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I. ASPECTE GENERALE ȘI CONTEXT 
 

Prezenta metodologie stabileşte regulile de organizare şi desfășurare a concursului de planuri 

de afaceri depuse în cadrul proiectului Start up AIR – Antreprenoriat inovativ în regiunea 

Nord-Vest. 

Metodologie este elaborată în conformitate cu: 

 

a) Contractul de finanțare ID 103955, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, 

reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Vest si Asociația Inceptus România. 

b) Schema de ajutor de minimis "România Start Up Plus" aferentă POCU, Axa 

prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de 

muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: 

Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană aprobată 

prin Ordinul nr. 1838/2016. – Anexa 1 la prezenta metodologie. 

c) Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea 

mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și 

înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și 

mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor 

cu profil nonagricol din zona urbană aprobat conform Ordinul nr.1838/2016 privind aprobarea 

schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus" cu respectarea prevederilor legislației 

europene și naționale în materie - Anexa 2. 

d) Contractul de subvenţie, model (Anexa 2 la Ordinul nr.2103/2016) – Anexa 3 la 

prezenta metodologie. 

Metodologia urmărește atingerea obiectivului general al proiectului Start up AIR – 

Antreprenoriat inovativ în regiunea Nord-Vest ID 103955 şi anume Creşterea ocupării în 

regiunea Nord-Vest prin dezvoltarea culturii antreprenoriale şi înfiinţarea, respectiv 

subvenţionarea a 60 de întreprinderi cu profil non agricol din zona urbană în sectoare 

identificate, inclusiv inovatoare. 

 

Metodologia își propune să abordeze o informare cât mai amplă a persoanelor participante la 

activităţile proiectului şi să trateze cele mai importante aspecte din organizarea și desfășurarea 

concursului de planuri de afaceri în condițiile respectării egalității de șanse, de gen, 

nediscriminării.  Regulile stabilite prin prezenta metodologie sunt obligatorii pentru toți 
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participanții la concursul de planuri de afaceri și nu exonerează nicio  persoană participantă 

de obligația cunoașterii și respectării acesteia. 

 

Solicitantul - Asociaţia Inceptus România, împreună cu Partenerii săi Partenerul 1 – Camera 

de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, Partenerul 2 - SC FIATEST SRL şi Partenerul 3 - 

Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj, care administrează schema de antreprenoriat 

(denumiţi în continuare „Administratorul schemei de antreprenoriat”, „Administratorul” sau 

prin utilizarea pluralului) au stabilit ca finanțarea afacerilor să respecte principiile generale 

enunţate în prezenta Metodologie. 

 

Concursul organizat în cadrul proiectului Start up AIR – Antreprenoriat inovativ în regiunea 

Nord-Vest presupune aprobarea spre finanțare sub forma ajutorului de minimis a 60 planuri de 

afaceri în cuantum de 148.600 lei/ plan de afacere (aproximativ 33.329 euro/plan de afacere, 

calculat la cursul de 4,4585 lei/euro - cursul Inforeuro aferent lunii august 2016).  
 
Subvenția va fi acordată beneficiarului schemei de ajutor de minimis în baza unui acord de 

finanțare/contract de subvenţie încheiat între organizația parteneră (Asociaţia Inceptus 

România, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, SC Fiatest SRL, Patronatul Tinerilor 

Întreprinzători Cluj) și beneficiarii/reprezentanții legali ai întreprinderilor nou înființate din 

regiunea Nord-Vest. 
 
Distribuirea finanțării celor 60 planuri de afaceri în cadrul administratorului schemei de 

antreprenoriat este următoarea: 
• Solicitantul - Asociaţia Inceptus România va finanța 20 planuri de afaceri 
• Partenerul 1 - Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud va finanța 20 planuri de 

afaceri 
• Partenerul 2 - SC Fiatest SRL va finanța 10 planuri de afaceri 
• Partenerul 3 - Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj va finanța 10 planuri de afaceri. 
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II. MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 
Concursul pentru selecția planurilor de afaceri se adresează tuturor celor 450 de persoane 

înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului Start up AIR – Antreprenoriat inovativ în 

regiunea Nord-Vest care îndeplinesc condițiile de eligibilitate cuprinse în Schema de ajutor de 

Minimis şi în prezenta metodologie, astfel:  

(i) Minim 400 persoane care au participat la cursurile de formare antreprenorială 

organizate în cadrul proiectului şi 

(ii) Maxim 50 persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială în 

cadrul proiectului, însă au absolvit acest tip de curs (minim 40 de ore) 

În cazul în care nu se vor înscrie în grupul țintă 50 de persoane care au absolvit deja cursul de 

competențe antreprenoriale în afara proiectului, totalul de persoane înscrise la concurs se poate 

completa cu persoane participante la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul 

proiectului. 

 

Concursul de planuri de afaceri presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1.  înscrierea participanților 

2.  numirea comisiei de evaluare 

3.  verificarea conformității și eligibilității planurilor de afaceri 

4.  evaluarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri 

5.  selecția finală.  

Concursul se adresează participanților înscriși în grupul țintă al proiectului care și-au exprimat 

în scris dorința de a participa la activitățile proiectului în etapa de informare și selecție sau 

ulterior finalizării cursului și îndeplinesc condițiile de concurs, astfel: 

1) Persoane care au participat la cursul de formare antreprenorială organizat în cadrul 

proiectului, în ordinea absolvirii 

2) Persoane care au absolvit un curs de formare antreprenorială în afara proiectului de 

minim 40 de ore, în ordinea înscrierii în grupul țintă. 

 

2.1. Înscrierea participanților 

Înscrierea persoanelor în vederea participării la concursul de planuri de afaceri organizat în 

cadrul proiectului ”START UP AIR – Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord Vest” se va 

realiza prin depunerea/trimiterea unui dosar de concurs în conformitate cu prezenta 

Metodologie și cu Anunțul de concurs (Anexa 4) 

 

Anunțul privind demararea înscrierii la concurs (Anexa 4) se va publica pe site-ul 

proiectului, pe paginile web ale solicitantului şi partenerilor şi se va transmite prin e-mail 



 
 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955 

 

          

 
             

6  

 

participanților la programul de formare până la data finalizării fiecărei serii de formare, precum 

și persoanelor din grupul țintă care sunt înregistrate în GT și fac dovada că au absolvit un curs 

certificat de competențe antreprenoriale de minim 40 de ore în afara proiectului, însoțit de 

anexele model aferente dosarului.  

Excepția de la această regulă se aplică tuturor seriilor de curs care se finalizează înainte ca 

prezenta metodologie să fie aprobată în condițiile apelului.    

 

Anunțul de concurs ((Anexa 4 la prezenta metodologie) va specifica: 

- data de demarare  

- condiții de participare şi de eligibilitate  

- condiții restrictive 

- valoarea ajutorului financiar (ajutor de minimis) 

- perioada de depunere a planurilor de afaceri 

- conținutul dosarului de concurs  

- modalitatea de depunere a dosarelor de concurs 

- modalitatea de evaluare a planurilor de afaceri 

- modalitatea de comunicare a rezultatelor 

- modalitatea de contestare a rezultatelor 

 

 

Condiții privind înscrierea la concurs: 

1) Condiții de participare şi de eligibilitate - Concursul se adresează oricărei persoane fizice 

înregistrată în grupul țintă al proiectului care respectă următoarele condiții: 

▪ are domiciliul/reședința în mediul urban sau rural din regiunea Nord-Vest; 

▪ are minim 18 ani la data depunerii planului de afaceri; 

▪ nu face parte din categoria tineri NEETs; 

▪ are capacitate deplină de exercițiu; 

▪ nu face obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice 

(incompatibilitate, interdicție etc.); 

▪ nu e angajat al Administratorului schemei şi nici rudă sau afin până la gradul 2 

inclusiv cu experții beneficiarului/partenerilor şi/sau membrii juriului; 

▪ nu a avut încheiate CIM/prestări servicii/drepturi de autor în proiect; 

▪ intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, în oricare din 

județele regiunii Nord-Vest; 

▪ investiția propusă în planul de afaceri vizează o activitate din cod CAEN eligibil, 

conform Listei CAEN eligibile (Anexa 5); 

▪ planul de afaceri include activitatea obligatorie privind TIC; 
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▪ investiția propusă în planul de afaceri prevede angajarea a minim 2 persoane în 

maxim 6 luni de la semnarea contractului de subvenție. 

▪ cheltuielile aferente ajutorului de minimis şi incluse în planul de afaceri fac parte 

din categoria de cheltuieli eligibile conform Listei de cheltuieli eligibile 

(Anexa 6) 

 

2) Condiții restrictive: NU vor putea primi finanțare: 

▪ Mai mult de 12 Planuri de afaceri care presupun activităţi economice al căror obiect 

se încadrează în Secţiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor (cu excepția Grupei 452 - Întreținerea și repararea 

autovehiculelor) din Nomenclatorul CAEN. Conform Ghidului Solicitantului Condiții 

Specifice – România Start Up Plus, numărul planurilor de afaceri de acest tip nu poate 

depăși ponderea maximă de 20% din numărul total al planurilor de afaceri selectate 

spre finanțare, adică 60. 

▪ Mai mult de 6 Planuri de afaceri depuse de participanți care au absolvit un program 

de formare antreprenorială autorizat ANC, însă în afara prezentului proiect. 

Conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice – România Start Up Plus, numărul 

de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de 

formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din 

numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul 

proiectului, adică 60. 

▪ Planurile de afaceri care se adresează activităților economice enumerate la art. 5 

din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare, respectiv: 

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul 

produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

nr. L 17/21.01.2000; 

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 

producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a 

Tratatului CE; 

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 

transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a 

Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

d) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității 

produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de 

întreprinderile în cauză; 
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e) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală 

către producători primari. 

f) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state 

membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate 

înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente 

legate de activitatea de export; 

g) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate; 

h) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

3) Valoarea ajutorului financiar (ajutor de minimis) -  148.600 lei/plan de afacere. Această 

sumă include TVA doar dacă firma nu este înregistrată în scopuri TVA. 

 

4) Perioada de depunere a planurilor de afaceri  

- pentru persoanele care au participat la programul de formare antreprenorială în cadrul 

proiectului, la finalizarea acestuia, planul de afaceri se va înregistra automat în concurs, 

aplicanții urmând să-şi completeze dosarul cu documentele specificate mai jos în 

termen de 15 zile de la data examenului de absolvire.  

- pentru persoanele înregistrate în grupul țintă care au absolvit programul de formare 

antreprenorială în afara proiectului, planurile de afaceri se vor depune în termen de 30 

zile de la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, dar nu mai devreme de data 

fixată ca termen limită de depunere a planurilor de afaceri pentru prima grupă de 

cursanți din cadrul proiectului. 

Dosarele primite după data limită de depunere vor fi declarate neconforme! 

 

5) Dosarul de concurs va conține: 

a) Cerere de înscriere/participare la concursul de planuri de afaceri (Anexa 7) – în 

original 

b) Planul de afaceri (Anexa 8) însoțit de buget și anexe – în original și în format 

electronic (pdf, iar bugetul în format Excel) 

c) Declarație pe proprie răspundere (Anexa 9) – în original 

d) Certificat/adeverință curs de formare antreprenorială – conform cu originalul 

 

 

6) Modalitatea de depunere: 

Dosarul de concurs va fi depus în format fizic și electronic (CD/DVD/USB) la sediul 

Solicitantului sau al Partenerilor, în funcție de entitatea care organizează concursul. Ambele 
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variante ale dosarului de înscriere în concurs trebuie să fie identice. Dacă există diferențe între 

cele două dosare, varianta luată în considerare va fi cea în format fizic. 

Dosarul de concurs se va depune în plic închis cu mențiunea ”Dosar concurs proiect START 

UP AIR - nume aplicant” într-un singur exemplar. Fiecare dosar va primi număr de înregistrare 

care se va comunica aplicantului direct sau pe email, în cazul în care dosarul a fost trimis prin 

curier. 

ATENȚIE! 

În cadrul prezentului proiect o persoană poate participa o singură dată și poate depune 

un singur plan de afaceri!  

 

7) Modalitatea de evaluare a planurilor de afaceri – fiecare dosar va parcurge următoarele 

etape: etapa de verificare a conformității şi eligibilității, etapa de evaluare tehnico-financiară 

a planurilor de afaceri și selecția finală. 

 

8) Modalitatea de afișare/comunicare a rezultatelor – rezultatele se vor afișa pe site-ul 

proiectului www.startupair.ro Acestea se vor comunica și pe email participanților, însoțite 

de grila de evaluare. 

 

9) Modalitatea de soluționare a contestațiilor – persoanele participante pot depune contestație 

motivată la rezultatul obținut în urma evaluării tehnico-financiare în format electronic, pe 

adresa de e-mail a proiectului (startupair.biz@gmail.com) în termen de maxim 3 zile 

lucrătoare de la data afișării/comunicării rezultatelor. În cazul acceptării contestației ca fiind 

motivată, planul de afaceri va fi reevaluat de comisia de soluționare a contestațiilor formată 

din alți membri evaluatori decât cei care au evaluat inițial planul de afaceri. Rezultatul se va 

comunica participantului în cel mai scurt timp și, după caz, se vor revizui și republica listele 

cu rezultate. 

 

2.2. Numirea comisiei de evaluare şi selecţie 

Evaluarea şi selecţia planurilor de afaceri se realizează de către Comisia generală de evaluare 

și selecție a planurilor de afaceri, denumită pe scurt Juriu, aprobată de Managerul de proiect 

la nivel de parteneriat. Aceasta este compusă din: 

• Preşedinte comisie (manager proiect) – membru  

• 4 Preşedinţi subcomisii (responsabili implementare S, P1, P2, P3) – membri   

• 4 Secretari (experţi organizare selecție PA S, P1, P2, P3) – membru  

http://www.startupair.ro/
mailto:startupair.biz@gmail.com
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• 8 Experţi evaluatori (membrii juriu S, P1, P2, P3) – membri (2 experţi/partener) care 

sunt reprezentanți ai mediului de afaceri şi patronatelor din regiunea Nord-Vest  

Comisia va activa în toate etapele procesului de selecţie, împărțindu-și atribuțiile după cum 

urmează: 

1) Verificarea conformităţii şi eligibilităţii planurilor de afaceri, precum şi Evaluarea 

tehnică și financiară a planurilor de afaceri – se vor realiza la nivelul fiecărui partener 

pentru participanții înregistrați în grupul ţintă şi cei care urmează programul de formare 

antreprenorială organizat de fiecare partener. Evaluarea se va realiza în cadrul a 4 subcomisii 

(1 subcomisie/partener) alcătuite din: 

• Preşedinte subcomisie (responsabil implementare) – membru  

• Secretar (expert organizare selecție PA) – membru  

• 2 Experţi evaluatori (membrii juriu) – membri  

 

1.1.Verificarea conformităţii şi eligibilităţii planurilor de afaceri – se va realiza de 

Secretar (expert organizare selecție PA), avizat de Preşedinte subcomisie 

(responsabil implementare). 

1.2. Evaluarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri – se va realiza de 2 

experţi evaluatori (membrii juriu) și avizat de Preşedinte subcomisie 

(responsabil implementare). Centralizarea datelor se va realiza de către Secretar 

(expert organizare selecție PA). 

 

2) Selecţia finală – se va realiza la nivelul parteneriatului de către Comisia generală 

de evaluare și selecție a planurilor de afaceri (Juriu) în ordinea punctajelor și ținând cont de 

criteriile de selecție prevăzute la secțiunea 4.1. Modul de realizare a procesului de evaluare. 

Aceasta va fi compusă din: 

• Preşedinte comisie (manager proiect) – membru  

• 4 Vice-preşedinţi (responsabili implementare S, P1, P2, P3) – membru   

• 4 Secretari (experţi organizare selecție PA S, P3) – membru  

• 8 experţi evaluatori (membrii juriu S, P1, P2, P3) – membri (2 experţi/partener)  

 

Membrii juriu sunt numiți în baza unei decizii (Anexa 10), iar la începutul procesului de 

evaluare vor semna Declarația de confidențialitate și conflict de interese - Anexa 11. 

Juriul va activa în perioada derulării programelor de formare antreprenorială, odată cu 

finalizarea primelor serii de cursuri și își încheie activitatea după stabilirea listei finale a 

planurilor de afaceri selectate și a listei de rezervă în cadrul concursului de planuri de afaceri. 
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2.3. Verificarea conformității și eligibilității planurilor de afaceri  

Această etapă se va realiza electronic, în baza grilei de verificare a conformității și eligibilității 

planurilor de afaceri (Anexa 12) de către secretarul subcomisiei de evaluare (Expertul 

organizare selecție PA) de la fiecare partener și va viza:  

 

a) Conformitatea dosarului - se vor verifica aspecte legate de: 

➢ respectarea formatului planului de afaceri şi a anexelor solicitate – se va verifica dacă 

anexele şi planul de afaceri respectă formatul solicitat în prezenta metodologie. 

➢ completitudinea dosarului de concurs - dosarul este complet, semnat, datat şi conține 

toate documentele solicitate în cadrul anunțului de concurs şi prezentei metodologii 

➢ termenul de depunere a dosarului – se verifică dacă data de depunere a dosarului este 

în cadrul perioadei de depunere specificată în anunț. 

 

ATENŢIE! 

În cazul în care nu se respectă termenul pentru depunerea dosarului, acesta va fi respins. 

 

b) Eligibilitatea aplicantului -  se vor verifica aspecte legate de: 

➢ înregistrarea persoanei în grupul ţintă al proiectului – se va verifica Anexa 12 - Registru 

grup țintă 

➢ parcurgerea unui program de formare antreprenorială  

➢ eventuale situații de incompatibilitate, conflict de interese etc 

 

c) Eligibilitatea afacerii propuse -  se vor verifica aspecte legate de: 

➢ domeniul afacerii – afacerea trebuie să fie non-agricolă 

➢ localizarea afacerii – afacerea trebuie să fie în mediul urban în oricare din județele 

regiunii Nord-Vest (atât sediul social, cât și punctul de lucru); 

➢ încadrarea afacerii într-un cod CAEN eligibil 

➢ afacerea propusă nu se încadrează în activități exceptate conform art.5 din Schema de 

minimis România Start Up Plus 

➢ afacerea propusă conduce la crearea a minim 2 locuri de muncă în termen de maxim 6 

luni de la semnarea contractului de subvenție 

➢ planul de afaceri include activitatea obligatorie privind TIC 

 

d) Eligibilitatea cheltuielilor – se vor verifica dacă: 

➢ cheltuielile aferente ajutorului de minimis şi incluse în planul de afaceri fac parte din 

categoria de cheltuieli eligibile prevăzute în Anexa 6 – Lista cheltuieli eligibile. 



 
 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955 

 

          

 
             

12  

 

 

Dacă se constată că unele documente sunt incomplete sau neclare se pot solicita clarificări. 

Clarificările se vor transmite electronic pe adresa de e-mail a aplicantului, iar termenul de 

răspuns este de maxim 3 zile lucrătoare. 

În cazul în care nu se respectă termenul pentru depunerea clarificărilor, dosarul va fi respins. 

 

Pentru a fi declarat admis planul de afaceri trebuie să obțină Da la toate criteriile de verificare 

a conformității şi eligibilității. Planurile de afaceri respinse în această etapă nu mai pot fi 

redepuse, iar în această etapă nu pot fi depuse contestații.  

 

La finalizarea etapei de verificare a conformității şi eligibilității se întocmește Raportul privind 

rezultatele etapei de verificare a conformității şi eligibilității (Anexa 13), care cuprinde 

planurile de afaceri admise şi respinse în această etapă. 

Rezultatele aceste etape se publică pe web site-ul proiectului www.startupair.ro şi se vor 

transmite prin e-mail, tuturor aplicanţilor, Scrisoarea de informare (Anexa 14) împreună cu 

Grila de evaluare a conformității şi eligibilității planurilor de afaceri. 

NOTĂ: Doar planurile de afaceri declarate Admise în această etapă vor parcurge următoarea 

etapă de evaluare. 

 

2.4. Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri 

 2.4.1 Modul de realizare a procesului de evaluare 

Evaluarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri are loc etapizat, odată cu finalizarea 

fiecărei serii de curs formare antreprenorială derulat de către fiecare partener din proiect. 

 

Evaluarea se va realiza în cadrul Subcomisiei de la nivelul fiecărui partener de către 2 membri 

evaluatori (membri juriu), cu sprijinul unui Secretar (expert organizare selecție PA) și avizată 

de Președinte subcomisie (responsabil implementare) 

 

Fiecare plan de afacere va fi evaluat de către doi evaluatori în baza Grilei de evaluare tehnico-

financiară (Anexa 15) care conține criterii şi subcriterii de calitate a planului de afaceri, fiecare 

având un punctaj maxim ce poate fi acordat, până la un total de 100 de puncte.  

 

Grila de evaluare va puncta suplimentar progresiv planurile de afaceri care prevăd:  

http://www.startupair.ro/
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• încadrarea domeniului de activitate al întreprinderii în domeniile competitive din 

Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 (SNC 2014-2020) 

• crearea mai multor locuri de muncă decât minimul prevăzut în apel (2 locuri de muncă), 

inclusiv din grupuri vulnerabile, tineri, vârstnici etc. 

• cheltuirea întregii subvenții de minimis în primele 12 luni de funcționare prin susținerea 

din resurse proprii/venituri reinvestite a cheltuielilor aferente tranșei finale înainte de 

acordarea acesteia pe bază de rambursare. 

• venituri de peste 30% din avansul primit în primele 12 luni de funcționare 

• măsuri concrete pentru atingerea principiilor orizontale: egalitatea de șanse şi 

dezvoltarea durabilă 

• măsuri concrete şi alocarea de buget pentru atingerea temelor secundare Inovare socială 

şi TIC  

• măsuri concrete pentru promovarea consolidării cercetării, dezvoltării şi/sau inovării 

tehnologice. 

 

Punctajul obținut de fiecare plan de afacere este format din media punctajelor acordate de cei 

2 evaluatori. Dacă diferența dintre evaluatori este mai mare de 20 de puncte intervine al treilea 

evaluator (de la un alt partener), iar punctajul final e media celor 2 punctaje cele mai apropiate. 

Punctajele acordate de evaluatori vor fi justificate prin comentarii referitoare la planul de 

afaceri vizat. 

Subcomisia de evaluare constituită la nivelul fiecărui partener activează pe toată perioada 

derulării cursurilor de formare antreprenorială. Aceasta va completa o bază de date cu 

informații legate de rezultatul etapei de evaluare tehnico-financiară– Anexa 16 cu punctajele 

obținute de fiecare aplicant în urma evaluării planurilor de afaceri depuse după fiecare serie de 

curs. După evaluarea tehnico-financiară a tuturor planurilor de afaceri depuse la nivelul 

partenerului, subcomisia va trimite un Raport privind rezultatul acestei etape către beneficiarul 

proiectului pentru centralizare. 

La finalul tuturor seriilor de curs, beneficiarul proiectului va centraliza bazele de date primite 

de la toți partenerii și va realiza clasamentul general pe proiect în ordinea punctajelor obținute 

în etapa de evaluare tehnico-financiară. 

 

În etapa finală de selecţie vor trece primele 100 de planuri de afaceri în ordinea punctajelor cu 

condiția respectării următoarelor criterii de selecție:  

• minim 2 planuri de afaceri din fiecare judeţ al regiunii Nord-Vest;  
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• minim 6 planuri de afaceri propun măsuri de sprijinire a tranziţiei către o economie cu 

emisii scăzute de CO2;  

• minim 6 planuri de afaceri propun măsuri de promovare a temei Inovării sociale;  

• minim 15 planuri de afaceri propun soluţii pentru implementarea TIC;  

• minim 6 planuri de afaceri promovează consolidarea cercetării, dezvoltării şi inovării 

tehnologice;  

• minim 6 planuri de afaceri propun măsuri de dezvoltare durabilă;  

• maxim 6 planuri de afaceri provin de la grup ţintă care au absolvit un program de 

formare antreprenorială, însă nu prin intermediul prezentului proiect;  

• maxim 12 planuri de afaceri cu activități economice ce se încadrează în codul CAEN, 

Sectiunea G, cu excepția Gr 452;  

În cazul în care nu se respectă toate criteriile de selecție de mai sus, se va extinde numărul de 

planuri acceptate în faza finală până la concurența respectării indicatorilor pentru criteriile 

respective.  

Rezultatele evaluării tehnico-financiare se publică pe web site-ul proiectului www.startupair.ro 

şi se vor transmite prin e-mail, tuturor aplicanţilor, Scrisoarea de informare (Anexa 14) 

împreună cu Grila de evaluare tehnico-financiară. 

2.4.2 Modul de soluţionare a contestaţiilor 

Participantii nemultumiţi de punctajul obţinut în această etapă pot depune o contestaţie 

motivată care se va transmite electronic la adresa startupair.biz@gmail.com în maxim 3 zile 

lucrătoare de la afișarea/comunicarea rezultatelor.  

Contestațiile primite sunt analizate de Președinte subcomisie și secretar în ceea ce privește 

motivele de drept şi de fapt invocate de aplicant, şi dacă e cazul, va admite contestația și va 

trimite planul de afaceri spre reevaluare către Comisia de soluționare a contestațiilor formată 

din alţi membrii evaluatori, diferiţi de cei care au evaluat iniţial planul de afaceri. 

La finalul procesului de soluţionare a contestaţiilor se va completa baza de date (Anexa 16) cu 

toate planurile de afaceri evaluate, în ordinea descrescătoare a punctajelor primite.  

Modul de soluţionare a contestaţiei depuse: se va transmite prin e-mail, aplicanţilor în cauză 

Scrisoarea de informare (Anexa 14) împreună cu Grila de evaluare tehnico-financiară. 

 

 

http://www.startupair.ro/
mailto:startupair.biz@gmail.com
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2.5. Selecţia finală 

 

Etapa finală a concursului de planuri de afaceri va fi jurizată la nivelul întregului parteneriat de 

către Comisia generală de evaluare și selecție a planurilor de afaceri.  

Selecţia finală constă în: 

a) Susţinere Pitch – persoanele care s-au clasat pe primele 100 de locuri în urma 

evaluării tehnico-financiare vor fi invitate să îşi prezinte planul de afaceri în faţa juriului. 

Fiecare persoană îşi va susţine prezentarea structurată conform Anexei 17, iar pitch-ul va avea 

o durată de aprox 6 minute şi va fi punctat conform grilei de pitch (Anexa 17). Punctajul 

maxim ce poate fi acordat este de maxim 100 de puncte.  

 

Punctajul final al planului de afaceri se va stabili ca medie ponderată între: 

- Punctaj obţinut la evaluarea tehnico-financiară (ETF): 80% 

- Punctajul obţinut la pitch (EP): 20%  

Formula de calcul pentru punctajul final este: (ETF x 80%)+(EP x 20%).  

Exemplu:  

• punctaj ETF = 85 puncte 

• punctaj EP = 80 puncte 

• punctaj final = (85 x 80%) + (80 x 20%) = 68+16 = 84 puncte. 

 

Se vor aranja planurile de afaceri în ordinea punctajelor finale şi se va trece la aplicarea 

criteriilor de selecţie suplimentare a planurilor de afaceri, în conformitate cu cele asumate în 

Cererea de finanţare. 

 

b) Aplicarea criterilor de selecţie - selectarea de către juriu a celor 60 de planuri 

de afaceri se va face ținând cont de următoarele criterii: 

• primele minim 2 planuri de afaceri din fiecare judeţ al regiunii NV;  

• min10% (6 planuri de afaceri) propun măsuri de sprijinire a tranziţiei către o economie 

cu emisii scăzute de CO2;  

• min10% (6 planuri de afaceri) propun măsuri de promovare a temei Inovării sociale;  

• min 25% (15 planuri de afaceri ) propun soluţii pentru implementarea TIC;  

• min10% (6 planuri de afaceri) promovează consolidarea cercetării, dezvoltării şi 

inovării tehnologice;  

• min10% (6 planuri de afaceri) propun măsuri de dezvoltare durabilă;  

• max10% (6 planuri de afaceri) provin de la grup ţintă care au absolvit un program de 

formare antreprenorială, însă nu prin intermediul prezentului proiect;  
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• max 20% (12 planuri de afaceri) au activităţi economice ce se încadrează în codul 

CAEN, Sectiunea G, cu excepția Gr 452;  

Condițiile de mai sus pot fi cumulative la nivelul unui plan de afacere. 

 

NOTĂ! Administratorii schemei de antreprenoriat vor selecta pentru finanţare 60 planuri de 

afaceri în conformitate cu criteriile de mai sus, cu specificarea că se va avea în vedere două 

criterii: selectarea planurilor de afaceri în ordinea punctajelor, pe de o parte şi alte 

caracteristici suplimentare menţionate mai sus şi specifice fiecărui plan de afaceri şi care au 

fost asumate de Administratorul schemei în cererea de finanţare, pe de altă parte.  

 
REGULI PRIVIND SELECȚIA 

 

❖ Departajarea la punctaje egale  
 

În caz de punctaj egal, criteriile de departajare utilizate sunt: 

• punctajul obținut la capitolul V din planul de afaceri 

• numărul persoanelor angajate  

• numărul persoanelor angajate din grupuri vulnerabile, tineri, vârstnici etc 

• punctajul obținut la pitch 

• data înscrierii în grupul ţintă 

 

❖ Criteriul de teritorialitate 

 

Se vor selecta câte 2 planuri de afaceri din fiecare județ al regiunii Nord-Vest conform 

sediului social/punctului de lucru al întreprinderii declarat în planul de afaceri, pentru 

îndeplinirea criteriului de teritorialitate. 

 

ATENȚIE!! 

Atragem atenția participanților că urmare a acestei selecții, se pot ivi situații în care vor 

rămâne, în această etapă, planuri de afaceri cu punctaj mai mare neselectate, dacă pentru 

județul în care a fost declarat sediul social al întreprinderii au fost deja selectate 2 planuri 

de afaceri cu punctaj mai mare, iar pentru alte județe vor fi selectate planuri de afaceri cu 

punctaj mai mic, fără ca acest aspect să reprezinte o discriminare sau o încălcare a 

prevederilor prezentei metodologii. 
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În urma aplicării acestui criteriu vor fi selectate 12 de planuri de afaceri (câte 2 în fiecare 

judeţ). 

Rezultatele selecției finale a planurilor de afaceri vor fi incluse în raportul final de jurizare 

(Anexa 18) şi apoi vor fi întocmite lista cu planurile de afaceri admise spre finanțare (Anexa 

19) și lista cu planurile de afaceri aflate pe lista de rezervă (Anexa 20). 

Lista finală a planurilor de afaceri admise va asigura concentrarea strategică a investițiilor, 

astfel încât fiecare județ al regiunii Nord-Vest va avea minim două planuri de afaceri finanțate.  

 

ATENȚIE! 

Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri identice, de la persoane diferite 

sau cu grad foarte mare de asemănare.  

Planurile de afaceri selectate vor fi în concordanță cu realitatea economică a segmentului 

de piață vizat şi cu situația de la nivel local/regional. 

 

La finalul ultimei etape de evaluare se va completa baza de date (Anexa 16). 

Rezultatele finale ale concursului vor fi incluse într-un raport final de jurizare PA (Proces-

verbal de încheiere) si vor fi publicate pe web site-ul proiectului www.startupair.ro, și transmise 

pe email participanților, cu informații concrete despre etapele următoare. Responsabilii de 

implementare ai partenerilor întocmesc raportul final al acestei sub activități. 

 

 

 
III. CONTRACTARE 
 

Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, administratorii schemei de minimis vor 

transmite un e-mail, privind demararea procesului de contractare, fiecărui beneficiar în care vor 

fi specificate documentele solicitate în vederea încheierii contractului de subvenție. 

Pentru fiecare beneficiar, înainte de semnarea contractul de subvenție administratorul schemei 

de minimis își rezervă dreptul de a solicita o serie de documente pentru verificarea respectării 

condițiilor de eligibilitate. 

În cazul în care, din verificarea documentelor reiese că, respectarea condițiilor de eligibilitate 

nu sunt îndeplinite, administratorul schemei de minimis îşi rezervă dreptul de a nu semna 

contractul cu acei beneficiari de ajutor de minimis. 

 

 

 

http://www.startupair.ro/
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IV. ANEXE 
 

Anexa 1 – Schema de ajutor de minimis 

Anexa 2 - Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice 

Anexa 3 – Model Contract de subvenţie 

Anexa 4 – Model anunţ demarare concurs 

Anexa 5 – Lista coduri CAEN prioritare eligibile  

Anexa 6 – Lista de cheltuieli eligibile 

Anexa 7 -  Cerere înscriere la concurs 

Anexa 8 – Model plan de afaceri şi buget 

Anexa 9 - Declarație pe propria răspundere 

Anexa 10 - Decizie numire membrii juriu 

Anexa 11 - Declaraţia de confidenţialitate şi conflict de interese  

Anexa 12 - Grila de verificare a conformităţii şi eligibilităţii 

Anexa 13 – Raport rezultatele etapei de verificare a conformităţii şi eligibilităţii 

Anexa 14 – Scrisoare de informare 

Anexa 15 -  Grila de evaluare tehnico-financiară 

Anexa 16 - Baza de date cu rezultatul etapei de evaluare tehnico-financiară 

Anexa 17 – Grila pitch 

Anexa 18 – Raport final de jurizare 

Anexa 19 – Lista planuri de afaceri admise spre finanţare 

Anexa 20 – Lista planuri de afaceri incluse pe lista de rezervă 


