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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritara: “Incluziunea sociala si combaterea saraciei” 
Obiectiv specific: “Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala  
de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila” 
Titlul proiectului: Afaceri de bine 
Contract POCU/449/4/16 - cod SMIS 127078 

 

REZULTATELE PRIVIND PUNCTAJUL FINAL AL PLANURILOR DE AFACERI EVALUATE ÎN  

CADRUL PROCESULUI DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI, 

ÎN CADRUL ACTVITĂȚII A.4. SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI 

 

 

Intocmit de,           Avizat de, 

Responsabil selecție planuri de afaceri,        Manager de proiect 

Drăghici Florentina Daniela                    Mătășel Răzvan 

31.03.2021                                                                                                                          
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Nr. 

Crt. 

Numărul de înregistrare al 

planului de afaceri, în Registrul 

planurilor de afaceri din cadrul 

Proiectului ”Afaceri de bine” 

Punctajul final obținut 

în etapa de evaluare  

 

Este acceptat spre finanțare/ 

Nu este acceptat spre finanțare 

1.  Nr. de înreg. 11 din 14.12.2020 90,67 de puncte Este acceptat spre finanțare 

2.  Nr. de înreg. 7 din 14.12.2020 90,33 de puncte Este acceptat spre finanțare 

3.  Nr. de înreg. 12 din 14.12.2020* 90 de puncte Este acceptat spre finanțare 

4.  Nr. de înreg. 25 din 16.03.2021* 90 de puncte Este acceptat spre finanțare 

5.  Nr. de înreg. 27 din 16.03.2021* 90 de puncte Este acceptat spre finanțare 

6.  Nr. de înreg. 2 din 09.12.2020* 89,67 de puncte Este acceptat spre finanțare 

7.  Nr. de înreg. 8 din 14.12.2020 89 de puncte Este acceptat spre finanțare 

8.  Nr. de înreg. 20 din 01.03.2021* 88,67 de puncte Este acceptat spre finanțare 

9.  Nr. de înreg. 21 din 01.03.2021 88,67 de puncte Este acceptat spre finanțare 

10.  Nr. de înreg. 4 din 11.12.2020 88 de puncte Este acceptat spre finanțare 

11.  Nr. de înreg. 6 din 14.12.2020 87,33 de puncte Este acceptat spre finanțare 

12.  Nr. de înreg. 15 din 16.12.2020 87 de puncte Este acceptat spre finanțare 

13.  Nr. de înreg. 18 din 23.12.2020 86,33 de puncte Este acceptat spre finanțare 

14.  Nr. de înreg. 1 din 07.12.2020 85,67 de puncte Este acceptat spre finanțare 

15.  Nr. de înreg. 17 din 23.12.2020* 84 de puncte Este acceptat spre finanțare 

16.  Nr. de înreg. 22 din 01.03.2021 83 de puncte Este acceptat spre finanțare 

17.  Nr. de înreg. 9 din 14.12.2020 82,33 de puncte Este acceptat spre finanțare 

18.  Nr. de înreg. 19 din 23.12.2020 79,33 de puncte Este acceptat spre finanțare 

19.  Nr. de înreg. 31 din 25.03.2021 79,33 de puncte Este acceptat spre finanțare 

20.  Nr. de înreg. 10 din 14.12.2020 77,67 de puncte Este acceptat spre finanțare 

21.  Nr. de înreg. 3 din 10.12.2020 75,67 de puncte Este acceptat spre finanțare 

22.  Nr. de înreg. 14 din 15.12.2020 74,33 de puncte Nu este acceptat spre finanțare 
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*Notă Conform prevederilor din Procedura de selecție a planurilor de afaceri, în decizia de selectare a planurilor de afaceri s-a ținut cont de: 

 a. Înființarea a cel puțin 3 întreprinderi ce vor promova măsuri concrete de inovare socială.  

Din lista planurilor de afaceri, care au fost evaluate în etapa  2 a procedurii de selecție, s-a făcut ordonarea planurilor de afaceri care propun 

măsuri concrete de inovare socială în funcție de punctajul obținut în urma evaluării.  

Primele trei planuri de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat de către Comisia de selecție, care propun măsuri de inovare 

socială, au fost selectate spre finanțare.  

 

b. Înființarea a cel puțin 3 întreprinderi ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor:  

Din lista planurilor de afaceri, care au fost evaluate în etapa 2 a procedurii de selecție, s-a făcut ordonarea planurilor de afaceri care promovează 

concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.  

Primele trei planuri de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat de către Comisia de selecție, au fost selectate spre finanțare.  

 

Pe langă planurile de afaceri selectate la punctele a. și b., celelalte planuri de afaceri, care au fost evaluate în etapa 2 a procedurii de selecție, au 

fost selectate în ordinea descrescătoare a punctajului acordat de către Comisia de selectie, astfel încât numărul total al planurilor de afaceri 

selectate să fie de maximum 21 de planuri de afaceri aprobate pentru finanțare (dintre care, minimum 7 planuri de afaceri prevăd înființarea 

de întreprinderi sociale în mediul rural).  
 

 

23.  Nr. de înreg. 13 din 14.12.2020 - Neeligibil 

24.  Nr. de înreg. 16 din 23.12.2020 - Neeligibil 

25.  Nr. de înreg. 23 din 01.03.2021 - Neeligibil 

26.  Nr. de înreg. 26 din 16.03.2021 - Neeligibil 

27.  Nr. de înreg. 5 din 14.12.2020 - Retras din proiect 


