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Capitol I. SCOP 
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri este intocmita in cadrul Activitatii A2. 

Implementarea schemei de antreprenoriat, subactivitatea 2.1 - Selectarea planurilor de 

afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului, derulat de catre beneficiarul SC Think 

Development & Consultancy SRL, din cadrul proiectului POCU 144491 “STRICT 

Antreprenor”, si are ca scop stabilirea de reguli clare privind selectarea planurilor de afaceri 

ce vor fi finanțate în cadrul proiectului. 

Prezenta metodologie prezinta: 

1. informații generale despre proiect, 

2. rezultate previzionate 
3. documente de referinta, 

4. calendarul activitatii de selectie a planurilor de afaceri 

5. criteriile de eligibilitate 

6. modalitatea de depunere a planurilor de afaceri, 

7. componenta comisiei (juriului) de evaluare si selectie planuri de afaceri 
8. modalitatea de evaluare a planurilor de afaceri si criteriile de evaluare si selectie, 

9. grila de evaluare 

10. selecția propriu-zisa a planurilor de afaceri si comunicarea reazultatelor, 

11. înregistrarea si rezolvarea contestațiilor, 

12. formulare specifice (anexe). 
 
 

Procesul de selecție va fi pregatit si desfasurat astfel încât sa asigure o procedura 

decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva, care sa respecte prevederile schemei 

de minimis. 
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Capitol II. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 
Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul 

Operational Capital Uman, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei și a oricărei 

forme de discriminare Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social si a 

integrarii vocationale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita 

accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității 

întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 

 
 

Capitol III. REZULTATE PREVIZIONATE 
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului 

- o metodologie de selecþie a planurilor de afaceri realizata; 
- o comisie de evaluare (juriu) a planurilor de afaceri realizata; 

-15 de planuri de afaceri selectate din cele depuse; 

Rezultatul contribuie la atingerea OS1 si este corelat cu indicatorul 4S168 
 
 
 

Capitol IV. DOCUMENTE DE REFERINTA 
□ Contractul de finanțare şi anexele aferente; 

□ Manualul Beneficiarului – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

□ Recomandările şi instrucțiunile AM / OI POCU; 

□ Ghidul solicitantului – condiții generale; 

□ Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi 
sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16; 

□ Regulamentul 679 / 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date; 

□ Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital 

Uman 2014 – 2020, aprobate prin Ordinul M.F.E. nr. 536/2016 
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□ 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; 

□ Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 

si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

□ Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea 

confidențialității în sectorul comunicațiilor publice; 

□ Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 

private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Capitol V. CALENDARUL DESFASURARII ACTIVITATILOR 
PRIVIND SELECTIA PLANURILOR DE AFACERI 

 
 

Denumire activitate / 
sub-activitate 

2021 2022 

14 octombrie - 
2 noiembrie 

7-28 
februarie 

martie aprilie 1-17 mai 

A 2.1- Selectarea 
planurilor de 
afaceri ce vor fi 
finanțate în cadrul 
proiectului 

x x x x x 

 
 

Nr.crt. Etapa Data estimata 

1 Realizare metodologie selectie planuri de afaceri 26 aprilie-29 aprilie 2022 
2 Depunerea planurilor de afaceri 29 aprilie – 09 mai 2022 

3 Evaluarea planurilor de afaceri 09 mai – 12 mai 2022 

4 Publicare lista rezultate 12 mai 2022 

5 Contestatii 12 mai - 15 mai 2022 

6 Rezolvare contestatii 15-17 mai 2022 

7 Evaluare finala 13-17 mai 2022 

8 Publicare lista finala 17 mai 2022 
 

Nota - Calendarul si data fiecarei etape pot suferi modificari 
 

Page 5 of 13 



Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
STRICT Antreprenor ID 144941 

 

 

 
 
 

Capitol VI. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PARTICIPANTI 
 

La selecția planurilor de afacere vor putea participa toți absolvenții cursului de formare 

antreprenoriala din cadrul proiectului, avand o durata de 40 de ore de pregatire teoretica si 

practica. De asemenea, pot participa persoane din cadrul publicului larg interesate sa 

dezvolte/ înființeze o întreprindere si care fac parte din categoria de grup ținta eligibil al 

proiectului, respectiv: 

- Persoane cu varsta peste 18 ani, inregistrate in GT 
- Someri cu domiciului/resedinta pe teritoriul SDL, 

- Persoane inactive, cu domiciului/resedinta pe teritoriul SDL 

- Persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii 

de noi locuri de munca, cu domiciului/resedinta pe teritoriul SDL. 

O persoana poate participa la concursul planurilor de afaceri cu un singur plan de afaceri. 
 
 

Persoanele participante trebuie să dovedească participarea la un curs de ”Competente 

antreprenoriale” prin prezentarea unei diplome/adeverinte de absolvire. Pentru participantii 

la cursul organizat în cadrul proiectului ”STRICT Antreprenor” SMIS 144491, acest 

document nu este necesar. 

 
 

Capitol VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A 
PLANURILOR DE AFACERI 
Planul de afaceri insotit de anexe se semnează de către solicitant in original; se paginează 

cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la „n”, unde „n” este numărul total al paginilor 

din dosarul complet, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor si 

se depune /transmite beneficiarului proiectului SC Think Development & Consultancy SRL 

care va inregistra fiecare plan de afacere. Planurile se pot transmite atat fizic, la sediul 
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benificiarului la adresa din Soseaua Fabrica de Glucoza nr. 6-8, bl. 12B, ap.64, parter, 

Bucuresti, sector 2 sau la sediul de implementare din Municipiul Lugoj, Strada Republicii 

nr. 4, jud Timis, cat si prin email la adresa thinking@thinkgroup.ro. 
 
 

Capitol VIII. COMPONENTA COMISIEI (JURIULUI) DE 
EVALUARE SI SELECTIE PLANURI DE AFACERI 
În vederea selecției planurilor de afaceri va fi identificata si nominalizata comisia de evaluare 

(juriu), care va avea în componența 3 persoane: 

- 1 reprezentant al mediului de afaceri, 

- 1 reprezentant din cadrul unei institutii publice 

- 1 reprezentant al societații civile din cadrul membrilor GAL STRICT cu respectarea 
principiilor de incompatibilitate si confidențialitate. 

Membrii juriului selectați vor semna o declarație de imparțialitate și confidențialitate și o 

declaratie de conflict de interese înainte de a începe procesul de selecție. 

Pentru o evaluare obiectiva a planurilor de afaceri, membri juriului nu vor primi informații cu 

privire la identitatea candidatului. Membrii juriului îsi vor putea desfasura activitatea la sediul 

solicitantului de pe raza teritoriului SDL. 

 
 

Capitol IX. MODALITATEA DE EVALUARE A PLANURILOR 
DE AFACERI SI CRITERIILE DE EVALUARE SI SELECTIE 
Daca va fi posibil, în procesul de selecție vor avea prioritate planurile de afacere care propun 

masuri de promovare a egalitații de sanse, de combatere a discriminarii, a egalitații între 

femei si barbați (angajarea atât de persoane de sex feminin cât si masculin), activitați 

dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuarii schimbarilor climatice si 

adaptarii la acestea, biodiversitații, rezistenței la dezastre, prevenirii si gestionarii riscurilor 

si totodata servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale cu scopul 

îmbunatațirii serviciilor sociale. 
Selectia planurilor de afaceri in vederea definitivarii rezultatelor se va face urmarind: 
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- Criteriile specifice obligatorii (CSO) de selectie conform obiectivelor proiectului 

- Criteriile obligatorii (CO) de selectie conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice 

In cazul în care va fi posbil și in cazul in care anumite planuri de afaceri vor avea punctaj 

egal, departajarea acestora se va face în functie de următoarele criterii: 
 
 
 

Plan Crtieriul 
nr. 

Planuri de afaceri depuse de persone din interiorul ZUM 1 
Planurile de afaceri propun promovarea dezvoltarii durabile prin dezvoltarea unor 
produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii 
durabile (minim 1) 

2 

Planurile de afaceri selectate propun activitați ce vor promova concret sprijinirea 
tranziției catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din 
punctul de vederea al utilizarii resurselor 

3 

Planurile de afacere selectate propun masuri ce vor promova concret inovarea 
sociala 

4 

Planurile de afacere selectate propun masuri ce vor promova concret utilizarea si 
calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ 
furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau execuție de lucrari 

5 

Planurile de afacere selectate propun masuri ce vor promova concret consolidarea 
cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitați 
specifice 

6 

Planurile de afaceri care prevad activitați ce se încadreaza în CAEN, secțiunea G 
Comerț cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu 
excepția Grupei 452 - Întreținerea si repararea autovehiculelor 

7 

 

Având în vedere mecanismul de selecție descris anterior, este foarte posibil sa fie selectate 

spre a fi finanțate planuri de afaceri care au obținut punctaje mai mici, dar de a caror 

selectare depinde îndeplinirea indicatorilor proiectului. Planurile de afaceri propuse spre 

finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piața vizat si vor fi fundamentate tehnic si 

economic, pornind de la informații verificabile în teritoriul SDL, prin excepție, pot fi selectate 

planuri de afaceri de tip francize. 
La finalul procesului de selecție, Juriul va elabora un proces verbal de încheiere a selecție 
care va avea ca anexa grilele de evaluarea completate si semnate de membrii juriului, 
o lista a planurilor de afacere selectate spre a fi finanțate în cadrul proiectului, precum 
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si o lista de rezerva în eventualitatea în care unii candidați se retrag si nu mai doresc 

finanțare si bineînțeles o lista a planurilor de afaceri selectate. 

 
 

Capitol X. GRILA DE EVALUARE 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de selectie Punctaj maxim 

I Planul de afaceri – partea tehnica 50 

1 Descrierea afacerii 10 
1.1. Obiectivele afacerii sunt corect cuantificate și măsurate, clare, 

realiste şi pot fi atinse în perspectiva de previziune. 
10 

2 Produsul/ serviciul si planul operational 10 

2.1. Solicitantul a descris corect și coerent gama de produse si 
servicii si modul de organizare a afacerii, fluxul tehnologic; 
activităţile de bază sunt corect identificate, corelate și planificate. 

5 

2.2. Soliciantul a descris corect si complet spatiile, utilajele, 
echipamentele si capacitatile tehnice de productie, materiile 
prime si materialele, utilitatile, avizele si acordurile necesare 
functionarii. 

5 

3 Analiza SWOT 10 
3.1. Solicitantul a realizat un plan strategic sau a gasit o solutie la 

problema luand in considerare: 
- factorii interni care sunt favorabili pentru atingerea obiectivului 
propus (puncte tari) si puncte slabe care pot împiedica atingerea 
obiectivului propus si factori externi ai echipei sau a organizatiei 
oportunitatile favorabile pentru atingerea obiectivului propus si 
amenintarile care pot impiedica atingerea obiectivului propus. 

10 

4 Managementul resurselor umane 10 

4.1. Numar de locuri de munca, nou create, ocupate de persoane din 
regiunea SDL, este cel putin egal cu 1, la cel mult 6 luni de 
la infiintarea afacerii – conditie de eligibilitate, descrierea locurilor 
de munca nou create, structura organizationala si de 
management, politica de resurse umane). 
Solicitantul dovedește că a cuantificat corect necesarul de resurse 
umane. 

10 
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Nr. 
crt. 

Criterii de selectie Punctaj maxim 

5. Piata si Strategia de marketing 10 

5.1. Analiza pietei prezinta o imagine foarte clara asupra industriei si 
pietei in care va activa firmei. Sunt prezentate rezultatele obtinute 
in urma cercetarilor efectuate si concluziile. 
Analiza concurentei identifica principalii concurenti directi si 
indirecti. Sunt identificati concurentii pentru produsele si/sau 
serviciile comercializate. 

5 

5.2. Solicitantul a descris strategia de vânzări, strategia de 
abordare/introducere a produselor şi serviciilor pe piaţă. 

5 

II. Planul financiar 35 
2.1. Costurile incluse in buget sunt oportune, corect dimensionate si 

corespund domeniului de activitate vizat. 
10 

2.2. Proiectiile financiare se bazeaza pe ipoteze realiste in contextul 
domeniului economic vizat. 
Estimările privind veniturile anuale sunt realiste și corespunzătoare 
cu obiectivele și capacitatea de producţie/prestări servicii/executie 
de lucrari. 

15 

2.3. Fluxul de numerar este pozitiv în fiecare an. Veniturile estimate in 
primele 12 luni reprezinta minim 30% din transa 1 a ajutorului de 
minimis solicitat. 
Indicatorii calculaţi sunt realiști și acceptabili pentru o intreprindere 
nou infiintata. 

10 

III. Promovarea temelor orizontale si temelor secundare din 
POCU 2014-2020 

15 

3.1. Afacerea descrie 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. 

5 
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Nr. 
crt. 

Criterii de selectie Punctaj maxim 

3.2. Afacerea propune activitati ce vor promova concret sprijinirea uneia 
din urmatoarele activitati: 

- tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, 

- egalitații de sanse, de combatere a discriminarii, a egalitații 
între femei si barbați, 

- protecției mediului, eficienței energetice, atenuarii 
schimbarilor climatice si adaptarii la acestea, 

- biodiversitații, 
- rezistenței la dezastre, prevenirii si gestionarii riscurilor 
- servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate 

provocarile sociale cu scopul îmbunatațirii serviciilor sociale. 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitol XI. SELECȚIA PROPRIU-ZISA A PLANURILOR DE 
AFACERI SI COMUNICAREA REZULTATELOR 
Punctajul maxim acordat pentru evaluare este de 100 puncte. Pentru a putea fi selectat, un 

plan de afaceri trebuie sa obtona minim 60 de puncta. Dupa completarea Grilei de evaluare, 

nota finala se calculeaza ca medie a notelor individuale a celor 3 membri ai juriului. In cazul 

in care 2 candidati prezinta, punctaj identic, se va proceda la aplicarea criteriilor prezentate 

in cadrul cap. IX. 

La finalul evaluarii, se alcatuieste lista cu 15 planuri de afaceri selectate, precum si minimum 

5 planuri de afaceri, rezerve. 

Situatia finala este acceptata prin semnatura de catre juriu. Rezultatele finale ale procesului 

de selectie se publica pe site-ul web al proiectului. 
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Capitol XII. ÎNREGISTRAREA SI REZOLVAREA 
CONTESTAȚIILOR 
Rezultatele se pot contesta o singura data. Contestatia se depune dupa publicarea listei 
cu rezultatele, conform calendarului activitatilor, in format fizic, la sediul benificiarului la 
adresa din Oraș Voluntari, str. Dunării nr.71, bl. B, et 7 ap.51, județul Ilfov sau la sediul de 
implementare din Municipiul Lugoj, Strada Republicii nr. 4, jud Timis, cat si prin email la 
adresa thinking@thinkgroup.ro. 

Dupa solutionarea acestora, se va publica lista finala a proiectelor admise. Planurile de 
afaceri care nu sunt admise se vor arhiva. 

 
 
 

ANEXE 
 

1. Anexa 1 – Declaratie ajutor de stat 

2. Anexa 2 – Model plan de afaceri 

3. Anexa 3 – Decizie de numire a juriului 
4. Anexa 4 – Declaratie privind evitarea conflictului de interese 

5. Anexa 5 – Declaratie de confidentialitate si impartialitate 

6. Anexa 6 - Proces verbal de selectie a planurilor de afaceri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thinking@thinkgroup.ro


Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
STRICT Antreprenor ID 144941 

 

 

Page 12 of 13 



Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
STRICT Antreprenor ID 144941 

 

 

 
 

ANEXA 1 

Declarație pe proprie răspundere 
 
 
 

Subsemnatul(a)………….., identificat(ă) cu actul de identitate seria …., nr ............. , 
cu domiciliul în România, județul TIMIȘ, localitatea Municipiul LUGOJ, strada 
…………., nr. ………, în calitate de reprezentant legal al …………….., declar pe 
propria răspundere sub sancțiunile legii că toate informaţiile furnizate şi consemnate 
în prezenta cerere sunt corecte şi complete. 

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în 
scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin 
prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. 

Declar pe propria răspundere că: 

□ nu am beneficiat de ajutor de stat în Cadrul temporar pentru măsuri de 
ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de 
COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană 

 
□ am beneficiat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de 

sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat 
de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat: 

 
 

Nr. crt Anul acordarii Furnizorul ajutorului Cuantumul ajutorului 
acordat (RON) 

    
 
 
 

Semnătura Data …………… 
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