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1. Cadrul general 

1.1 Concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului 104174 - “Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare 
inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE” vizeaza interventiile in domeniul ocuparii fortei de munca si 
este organizat in concordanta cu urmatoarele documente: 

a. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice (GSCS) POCU pentru prioritatea de investitii 3.7. 

b. Cererea de finantare aprobata in cadrul Apelului de proiecte Romania Start UP Plus. 

c. Ghidul Solicitantului Conditii Generale POCU 2014 – 2020. 

d. Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 

e. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

f. Ordonanta de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum 
si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

g. Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in 
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. 

h. Schema de ajutor de minimis “Romania Start Up Plus” aferenta Programului Operational Capital Uman 
2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, Obiectivul specific 3.7. 
Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. 

1.2 Procesul de selectie este pregatit astfel incat sa asigure o procedura decizionala transparenta, 

echidistanta si obiectiva, care sa respecte prevederile schemei de minimis, ale GSCS si ale legislatiei aplicabile. 

1.3 Eventualele modificari sau actualizari ale prezentei metodologii vor fi anuntate in timp util pe 

https://inovare.crefop.ro/  

1.4 Anexele care insotesc aceasta metodologie sunt formate din: 

Anexa 1 – Cerere inscriere la Concursul de planuri de afaceri  

Anexa 2 – Declaratie de eligibilitate privind participarea la concursul de planuri de afaceri 

Anexa 3 – Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari 

Anexa 4 – Declaratie de consimtamant privind prelucrarea si utilizarea datelor personale 

Anexa 5 – Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interes 

Anexa 6 – Declaratie de angajament 

Anexa 7 – Grila de verificare a eligibilitatii si conformitatii 

Anexa 8 – Grila de evaluare tehnico-financiara 

Anexa 9 – Model contestatie 

Anexa 10 – Grila de evaluare – interviu 

Anexa 11 – Planul de afaceri (model) 

https://inovare.crefop.ro/
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Anexa 12 - Proiectii financiare (model) 

Anexa 13 – Lista codurilor CAEN menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

Anexa 14 – Contract de subventie (model) 

Anexa 15 – Schema de minimis Romania Start Up Plus 

Anexa 16 – Curriculum vitae (model Europass) 

Anexa 17 – Formular de inscriere in grupul tinta 

1.5  Grupul tinta eligibil este format din persoanele care au absolvit cursurile de competente antreprenoriale 

din cadrul proiectului “Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligentă durabilă în Regiunea Centru”  

1.6 In cadrul concursului de planuri de afaceri pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de 

formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului “Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligentă 

durabilă în Regiunea Centru” dar care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile conform Ghidului Conditii 

Specifice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii 

de noi locuri de munca) ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a. Intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din Regiunea Centru. 

b. Isi au resedinta sau domiciliul in mediul urban sau rural din Regiunea Centru. 

▪ Persoanele inactive sunt persoanele cu varsta intre 18 – 64 de ani care nu se incadreaza nici in populatia 

ocupata si nici in cea aflata in somaj (de exemplu student, persoane casnice). 

▪ Pensionarii pot face parte din grupul tinta al proiectului in masura in care pot fi incadrati intr-una din 

categoriile de grup tinta eligibile. 

▪ Categoria “persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de 

munca” include si persoanele care desfasoara o activitate independenta (PFA, titulari ai intreprinderilor 

individuale, membrii intreprinderilor familiale). 

▪ Din grupul tinta nu pot face parte tinerii NEETS (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au 

un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 de ani. 

1.7 In selectarea planurilor de afaceri, se vor respecta urmatoarele conditii: 

a. Nu vor putea fi selectate in vederea finantarii planuri de afaceri ce se adreseaza activitatilor economice 
din schema de ajutor de minimis asociata acestui program de finantare (Art. 5 din Anexa nr. 15). 

b. Numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza in CAEN, Sectiunea G – 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 
–  Intretinerea si repararea autovehiculelor nu va putea depasi 20% din numarul total al planurilor de 
afaceri finantate prin intermediul aceluiasi proiect. 
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c. Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare 
antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane 
beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului. 

1.8 Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unui juriu, desemnat de Beneficiar. 

1.9 Juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri bazat pe 

urmatoarele principii: 

a. Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu 

un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de 

management si marketing, bugetul detaliat. 

b. Planurile de afaceri 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. 

1.10 In cadrul fiecarei intreprinderi infiintate in cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create cate minimum 

2 locuri de munca ce vor fi mentinute minim 6 luni dupa terminarea sprijinului. 

Incidenta ajutorului de minimis 
2.1  Schema de minimis nu poate avea ca obiect urmatoarele categorii de ajutoare: 

a. ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si 
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 
privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000. 

b. ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de 
produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE. 

c. ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transformarii si 
comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, in urmatoarele cazuri. 

d. atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza 
achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza. 

e. atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari. 

f. ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv 
ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele 
de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export. 

g. ajutoarele subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate. 
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h. ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. 

2.2  Prin urmare, planurile de afaceri acceptate la finantare nu vor viza domeniile exceptate de la schema de 

ajutor de minimis evidentiate mai sus. 

2.3  Câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor primi un ajutor de minimis de care nu poate depăși 

suma de 149.359,75 lei, și care se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum 

urmează: 

a. Tranșa inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost aceasta aprobata în 
cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.  

b. Tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul 
ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni, aferent 
etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest 
termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.  

3. Cadrul specific conform Cererii de finantare  
3.1 Obiectivul general al proiectului il constituie “Dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Centru prin 

stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 400 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care 

au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru 

înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 48 de afaceri prin oferirea de micro-

granturi.” 

3.2 Obiectivul specific îl constituie: “Sprijinirea înființării a 48 de start-upuri si respectiv a 96 de locuri de 

munca in Regiunea Centru, beneficiare de ajutor de minimis in cadrul proiectului, in vederea asigurării unei 

implementări durabile si sustenabile a planurilor de afacere, asigurarea administrării schemei de minimis pentru 

aceștia” 

3.3  Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței 

începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de 

evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin 

beneficiarilor ajutorului de minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii pe o 

perioada de 18 luni din care 6 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate. 

3.4 Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanțate in cadrul proiectului va fi organizata sub forma de 

competiție la care se vor putea înscrie atât absolvenți ai programului de formare antreprenoriala, cat si persoane 

care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, dar care se 

încadrează in categoriile de grup țintă vizate. 
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3.5  În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate 48 de planuri de afaceri, care vor fi implementate 

în orașele din fiecare județ din regiunea Centru (minim 2 în fiecare judet). 

3.6  Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt 

acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004, respectiv “orice formă de organizare a unei activităţi 

economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în 

scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, 

întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi 

societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice”. 

3.7  Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în 

mediul urban, în regiunea de dezvoltare Centru, in judetele Mures, Harghita, Covasna, Alba, Sibiu si Brasov. 

3.8  Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea 

contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou 

înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se 

implementează proiectul, în mediul urban sau rural. 

3.9  În realizarea planurilor de afaceri solicitanții de ajutor de minimis trebuie să prevadă activități care 

conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificaţiilor din Ghidul solicitantului 

(dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, nediscriminare), astfel: 

a. se vor propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, 
tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile 
finanțate. 

b. activitățile propuse să conducă la promovarea egalității de șanse și tratament (egalitatea de gen, 
nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi).  

3.10  În realizarea planurilor de afaceri, solicitanții de ajutor de minimis trebuie să prevadă activități care 

conduc la promovarea cel putin a unei teme secundare din POCU 2014-2020, astfel: 

a. se vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor;  

b. se vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială. Exemple:  

✓ metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv 
pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice;  
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✓ metode inovatoare de combatere a discriminării; 

✓ valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;  

✓ activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc. 

✓ crearea și consolidarea de parteneriate, reţele şi platforme de colaborare între centrele de sprijinire 
a afacerilor şi incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel naţional/ regional/ local 
pentru susţinerea grupului ţintă POCU şi a oricăror persoane interesate, cu resurse privind înfiinţarea 
şi dezvoltarea afacerilor; 

✓ aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor servicii publice, prin 
intermediul unor activităţi comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism 
utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.); 

✓ dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate. 

c. se vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC (tehnologia informatiei si a 
comunicatiilor) prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, 
prestare de servicii și/sau execuție de lucrări.  

d. se vor propune măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a 
inovării, prin derularea de activități specifice.  

3.11  Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații beneficiarului sau ai partenerilor 

săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.  

3.12  Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul 

a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.  

3.13  În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de 

afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.  

3.14  Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura 

altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție.  

3.15  Participantul la concursul de planuri de afaceri va fi administratorul întreprinderii care se va înființa prin 

ajutorul de minimis, respectiv reprezentantul legal al acesteia pe toată durata celor 18 luni de la data înființării 

firmei (12 luni perioadă de implementare proiect și 6 luni perioadă de sustenabilitate).  

3.16  Întreprinderea care se va înființa prin ajutorul de minimis poate fi constituită din unul sau mai multi 

asociați. Daca are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va 
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trebui să aibă calitatea de asociat majoritar. Aceasta regula se aplica pe toată durata celor 18 luni de la data 

înființării firmei.  

a. asociatul majoritar este aplicantul planului de afaceri - administratorul și reprezentantul legal al 
întreprinderii  

b. asociații din cadrul întreprinderii care se va înființa vor avea domiciliul/reședința în aria de implementare 
a proiectului, respectiv în regiunea Centru  

3.17  Participanții la concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului “Antreprenoriat prin inovare - 

dezvoltare inteligentă durabilă în Regiunea Centru” nu pot obtine finantare daca au fost selectati pentru 

finantare si in alt proiect finantat in cadrul liniei de minimis Romania Start Up Plus. 

4. Conflictul de interese. Incompatibilitati. 
4.1  Candidații trebuie să nu se afle în situatia vreunui conflict de interese sau incompatibilități astfel cum 

sunt acestea reglementate de Legea nr. 161/2003, modificată și completată. 

4.2  Nu este permisă participarea la concursul de idei de afaceri din cadrul proiectului a angajatilor 

Beneficiarului si ai Partenerilor, precum şi soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv. 

4.3  Intreprinderile înființate în cadrul proiectului nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care 

au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe 

parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea acordului de finanţare.  

4.4 Membrii Comisiei de evaluare, constituita in vederea selectiei planurilor de afaceri depuse, care se află 

într-o situație de incompatibilitate, vor solicita înlocuirea lor în termen de 3 zile calendaristice de la constatare. 

În acest caz, administratorul schemei de antreprenoriat va proceda la înlocuirea persoanei în cauză.  

5. Comisia de evaluare și selecție 
5.1 Comisia de evaluare și selecție constituită sub forma unui juriu va fi alcatuită din 5 experți evaluatori 

independenți și cate un reprezentant al fiecărui partener care vor fi implicați in verificarea conformității, la 

selecție având rolul de observator, plus managerul de proiect.  

5.2  Juriul va alege din cadrul lor un președinte si un secretar. Expertii evaluatori independenti vor fi 

reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea 

principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. 
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5.3  Selectarea membrilor juriului se va face pe baza de CV-uri și a altor documente justificative din care 

rezultă că au experiența adecvata calitatii de evaluator. Membrii Juriului sunt persoane care trebuie să dea 

dovadă de integritate, obiectivitate si independenţă.  

5.4  Anterior începerii procesului de evaluare planuri de afaceri, pentru respectarea principiilor de 

incompatibilitate și confidențialitate fiecare membru al juriului va semna în acest sens o declarație pe propria 

răspundere. 

5.5  Fiecare persoană din juriu are datoria și obligația să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină 

a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze 

abuziv sau în folos personal, sau să le facă cunoscute unui terţ pe toată perioada de desfășurare a proiectului.  

5.6 Responsabilitățile membrilor juriului sunt: verificarea conformității administrative și a eligibilității și 

evaluarea planurilor de afaceri, conform grilelor de evaluare anexate. 

6. Organizarea si derularea concursului de planuri de afaceri 

6.1 Metodologia de selectie a planurilor de afaceri va fi publicata cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte 

de începutul perioadei de înscriere a planurilor de afaceri in competiţie, pentru a asigura egalitatea de şanse şi 

tratament în cadrul procesului. 

6.2 Metodologia va  fi postată pe site-ul proiectului https://inovare.crefop.ro/ astfel încât să fie accesibilă 

tuturor celor interesați.   

6.3  Modalitatea de selecție va avea la baza calendarul de desfășurare a selecției planurilor de afaceri si va 

cuprinde cel puțin următoarele etape:  

6.3.1 Pentru înscrierea planurilor de afaceri în concurs, dosarul de parrticipare va avea următoarea 

componență:  

a. cererea de înscriere  

b. planul de afacere  

c. declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea  

d. declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

e. declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări  

f. declaratie privind evitarea conflictului de interese  

g. declaratie de angajament 

h. copie CI/ document similar de identitate valabil la data depunerii dosarului; 

https://inovare.crefop.ro/
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i. CV actualizat (model Europass) 

j. cazier judiciar 

6.3.2  Persoanele care nu sunt înscrise in grupul țintă vor depune pe langa acestea si formularul de înregistrare 

în grupul țintă, completat ( Anexa 17). 

6.3.3  Planurile de afaceri insotite de anexele mentionate mai sus la pct. 6.3.1  se vor depune in format fizic la 

sediul beneficiarului Fundatia CREFOP sau prin posta/curier la adresa Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson II, et. 7, 

ap.19, sector 4, Bucuresti, in plic inchis/sigilat, cu mentiunea „Inscrierea planurilor de afaceri – proiect 104174”. 

6.4 Verificarea conformității si eligibilității înscrierii in competiție se va face în baza grilei (Anexa 7); Daca in 

urma verificarii documentelor si criteriilor, se constata ca documentatia depusa de participanti este incompleta, 

vor fi solicitate completari. Participantii vor avea la dispozitie 3 zile calendaristice pentru completarea 

documentatiei. Completarile vor putea fi trimise prin e-mail (inovare@crefop.ro)  sau posta/curier la sediul 

beneficiarului. 

6.5  Dupa verificarea tuturor planurilor de afaceri din punct de vedere al eligibilitatii si conformitatii, se va 

publica lista cu persoanele ale caror planuri de afaceri au fost acceptate/respinse in aceasta faza, lista fiind 

publicata pe site-ul proiectului https://inovare.crefop.ro/ . 

6.6  Proiectele acceptate din punct de vedere al eligibilitatii si conformitatii vor intra in evaluarea tehnico-

financiara a planului de afaceri. Criteriile de evaluare sunt definite in Anexa 8 la prezenta metodologie. Evaluarea 

fiecarui proiect va fi realizata de 2 evaluatori, desemnati prin tragere la sorti. Punctajul final al fiecarui proiect va 

fi calculat prin media aritmetica a punctajelor acordate de cei doi evaluatori.  

6.7  În urma procesului de evaluare tehnico-financiara, planurile de afaceri vor fi publicate în ordine 

descrescătoare a punctajului obținut.  

6.8  Candidații au posibilitatea de a contesta o singură dată rezultatul procesului de evaluare, în termen de 5 

zile calendaristice de la publicarea listei mentionate mai sus. Contestațiile depuse vor fi analizate de doi 

evaluatori care nu au participat la procesul de evaluare initial al planului de afaceri in cauza. Cotestatiile depuse 

dupa expirarea termenului de contestare nu vor fi luate in considerare.  

6.9  Contestațiile trebuie să indice în mod clar și succint aspectele contestate din rezultatul procesului de 

evaluare și argumentarea contestatorului.  

6.10  Contestatiile se pot transmite pe e-mail (inovare@crefop.ro) sau fizic la adresa solicitantului Fundatia 

CREFOP (Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson II, et. 7, ap. 19, sector 4, Bucuresti), completând formularul Model 

contestație (Anexa 9 la prezenta metodologie).  

https://inovare.crefop.ro/
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6.11  După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi publicate pe site-ul 

proiectului https://inovare.crefop.ro/ și fiecare dintre candidați va fi informat în scris în acest sens.  

6.12 Participanții care au întrunit un minim de 70 de puncte vor intra în etapa de interviu-panel cu membrii 

juriului, care se poate realiza fie cu participare fizică, fie prin intermediul conferintei Skype, în baza programărilor; 

interviul va fi filmat. 

6.13  Punctajul pentru proba de interviu-panel va fi realizată în baza grilei de evaluare anexata (Anexa 10) 

6.14 Nota finala rezultata in urma etapelor mai sus mentionate va fi media aritmetica a celor 2 probe, 

respectiv evaluarea tehnico-financiara si interviu-panel. 

6.15  Selectia finala si departajarea planurilor de afaceri se va realiza in modul urmator:  

Pasul 1: se vor selecta din lista de proiecte eligibile, în ordine descrescătoare a punctajului, a câte 2 

planuri de afaceri din fiecare județ, pentru asigurarea criteriului de conformitate geografică;  

Pasul 2: se vor selecta din lista de proiecte eligibile, în ordine descrescătoare a punctajului, a primelor 20 

de afaceri (33%) care au antreprenori femei – criteriu de discriminare pozitivă pentru asigurarea egalității 

de șanse si gen.  

Pasul 3: Lista finală va fi completată de restul planurilor de afaceri eligibile, în ordinea descrescătoare 

punctajului până la concurența cu numarul de afaceri propuse spre finanțare si cele pentru lista de 

rezerva.  

6.16  Principiile care vor sta la baza selecției planurilor de afaceri de către juriu includ urătoarele criterii:  

a. nu vor fi finanțate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu 
un grad foarte mare de asemănare in ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de 
management si marketing si bugetul detaliat;  

b. planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat si vor fi 
fundamentate tehnic si economic, pornind de la informații verificabile in zona geografica de 
implementare a proiectului;  

c. cel puțin 10% din planurile de afaceri selectate pentru finanțate prin intermediul schemei de minimis vor 
propune masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea de produse, tehnologii 
sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate;  

d. cel puțin 10% vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor;  

e. cel puțin 10 % vor promova concret inovarea sociala;  
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f. cel puțin 25% vor propune masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea 
unor soluții TIC in procesul de producție / furnizare de bunuri, prestare de servicii si / sau execuție de 
lucrări;  

g. cel puțin 10% vor propune masuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice si/sau a inovării, prin derularea de activități specifice. 

6.17  Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate in cadrul proiectului va fi organizata de către Solicitant, 

prin asigurarea resurselor umane specializate, organizarea suportului pentru secretariat al juriului, precum și 

coordonarea întregului proces, de la depunere și până la întocmirea procesului verbal de selectare a planurilor 

de afaceri.  

6.18  Accesarea listei de rezerve a planuri de afaceri se va face, daca, din diverse motive, cei selectați nu vor 

putea încheia contracte de finanțare (renunțarea aplicantului, imposibilitatea înființării firmei in termenul 

convenit, etc.).  

7. Calendarul concursului  
 

Publicarea anunțului de demarare a concursului:  03 octombrie 2018 

Perioada de depunere a planurilor de afaceri:  15 octombrie – 30 octombrie 2018 

Publicarea rezultatelor evaluării tehnico-financiare:  10 noiembrie 2018 

Depunerea contestațiilor:  11 noiembrie – 15 noiembrie 2018 

Soluționarea contestațiilor:  17 noiembrie 2018 

Publicarea rezultatelor finale evaluare:  18 noiembrie 2018 

Programare si sustinere interviu-panel:  25 noiembrie 2018 

Publicarea rezultatelor finale:  27 noiembrie 2018 
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8. Anexe  
Anexa 1 – Cerere inscriere la Concursul de planuri de afaceri  

Anexa 2 – Declaratie de eligibilitate privind participarea la concursul de planuri de afaceri 

Anexa 3 – Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari 

Anexa 4 – Declaratie de consimtamant privind prelucrarea si utilizarea datelor personale 

Anexa 5 – Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interes 

Anexa 6 – Declaratie de angajament 

Anexa 7 – Grila de verificare a eligibilitatii si conformitatii 

Anexa 8 – Grila de evaluare tehnico-financiara 

Anexa 9 – Model contestatie 

Anexa 10 – Grila de evaluare – interviu 

Anexa 11 – Planul de afaceri (model) 

Anexa 12 - Proiectii financiare (model) 

Anexa 13 – Lista codurilor CAEN menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 

2014-2020 

Anexa 14 – Contract de subventie (model) 

Anexa 15 – Schema de minimis Romania Start Up Plus 

Anexa 16 – Curriculum vitae (model Europass) 

Anexa 17 – Formular de inscriere in grupul tinta 

 

 
 
 
 
 
 
 


