare regiune în parte;

j) comunicarea / notificarea rezultatelor competiției;
k) încheierea contractului de acordare a premiului;
l) publicarea listei candidaților ce au primit premiile;
m) participarea la Festivitatea de premiere organizată de Ministerul Muncii, Familiei și

Protecției Sociale.

Art.3 – (1) Candidații la competiție pot transmite solicitări de clarificare referitor la Regulamentul de
participare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită de transmitere a propunerilor.

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va răspunde, în scris, clarificărilor solicitate
de candidați cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data limită pentru transmiterea ideilor de proiect.
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(3) Răspunsurile la clarificări vor fi făcute publice astfel încât să se asigure transparența față
de toți potențialii candidați.

Art.4 - (1) Candidații la competiție pot contesta decizia comisiei de jurizare în cel mult 7 zile
calendaristice de la data la care candidatul a luat cunoștință de decizia juriului.

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale are obligația de a soluționa contestația în
termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data primirii contestației.

Art.5 – (1) Numărul de participanți la competiție nu este limitat.
(2) În situația în care există un singur candidat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

va anula competiția și o va repeta ori de câte ori este nevoie, după caz.

Art.6 – (1) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va publica anunțul de lansare și invitaţia de
participare la competiția „Beneficii economice din investiții sociale”, într-un cotidian central , pe site-ul
propriu: www.mmuncii.ro , precum şi în mediul on-line.

(2) În anunțul de lansare a competiției se vor menționa toate informațiile relevante pentru
competiție, termenul limită pentru depunerea propunerilor, criteriile care stau la baza jurizării. Modelul
anunțului de lansare a competiției este prezentat în anexa A la prezenta metodologie.

Art.7 - Potențialii candidați vor transmite propunerile de întreprinderi elaborate în conformitate cu
prevederile Regulamentului de participare.

Art.8 – (1) Propunerile de proiect depuse de candidați vor fi evaluate de către un juriu în termen de
maximum 30 zile calendaristice de la expirarea termenului limită de depunere prevăzut.

(2) În cadrul procesului de jurizare, juriul poate solicita clarificări de la candidați.

Art.9 – (1) Procesul de jurizare are 7 etape, și anume:
a) Etapa 1 – evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiect conform grilei de

jurizare prezentată în Regulamentul de participare;
b) Etapa 2 - preselecţia participanţilor care se califică în etapa următoare;
c) Etapa 3 - comunicarea rezultatelor intermediare ale competiţiei;
d) Etapa 4 - primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
e) Etapa 5 - efectuarea unei vizite de validare la sediul participanţilor preselectaţi în

vederea verificării conformității administrative și validării etapei 1 privind capacitatea
tehnico-operaţională și financiară a concurentului precum şi pentru susținerea a
propunerilor depuse în cadrul competiției;

f) Etapa 6 - selecţia finală a participanţilor câştigători în funcţie de fondul de premiere
avut la dispoziţie pentru fiecare regiune în parte;

g) Etapa 7 – acordarea premiului.

(2) Departajarea candidaților se realizează pe baza punctajului obținut conform criteriilor
aplicate pentru acordarea premiului, respectiv grilei de jurizare prevăzute în Regulamentul de
participare.

(3) Rezultatele preselecției și jurizării se comunică în scris candidaților, în termen de cel mult
3 zile de la data stabilirii acesteia.

(4) Juriul întocmește și înaintează reprezentantului legal al Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale, lista propunerilor de întreprinderi desemnate câștigătoare și valoarea premiului ce
urmează a fi acordat, prin ordonarea descrescătoare a punctajelor, în limita fondului de premiere
aprobat.

www.mmuncii.ro
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(5) Reprezentantul legal al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale aprobă prin ordin
lista propunerilor de întreprinderi premiate.

(6) Instrumentele care stau la baza jurizării sunt prezentate în anexa B la prezenta
metodologie, și anume: grila de jurizare în etapa 1, lista de verificare a conformității din cadrul etapei
5, formatul privind cele două notificări utilizate de juriu pentru informarea şi pentru soluţionarea
contestaţiilor candidaţilor.

Art.10 – (1) Acordarea premiului se face pe baza unui contract de premiere semnat între Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției Sociale și candidat.

Art.11 -(1) Acordarea premiului se va face la finalul perioadei de evaluare în trei tranşe: 40% imediat
după încheierea contractului de premiere, 30% la încheierea evaluării perioadei premergătoare
producţiei/demarării serviciilor (care nu poate depăşi primele trei luni de la demararea activităţii) şi
30% la sfârşitul prezentului proiect, în octombrie 2011.

(2) Acordarea ultimei tranşe a premiului este condiționată de îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiții:

a) propunerea de întreprindere socială de inserţie este implementată în
conformitate cu ceea ce a fost desemnat câștigător de juriu;

b) întreprinderea socială de inserție este funcțională;
c) indicatorii de evaluare și monitorizare sunt realizați;
d) transmiterea Raportului de activitate a întreprinderii sociale de inserție create;

(3) Modelul Raportului de activitate, precum şi a Raportului de evaluare realizat de echipa
care a asigurat monitorizare și consultanță candidaților pe perioada dezvoltării întreprinderilor sunt
prezentate în anexa D la prezenta metodologie.

(4) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va analiza și va transmite observațiile sale
în termen de cel mult 3 zile de la primirea Rapoartelor menționate la alin.(3), iar candidatul are
obligația de a reface documentele în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea comentariilor
la Raportul de activitate.

(5) Dacă pe perioada implementării propunerii de proiect se constată că există abateri de la
propunerea de întreprindere aprobată și nu sunt respectate clauzelor prevăzute în contractul de
premiere, atunci acesta se va rezilia.

Art.12 – Pe perioada dezvoltării întreprinderilor, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va
acorda sprijin și asistență tehnică tuturor candidaților desemnați câștigători.

Art.13 –(1) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției  Sociale, va efectua vizite de monitorizare lunare a
întreprinderilor premiate, în urma cărora va analiza stadiul dezvoltării, conformitatea cu clauzele
pentru care a fost acordat premiul şi va face propuneri de remediere a eventualelor disfuncții.

(2) Vizitele de monitorizare sunt anunțate în prealabil pe parcursul perioadei de monitorizare.
(2) Urmare a vizitelor de monitorizare, echipa ce efectuează vizitele va redacta un Raport de

monitorizare, al cărui model vă este prezentat în anexa E la prezenta metodologie.

Art.14 – (1) Organizaţiile premiate au obligația de a respecta prevederile regulamentelor comunitare
și legislației în vigoare cu privire la măsurile de informare și publicitate, precum și prevederile
Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007 – 2013.

(2) Pe orice document emis și orice informație publică ce o furnizează referitoare la
propunerea de întreprindere premiată, organizaţia are obligația de a menționa „premiat prin proiectul
„Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a grupurilor vulnerabile”,
cofinanțat prin Fondul Social European”.
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Anexa A (la metodologie)

ANUNȚUL DE LANSARE

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale lansează competiția națională „Beneficii economice din
investiții sociale” în cadrul proiectului „Economia socială, model inovator pentru promovarea
incluziunii active a persoanelor dezavantajate”.

1. Scopul competiției: înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie.

2. Fondul de premiere alocat: 260.000 euro

3. Valoarea premiului: Câștigătorii competiției vor primi un premiu de maximum 20.000 euro
(ce va fi acordat în lei la cursul valutar de la data acordării fiecărei tranșe)

4. Condiții de participare: competiția este deschisă persoanelor juridice române, care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) se află înregistrate pe raza administrativ teritorială a județelor ce aparțin Regiunilor
București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest și Vest

b) se încadrează într-una din următoarele categorii: organizaţii nonprofit care desfăşoară
activităţi generatoare de venit sau funcţionează ca centre de resurse în economia
socială; societăţi cooperative; societăţi comerciale;

c) respectă principiile stipulate în Regulamentul de participare la competiţie publicat pe
pagina de internet www.mmuncii.ro .

Pentru a intra în competiţie, organizaţiile trebuie să trimită propunerea de întreprindere, redactată
în limba română, prin care să prezinte detaliat modalitatea de înființare a întreprinderii sociale,
precum și motivația pentru crearea acestei structuri. Propunerea de întreprindere va fi însoțită de:

a. Formularul de participare completat integral ;
b. Planul de afaceri al întreprinderii sociale de inserţie;
c. CV-ul managerului întreprinderii în format european EUROPASS;
d. Declaraţia de eligibilitate a participantului şi cele ale partenerului/ilor, semnate şi ştampilate;
e. Acordul de parteneriat (dacă este cazul);

5. Durata implementării propunerilor: 6 luni (11 aprilie 2011 – 15 octombrie 2011)

6. Termenul limită de transmitere a propunerii: 28 februarie 2011

Propunerile de întreprinderi se vor trimite în format electronic la adresa:
incluziunesociala@mmuncii.ro , precum și în format de hârtie, în două exemplare, original și copie, la
următoarea adresă:

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, camera 409, etaj 4
Strada Dem. I. Dobrescu, nr.2B, sector 1, București
Tel./fax.: 021 314 69 37

www.mmuncii.ro
mailto:incluziunesociala@mmuncii.ro
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7. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 21 februarie 2011

Solicitările de clarificări se transmit pe adresa de e-mail: incluziunesociala@mmuncii.ro precum și la
nr. de fax: 021 314 69 37

8. Termenul limită de transmitere a răspunsurilor pentru clarificări: 14 februarie 2011

9. Termenul limită de comunicare a rezultatelor intermediare ale competiției: 11 martie
2011

10. Termenul limită de transmitere a contestațiilor: 18 martie 2011.

Contestațiile se vor transmite electronic la adresa: incluziunesociala@mmuncii.ro, precum și în
format de hârtie, la următoarea adresă:

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, camera 409, etaj 4
Strada Dem. I. Dobrescu, nr.2B, sector 1, București
Tel./fax.: 021 314 69 37

11. Termenul limită de soluționare a contestațiilor: 23 martie 2011.

12. Termenul limită pentru efectuarea vizitelor de lucru şi încheierii perioadei de evaluare:
02 aprilie 2011.

13. Termenul limită pentru comunicarea rezultatelor finale: 06 aprilie 2011.

14. Termenul limită de semnare a contractelor de premiere: 11 aprilie 2011;

Regulamentul de participare la competiţie este publicat pe pagina de internet www.mmuncii.ro

mailto:incluziunesociala@mmuncii.ro
mailto:incluziunesociala@mmuncii.ro
www.mmuncii.ro
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Anexa B (la metodologie)

INSTRUMENTELE UTILIZATE DE JURIU ÎN PROCESUL DE JURIZARE
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LISTA DE VERIFICARE
a conformității administrative, a eligibilității și îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnică și financiară a participantului

1. Pentru organizaţii non-profit:

Tip document Candidat
1

Candidat
2

Candidat
…n

Comentarii

a). Statut (inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare
corespunzătoare, dacă este cazul), în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
b). Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei, pe fiecare
pagină;
c). Certificat emis de Registrul Persoanelor juridice de pe lângă Judecătoria în raza
căreia îşi au sediul social, din care să rezulte că nu se află în dizolvare legală/statutară,
în original, valabil la data depunerii dosarului de participare;

d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu
originalul” a exemplarului depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice competente (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe
fiecare pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1.  „Capitaluri” şi
Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;

e). Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr. 752/2006 privind Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de
atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare
precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în original, valabil la data depunerii
dosarului de participare.
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2. Pentru societăţi cooperative:

Tip document Candidat
1

Candidat
2

Candidat
…n

Comenta
rii

a). Actul constitutiv al societăţii cooperative, format din contractul de societate şi statut, în copie cu
menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei, pe
fiecare pagină;
b). Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată
şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
c). Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul
societatea cooperativă, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie cu menţiunea
„conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare
pagină;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului respectiv Oficiul Registrului
Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină.
Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;
e). Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind
aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a
certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în original, valabil la
data verificării dosarului de participare.
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3. Pentru societăţi cu răspundere limitată:

Tip document Candidat 1 Candidat 2 Candidat …n Comen
tarii

a). Statutul societăţii comerciale în forma actualizată, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare pagină;

b). Certificat constatator eliberat de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are societatea
sediul, care să ateste că societatea nu este în stare de faliment sau în curs de lichidare, nu este
administrată de către o instanţă judecătorească, nu este în cursul unor proceduri de recuperare cu
creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul vreunor proceduri care se referă la astfel de
situaţii, sau nu este în nicio altă situaţie similară generată de proceduri asemănătoare, prevăzute de
legislaţia românească în vigoare (original), valabil la data verificării dosarului de participare.

c). Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială unde îşi are sediul
societatea, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, în copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului respectiv Oficiul Registrului
Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare pagină.
Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;

e). Certificat de Atestare Fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 752/2006 privind
Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a
certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului acestora în original, valabil la
data verificării dosarului de participare
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LISTA DE VERIFICARE
a conformității administrative, a eligibilității și îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnică și financiară a partenerilor1

1. Pentru organizaţii non-profit:

Tip document Candidat
1

Candidat
2

Candidat
…n

Comentarii

a). Statut (inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare
corespunzătoare, dacă este cazul), în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
b). Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei, pe fiecare
pagină;
c). Certificat emis de Registrul Persoanelor juridice de pe lângă Judecătoria în raza
căreia îşi au sediul social, din care să rezulte că nu se află în dizolvare legală/statutară,
în original, valabil la data depunerii dosarului de participare;

d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu
originalul” a exemplarului depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice competente (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe
fiecare pagină. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1.  „Capitaluri” şi
Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;

1 Se completează pentru fiecare partener
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e). Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr. 752/2006 privind Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de
atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare
precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în original, valabil la data depunerii
dosarului de participare.

2. Pentru societăţi cooperative:

Tip document Candidat
1

Candidat
2

Candidat
…n

Comenta
rii

a). Actul constitutiv al societăţii cooperative, format din contractul de societate şi statut, în copie cu
menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei, pe
fiecare pagină;
b). Hotărârea judecătorească de înfiinţare, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată
şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
c). Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul
societatea cooperativă, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie cu menţiunea
„conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare
pagină;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului respectiv Oficiul Registrului
Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină.
Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;
e). Certificat de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind
aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a
certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în original, valabil la
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data verificării dosarului de participare.

3. Pentru societăţi comerciale:

Tip document Candidat 1 Candidat 2 Candidat …n Comen
tarii

a). Statutul societăţii comerciale în forma actualizată, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare pagină;

b). Certificat constatator eliberat de registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are societatea
sediul, care să ateste că societatea nu este în stare de faliment sau în curs de lichidare, nu este
administrată de către o instanţă judecătorească, nu este în cursul unor proceduri de recuperare cu
creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul vreunor proceduri care se referă la astfel de
situaţii, sau nu este în nicio altă situaţie similară generată de proceduri asemănătoare, prevăzute de
legislaţia românească în vigoare (original), valabil la data verificării dosarului de participare.

c). Certificatul de înregistrare emis de registrul comerţului în a cărui rază teritorială unde îşi are sediul
societatea, care să ateste codul unic de înregistrare al societăţii, în copie cu menţiunea „conform cu
originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei pe fiecare pagină;
d). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, în copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la oficiile judeţene ale Registrului Comerţului respectiv Oficiul Registrului
Comerţului al Municipiului Bucureşti (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de
identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii, pe fiecare pagină.
Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: Formular 0.1. „Capitaluri” şi Formular 0.2. „Rezultat patrimonial”;
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e). Certificat de Atestare Fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 752/2006 privind
Aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a
certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului acestora în original, valabil la
data verificării dosarului de participare

3. Pentru autorităţi publice:

Tip document Candidat 1 Candidat 2 Candidat …n Comen
tarii

a). Actul de înfiinţare a autorităţii, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi
ştampilată de către reprezentantul legal al autorităţii;

b). Certificat de înregistrare fiscală, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi
ştampilată de reprezentantul legal al autorităţii, pe fiecare pagină.

c). Bilanţul contabil pentru ultimul an financiar, în copie cu menţiunea „conform cu originalul” a
exemplarului depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (să fie vizibil numărul de
înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete), semnată şi ştampilată de reprezentantul legal
al autorităţii pe fiecare pagină.
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GRILA DE JURIZARE
(se completează de fiecare membru al juriului)

Candidatul – (numele candidatului):
Numele și prenumele membrului juriului :

Criterii de jurizare Punctaj maxim
Punctajele din

paranteze indică
minimul care trebuie

obţinut pentru ca
propunerea să poată fi

preselectată

Punctaj
acordate de

membrul juriului

Justificarea detaliată
a punctajului acordat

de către fiecare
membru al juriului

EVALUAREA ORGANIZAŢIEI 30 (min. 25)
Experienţa participantului şi nivelul de implicare a fiecărui partener
- Numărul anilor de funcţionare a participantului
- Anvergura organizaţiei: istoricul şi tipul şi numărul  beneficiarilor/clienţilor
- Importanţa contribuţiei partenerilor

5
1
2
2

Experienţa lucrului cu persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile
- Tipul de activităţi realizate cu numărul de persoane vulnerabile asistate
- Mărimea bugetelor şi sursele de finanţare alocate pentru aceste activităţi
- Identificarea corectă a problemelor întâmpinate în realizarea activităţii
- Gradul de inovaţie al soluţiilor identificate pentru depăşirea problemelor şi a

rezultatelor finale ale activităţii

10
4
2
2
2

Capacitatea administrativă
- Număr de angajaţi permanenţi, de colaboratori externi şi de voluntari
- Resursele administrative alocate întreprinderii III.

5
3
2

Capacitatea financiară
- Valoarea totală a veniturilor organizaţiei

5
3
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- Importanţa activităţilor generatoare de venit 2
Analiza  SWOT organizaţională
- Identificarea corectă a aspectelor pentru fiecare din cele 4 componente SWOT
- Coerenţa analizei SWOT

5
3
2

EVALUAREA COMPONENTEI SOCIALE A ÎNTREPRINDERII SOCIALE DE
INSERŢIE

20 (min. 15)

Argumentarea alegerii unei întreprinderii de inserţie 5
Ponderea angajaţilor din grupuri dezavantajate 5
Măsurile de promovare a coeziunii în cadrul colectivului implicat în
întreprinderea socială
- Diversitatea măsurilor de promovare a coeziunii propuse
- Gradul de inovaţie al măsurilor de promovare

10
5
5

EVALUAREA COMPONENTEI ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII SOCIALE DE
INSERŢIE

50 (min. 40)

Activitatea productivă
- Produsele/serviciile furnizate răspund unei nevoi importante din comunitatea

locală
- Activităţile planificate sunt adecvate tipurilor de persoane vulnerabile pe care le

propun pentru inserţia profesională

5
2
3

Analiza de piaţă realizată
5

Strategia de marketing propusă
10

Secvenţa fazelor de pre-producţie
- Succesiunea logică a fazelor premergătoare producţiei
- Corelarea fazelor cu obiectivele sociale şi financiar-ec.

5
2
3

Sustenabilitatea întreprinderii sociale de inserţie
- Tipuri de activităţi care să asigure continuitatea întreprinderii de inserţie după

consumarea premiului
- Argumentarea posibilităţilor de multiplicare a modelului de întreprindere socială

5
3
2
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propus

Valoarea investiţiei efectuate
- Adecvarea tipurilor şi volumului de cheltuieli la obiectul de activitate al

întreprinderii sociale de inserţie
- Anticiparea exhaustiva a costurilor

10
7
3

Estimări bugetare de venituri şi cheltuieli
- Completarea realistă a bugetului estimat pentru perioada de asistenţă
- Completarea realistă a  bugetului estimat  de venituri şi cheltuieli în următorii 3

ani de la încheierea perioadei de asistenţă tehnică

10
5
5

TOTAL 100 (min. 80)

Comentarii speciale ale membrului juriului:

(aici pot fi făcute mențiuni pe care membrul juriului le consideră important, cum ar fi:  remarci ca urmare a etapei de susținere a candidaturii, dacă sunt
necesar a fi solicitate clarificări suplimentare și ce clarificări se solicită, punctele tari și aspecte inovatoare constatate de jurat, aspecte privind riscul propunerii,
etc…)

CONCLUZII:
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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
POLITICI FAMILIALE, INCLUZIUNE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CABINET SECRETAR DE STAT
tel. 021.312.52.68; fax: 021.312.72.62; nicolaeivaschescu@mmuncii.ro

N O T I F I C A R E2

Ref: Competiția națională „Beneficii economice din investiții sociale” organizată în cadrul
proiectului „Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a
grupurilor vulnerabile (ID 4386)”

Către: ____________________________________
(numele candidatului, adresa și datele de contact)

În vederea finalizării jurizării propunerii transmisă de către organizația dumneavoastră
___________________________________________________________________________
(numele întreprinderii propuse și numărul de înregistrare alocat acesteia)

în cadrul competiției mai sus menționate, vă rugăm să ne transmiteți în termen de 3 zile lucrătoare
răspunsul la următoarele clarificări:
1.___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

Cu deosebită considerație,

Semnătura președintelui juriului

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

2 Model notificare solicitări clarificări în etapele de evaluare

mailto:nicolaeivaschescu@mmuncii.ro
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POLITICI FAMILIALE, INCLUZIUNE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CABINET SECRETAR DE STAT

tel. 021.312.52.68; fax: 021.312.72.62; nicolaeivaschescu@mmuncii.ro

ANUNŢ VIZITĂ DE VALIDARE3

Ref: Competiția națională „Beneficii economice din investiții sociale” organizată în cadrul
proiectului „Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a
grupurilor vulnerabile (ID 4386)”

Către: ____________________________________
(numele candidatului, adresa și datele de contact)

Vă anunţăm că în urma evaluării tehnice, propunerea dumneavoastră
____________________________________________________________  a întrunit _____puncte.
(numele întreprinderii propuse și numărul de înregistrare alocat propunerii)

Cu acest punctaj aţi trecut de etapa 1 a competiţiei şi vă solicităm să alegeţi în termen de 3 zile
lucrătoare o dată din cursul următoarei săptămâni la care echipa de evaluatori poate efectua vizita de
validare a propunerii dumneavoastră. În cadrul acestei vizite vom efectua şi verificarea documentelor
justificative menţionate în declaraţia de eligibilitate atât de către organizaţia dumneavoastră precum şi
de către partenerii dumneavoastră în prezenta competiţie.

Cu deosebită considerație,

Semnătura președintelui juriului

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
POLITICI FAMILIALE, INCLUZIUNE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CABINET SECRETAR DE STAT
tel. 021.312.52.68; fax: 021.312.72.62; nicolaeivaschescu@mmuncii.ro

3 Model anunţ solicitare vizită de validare

mailto:nicolaeivaschescu@mmuncii.ro
mailto:nicolaeivaschescu@mmuncii.ro
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N O T I F I C A R E4

Ref: Competiția națională „Beneficii economice din investiții sociale” organizată în cadrul
proiectului „Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a
grupurilor vulnerabile (ID 4386)”

Către: ____________________________________
(numele candidatului, adresa și datele de contact)

Ne exprimăm regretul să vă anunțăm că ideea de întreprindere propusă de către organizația
dumneavoastră ____________________________________________________________________

(numele întreprinderii propuse și numărul de înregistrare alocat acesteia)

în cadrul competiției mai sus menționate a primit punctajul de _______ puncte care nu permite
calificarea în etapa următoare. Punctajul obţinut de dumneavoastră este detaliat în tabelul de mai
jos:...........

De asemenea, vă informăm că aveți dreptul să contestați decizia juriului în termen de în cel mult 7
zile calendaristice de la data prezentei notificări.

Cu deosebită considerație,

Semnătura președintelui juriului

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
POLITICI FAMILIALE, INCLUZIUNE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CABINET SECRETAR DE STAT
tel. 021.312.52.68; fax: 021.312.72.62; nicolaeivaschescu@mmuncii.ro

4 Model notificare anunț desemnare proiect necâștigător

mailto:nicolaeivaschescu@mmuncii.ro
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N O T I F I C A R E5

Ref: Competiția națională „Beneficii economice din investiții sociale” organizată în cadrul
proiectului „Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a
grupurilor vulnerabile (ID 4386)”

Către: ____________________________________
(numele candidatului, adresa și datele de contact)

Avem deosebita plăcere să vă informăm că ideea de întreprindere
________________________________________________________________________________
(numele întreprinderii propuse și numărul de înregistrare alocat acesteia)

propusă de către organizația dumneavoastră în cadrul competiției mai sus menționate a fost
desemnată câștigătoare, obținând _______ puncte.

Menționăm că în termen de 4 zile vă invităm la sediul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
pentru perfectarea contractului de premiere.

În speranța unei colaborări fructuoase pe perioada dezvoltării întreprinderii, vă asigurăm de întreaga
noastră considerație.

Semnătura președintelui juriului

5 Model notificare desemnare întreprindere câștigătoare



21

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
POLITICI FAMILIALE, INCLUZIUNE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CABINET SECRETAR DE STAT
tel. 021.312.52.68; fax: 021.312.72.62; nicolaeivaschescu@mmuncii.ro

PROCES VERBAL DE JURIZARE

Ref.: Competiția națională „Beneficii economice din investiții sociale” organizată în cadrul
proiectului „Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a
grupurilor vulnerabile (ID 4386)”

Urmare a jurizării realizate în cadrul competiției naționale „Beneficii economice din investiții sociale”
organizată prin proiectul „Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a
grupurilor vulnerabile (ID 4386)” au fost constatate următoarele aspecte:

Nr.
crt.

Numele
întreprinderii

propuse

Organizația
desemnată

câștigătoare

Evaluarea juriului în fiecare etapă Decizia finală
Evaluarea tehnică

a  propunerii
Evaluarea în urma vizitei

de validare: conformitatea
administrativă şi validarea

evaluării tehnice
1.
2.

n.

Lista  desemnate câștigătoare de membrii juriului:

Nr.
crt.

Numele
întreprinderii

propuse

Organizația
desemnată

câștigătoare

Partenerii
implicați în
dezvoltarea

întreprinderii

Punctajul
final

acordat

Valoarea
premiului
acordat

(lei)

Recomandări

3.

4.

n.

Alte informații utile: ……………………………………………………………………………………………

COMISIA DE JURIZARE:
(semnătura fiecărui membru al juriului)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
POLITICI FAMILIALE, INCLUZIUNE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

mailto:nicolaeivaschescu@mmuncii.ro
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CABINET SECRETAR DE STAT
tel. 021.312.52.68; fax: 021.312.72.62; nicolaeivaschescu@mmuncii.ro

De acord,
Nume și prenume reprezentant legal

LISTA CENTRALIZATOARE A ÎNTREPRINDERILOR PROPUSE DESEMNATE CÂȘTIGĂTOARE

Urmare jurizării realizate în cadrul competiției naționale „Beneficii economice din investiții sociale”
organizată prin proiectul „Economia socială, model inovator pentru promovarea incluziunii active a
grupurilor vulnerabile (ID 4386)”, vă supunem aprobării lista întreprinderilor desemnate câștigătoare
de membrii juriului:

Nr.
crt.

Numele
intreprinderii

propuse

Organizația
desemnată

câștigătoare

Partenerii
implicați în

implementarea
întreprinderii

Valoarea
premiului
acordat

(lei)

Obiectivele
întreprinderii
desemnate

câștigătoare

Indicatorii de
monitorizare
și evaluare

1.

2.

3.

n.

COMISIA DE JURIZARE:
(semnătura fiecărui membru al juriului)

mailto:nicolaeivaschescu@mmuncii.ro
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Anexa D (la metodologie)

RAPORT DE ACTIVITATE A ÎNTREPRINDERII SOCIALE DE INSERȚIE6

Perioada de raportare: _______________________________

 Acest raport trebuie completat și în format electronic.
 Rubricile din acest raport vor fi extinse după caz
 Răspunsurile la întrebările de mai jos trebuie să conțină informații detaliate cu privire la activitatea

realizată pentru dezvoltarea întreprinderii (menționarea de informații calitative și cantitative
relevante);

1. Descriere

1.1. Numele organizaţiei desemnate câștigătoare:

1.2. Numele şi titulatura persoanei de contact:

1.3. Numele partenerilor:

1.4. Numele întreprinderii:

1.5. Numărul contractului de premiere:

1.6. Sediul întreprinderii:

1.7. Număr de angajaţi din grupurile vulnerabile:

1.8. Descrierea generală a contextului:

2. Evaluarea dezvoltării întreprinderii sociale de inserţie  şi a activităţilor acesteia

6 Se va elabora de candidatul desemnat câștigător în vederea acordării premiului
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2.1. Descrieți de o manieră detaliată organizarea și modalitatea de funcționare a întreprinderii
sociale de inserţie înființate.

2.2. Graficul de dezvoltare al întreprinderii:

Activităţi Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 Organizaţia e
implementare

Exemplu exemple Exemplu
Pregătirea
activităţii 1

Partener local 1

Execuţia
Activităţii 1

Partener local 1

Pregătirea
activităţii 2

Partener local 2

Etc.

2.3. Activităţi
(NOTĂ EXPLICATIVĂ: Descrieţi detaliat toate activităţile realizate pentru dezvoltarea întreprinderii și
necesare creării întreprinderii sociale conform ideii de întreprindere  premiate . Fiecare activitate se
va detalia precizând exact modalitatea de realizare, număr de persoane participante la această
competiție, greutăți întâmpinate, soluții găsite, instrumente utilizate ….)

Ex: .Activitatea 1 :

Titlul activităţii: Selectarea angajaților întreprinderii  în oraşul X cu număr Z de participanţi

Subiecte/Activităţi  acoperite

Motive pentru modificarea activităţilor planificate: prezentaţi problemele incluzând eventuale întârzieri
anulări, amânări ale activităţilor – pe care le-aţi întâmpinat şi modul de rezolvare. (dacă este cazul)

2.4. Descrieți (și de o manieră cuantificabilă), rezultatele obținute pe perioada de dezvoltare a
întreprinderii.

2.5. Care este evaluarea dumneavoastră în privinţa rezultatelor întreprinderii? Includeţi observaţii
asupra măsurii în care obiectivele specifice prevăzute şi obiectivele generale au fost atinse.

2.6. Gradul de realizarea a planului de afaceri propus inițial? Aspecte constatate pe perioada
dezvoltarea întreprinderii.

2.7. Care a fost impactul asupra angajaţilor din grupuri vulnerabile şi asupra dezvoltării comunității /
regiunii/ localității căreia s-a adresat întreprinderea?
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2.8. Descrieţi ce anume va asigura sustenabilitatea (durabilitatea) întreprinderii în următorii 3 ani?

2.9. Cum şi de către cine au fost evaluate/monitorizate activităţile? Vă rugăm faceţi un rezumat al
rezultatelor feedback-ului primit, inclusiv de la clienţi.

3. Parteneri şi alţi actori implicaţi

3.1. Cum evaluaţi relaţia dintre parteneri (acei parteneri care au semnat Declaraţia de parteneriat). A
se specifica pentru fiecare partener.

3.2. Cum evaluaţi relaţia dintre organizaţia dumneavoastră şi echipele de monitorizare ale
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale .

Numele persoanei de contact din partea candidatului premiat ……………………………………………

Semnătura: ………………………………………

Locaţia: ………………………………………

Dată raport: ……………………..…………

Data trimiterii raportului: ……………………………….

(NOTĂ: acest model are caracter orientativ, vă rugăm să adăugați orice informație pe care o
considerați utilă pentru prezentarea realistă a modalității în care a fost dezvoltată
întreprinderea dumenavoastră, precum și modalitatea în care aceasta a contribuit la creșterea
gradului de incluziune socială a grupurilor dezavantajate, precum și la dezvoltarea economică
a comunității respective.)
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Anexa D (la metodologie)

RAPORT DE EVALUARE7

Titlul proiectului:

Numele și adresa candidatului:

Întreprinderea socială vizitată:

Notificarea a fost trimisă la data:

Domnul (numele membrilor echipei de monitorizare) şi domnul (numele membrilor echipei de
monitorizare ) membri ai echipei de monitorizare, pe perioada de acordare a consultanței și a
monitorizării modului de implementare a ideii de proiect declarate câștigătoare de membrii juriului
constată următoarele:

Nr.crt. Denumirea
întreprinderii așa

cum a fost ea
prezentată în
propunerea
desemnată

câștigătoare

Rezultatele
obținute ca

urmare a
implementării

activității

Stadiul
realizării

activităților în
cadrul

întreprinderii
desemnate

câștigătoare
- Realizat în

totalitate;
- Realizat

parțial
- Nerealizat

Comentarii/observații

De asemenea, pe perioada de monitorizare a modalității de implementare a întreprinderii au fost
constatate următoarele aspecte:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

7 Se va elabora de membrii echipei de monitorizare la finele perioadei de implementare a competiției și va fi
înaintat juriului înaintea eliberării celei de-a treia tranşe.
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(a se menționa orice activitate realizată suplimentar sau nerealizată față de ideea de întreprindere
propusă, orice acțiune inovatoare și plus valoare adusă pe perioada implementării ideii, a se descrie
modalitatea de funcționare și activitatea realizată de întreprinderea socială creată, etc…)

În ceea ce privește indicatorii de monitorizare și evaluare vă precizăm următoarea situație:

Nr.
crt.

Denumire indicator Valoare inițială Valoare obținută
după dezvoltarea

întreprinderii
1.
n.

Față de cele menționate recomandăm acordarea/neacordarea celei de-a treia tranşe a premiului.

Membrii echipei de monitorizare:

Nume și prenume

Semnătura

Data



28

Anexa E (la metodologie)

RAPORT VIZITĂ DE MONITORIZARE

Numele și adresa participantului:

Întreprinderea socială vizitată:

Notificarea a fost trimisă la data:

Domnul/doamna (numele membrilor echipei de monitorizare) şi domnul/doamna (numele
membrilor echipei de monitorizare ) membri ai echipei de monitorizare au efectuat o vizită la
sediul organizaţiei (locul unde se implementează activitățile concrete ale întreprinderii desemnate
câștigătoare) în perioada _____________________.

Persoanelor cu care au avut întrevederi au fost:

Din timpul întâlnirii de prezentare8:                                       Din timpul vizitei9

1.………………………..                                                            1……………………….
2…………………………                                                             2……………………….
3…………………………. 3……………………….

Lista documentelor consultate pe durata vizitei:

1……………………………………………
2…………………………………………….
3……………………………………………..

Prezentarea principalelor aspecte constatate:

1……………………………………………
2…………………………………………….
3……………………………………………..

8 Pot fi membri ai echipei de management a organizației premiate
9 Pot fi angajați în cadrul întreprinderii de inserție, reprezentanți ai grupului țintă, personal al organizației, membri ai
comunității, membrii ai familiei grupului țintă.
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Stadiul implementării recomandărilor făcute în cadrul vizitei de monitorizare precedente:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..

Recomandări, făcute în actuala vizită de monitorizare, pentru îmbunătățirea activității derulate:

(se recomandă măsuri concrete pentru remedierea unor disfuncționalități)

1……………………………………………
2…………………………………………….
3……………………………………………..

Activităţi necesar a fi realizate

(pentru a aduce un plus valoare în procesul de dezvoltare a întreprinderii)

Recomandări generale:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Prezentul raport este făcut în două exemplare dintre care unul va trimis participantului.

Membrii echipei de monitorizare:

Nume și prenume

Semnătura

Data


