
 

 

 

 

 
 

 

Codul proiectului:  POCU/82/3.7/105585 

Titlul proiectului: „BUSINESS START(UP) – Mecanism de finanțare a liberei inițiative in 

regiunea Sud-Muntenia” 

 

 

SELECTIA PLANURILOR DE AFACERE  

 

Conform CERERE de FINANTARE 

 

 

subactivitate A1.4. Selectia planurilor de afaceri  

 

PLANURILE de AFACERE (PA) elaborate de beneficiarii din grupul tinta vor intra intr-o selectie 

riguroasa si transparenta in cadrul unui proces de evaluare organizat de partener,actor cu 

experienta relevanta in sustinerea si dezvoltarea antreprenoriatului.  

 

Se va asigura accesul nedescriminatoriu,asigurand o procedura decizionala,echidistanta si obiectiva 

care sa respecte legislatia in vigoare.  

 

PLANURILE de AFACERE supuse procesului de selectie vor include obligatoriu urmatoarele 

elemente:descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri 

(obiective,activitati,rezultate,indicatori); analiza SWOT a afacerii; schema organizatorica si politica de 

resurse umane; descrierea produselor/serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii; analiza pietei de 

desfacere si a concurentei; strategia de marketing; proiectii financiare privind afacerea. 

 

Activitatea de selectie a PA va fi coordonata de responsabilul tehnic selectare planuri de afaceri care 

va raporta periodic, managerului de proiect, rezultate atinse in implementare. Detalii desfasurare 

PROCES DE EVALUARE SI SELECTIE (PES) Tinand cont de numarul mare de participanti la programele 

de formare. Procesul de selectie va fi desfasurat in perioada August 2018 – Octombrie 2018.  

 

Platforma electronica va asigura accesul evaluatorilor la PA depuse spre evaluare. Procesul de evaluare 

va debuta odata cu data stabilita in anuntul publicat pe site-ul proiectului. PA vor fi evaluate de catre 

o comisie formata din 5 membri(experti selectare planuri de afacere),reprezentanti ai mediului de 

afaceri si ai patronatului din zona,desemnati de partener si aprobati de catre Mangerul de proiect. In 

functie de numarul de propuneri primite se va elabora un calendar de evaluare,rezultatele procesului 

fiind publicate online si anuntate in cadrul Galei BUSINESS STARTUP.  

 

 

 

 



 

 

Instrumente de evaluare,criterii si punctaj 

 

Punctajul acordat fiecarui criteriu este diferentiat in raport cu semnificatia practica a fiecaruia dintre 

acestea. Punctajul cuprinde valori maxime pentru fiecare criteriu in parte. Pentru fiecare criteriu mai 

sus mentionat sunt acordate punctaje dupa cum urmeaza:0 puncte-lipsa totala a informatiilor 

solicitate;Punctaj intermediar;Punctaj maxim-informatiile solicitate sunt corecte,complete si 

suficiente. Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de 100 de puncte, iar conditia minima de 

calificare a unui plan de afaceri este de 60 de puncte.  

 

Pe langa cele 56 de planuri selectate se va intocmi o lista nominala cu inca 5 planuri de afaceri de 

rezerva,in ordinea descrescatoare a punctajului acestora.In urma procesului de evaluare va fi 

prezentata intr-un Proces-verbal si se va emite pentru fiecare PA o decizie cu statusul 

„selectat”/„neselectat”/„selectat - in rezerva.  

 

PLANURILE de AFACERE selectate in aceasta etapa vor beneficia de ajutor de minimis acordat 

pentru punerea acestora in aplicare. Propunerile transmise in afara perioadei indicate in anuntul de 

participare,cele transmise pe alte cai decat cele specificate nu vor intra in procesul de evaluare,fiind 

considerate neeligibile. Criteriile de selectie minime utilizate vor fi: aplicantii se incadreaza in 

categoriile de grup tinta eligibile; aplicantii nu pot participa la selectie decat cu un singur PA; fiecare 

PA sa propuna crearea a cel putin 2 noi locuri de munca; fiecarui PA li se vor acorda puncte de la 1 

la 100; punctajul total se va realiza prin adunarea punctajelor acordate fiecaruia dintre urmatoarele 

criterii: 

 

EVALUARE - Activitate avuta in vedere maxim 20 puncte, din care: 

 

Sectiune 1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI maxim 5 puncte 

Sectiune 3. MODELUL DE AFACERI maxim 10 puncte 

Sectiune 7. PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE maxim 5 puncte 

 

EVALUARE - Descrierea ideii de afacere si cunoasterea pietei maxim 30 de puncte 

 

Sectiune 2. PREZENTAREA IDEII DE AFACERI maxim 10 puncte 

Sectiune 4. PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE OFERITE maxim 10 puncte 

Sectiune 8. PLANUL DE MARKETING maxim 10 puncte 

 

EVALUARE - Resursele umane si materiale necesare maxim 20 de puncte 

 

Sectiune 5. NECESARUL DE RESURSE maxim 10 puncte 

Sectiune 6. ECHIPA ADMINISTRATIVĂ ȘI  MANAGEMENTUL AFACERII maxim 10 puncte 

 

EVALUARE - Managementul riscurilor maxim 10 puncte 

 

Sectiune 6. ECHIPA ADMINISTRATIVĂ ȘI  MANAGEMENTUL AFACERII maxim 10 puncte 

 

EVALUARE - Proiectia financiara maxim 20 de puncte 

 

Sectiune 9. PLANUL FINANCIAR maxim 20 puncte 

 



 

 

In acordarea punctajului pe fiecare criteriu se va tinte cont de: cantitatea de informatii prezentate; 

relevanta informatiilor prezentate; gradul de documentare al planului de afaceri; caracterul 

cuantificabil al informatiilor furnizate; realismul planului de afaceri.  

 

Nu vor fi finantate doua sau mai multe PA, propuse de persoane diferite,identice sau cu un grad foarte 

mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planul de management si 

marketing si bugetul detaliat; PA propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata 

vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica 

de implementare a proiectului; prin exceptie, pot fi selectate PA de tip franciza; se va evita dubla 

finantare pentru PA selectat.  

 

IN SELECTIA PLANURILOR DE AFACERE  

 

Se va avea in vedere conditia minima:  

 

 cel putin 2 PA selectate in fiecare judet al regiunii de dezvoltare SM; 

 

Se va avea in vedere respectarea urmatoarelor criterii : 

 

- criterii ce sunt punctate in sectiunea 3. MODELUL DE AFACERI 

 

 10% dintre PA selectate sa promoveze concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor 

produse,tehnologii,sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile de 

catre intreprinderile finantate; 

 10% dintre PA selectate sa promoveze sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor prin 

activitatile specifice propuse a fi derulate; 

 10% dintre PA selectate sa promoveze inovarea sociala prin activitatile specifice propuse a 

fi derulate; 

 25% dintre PA selectate sa promoveze 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; 

 10% dintre PA selectate sa pomoveze concret consolidarea cercetarii,a dezvoltarii 

tehnologice si/sau a inovarii prin activitatile specifice propuse a fi derulate; 

 

Se va avea in vedere conditia minima privind activitatile economice finantate:  

 

 maxim 20% din PA selectate sa prevada activitati economice incadrate in CAEN,sectiunea G 

cu exceptia grupei 452. 

 

 La finalul selectiei celor 56 de PA precum si a celor ce vor avea mentiunea „de rezerva”, 

administratorul schemei de antreprenoriat va elabora un dosar cu aceste planuri de afaceri 

selectate in vederea acordarii ajutorul de minimis, dosar ce va fi transmis AM/OI responsabil spre 

aprobare.  
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