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Preambul

I.

I.1 Context
Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de selecţie a planurilor de afaceri ce vor fi
finanţate in cadrul proiectului. Selecţia planurilor de afaceri face parte din etapa I a proiectului –
Fomare antreprenoriala.
Metodologia va fi utilizata de toate persoanele care sunt implicate in organizarea,
desfăşurarea si finalizare procesului de selecţie a planurilor de afaceri ce vor fi finanţate in cadrul
proiectului „Antreprenopolis SUD MUNTENIA”.

I.2 Baza legală

 Schemă de ajutor de minimis denumită „România Start Up Plus”, aferentă Programului









Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 3 „Locuri de muncă
pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urbană.
Contractul de finanţare cu ID: POCU/82/3/7/105599 încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU
responsabil şi Asociaţia React, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific
3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană;
Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”;
Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020;
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013
Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat;
Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat;

ATENŢIE:
Lista de mai sus se completează automat cu orice instrucţiuni, reglementari, hotărâri care ar
putea fi emise pe durata de selecţie si implementare a planurilor de afaceri de către autorităţile
in domeniu (Autoritatea de Management POCU, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul
Finanţelor Publice, Comisioa Europeana, Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Socile, etc) si
care sa conţină elemente de natura sa modifice reguli de derulare a prezentei scheme de minimis
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I.3 Definiţii

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Prezenta metodologie va utiliza următoarea terminologie:
administrator1 al schemei de minimis – administratorul schemei de antreprenoriat2Beneficiarul finanțării nerambursabile, selectat de Autoritatea de Management (AM) a
Programului Operaţional Capital Uman (POCU), conform Ghidului solicitantului – Condiții
specifice „România Start Up Plus” în cadrul Axei Prioritare 3 - „Locuri de munca pentru toţi”,
Obiectivul tematic 8 – „Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea
mobilitatiii lucrătorilor”, Prioritatea de investiţii 8. Iii – „Activităţi independente, antreprenoriat
si înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor întreprinderi mici si
mijlocii invovatoare”, Obiectivul specific 3.7 – „Creşterea ocupării prin susţinerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”, respectiv ASOCIAŢIA REACT, CIF
18609279, cu sediul in Bucureşti, str. Constantin Bosianu nr 15, sector 4;
comercializarea produselor agricole3 – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea
vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu
excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a
oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare
efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată
comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;
contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și administratorul
schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile
corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU;
contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat
și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale
părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de
minimis;
întreprindere4 – 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;
întreprinderea unică5 – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre
relațiile următoare:
i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei
alte întreprinderi;

1

Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare
Cf. Programului Operațional Capital Uman, Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start Up Plus”
3
Cf. art. 1, alin. 3, lit. c din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate
întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
4
Cf. art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările și completările ulterioare
5
Cf. art. 2, alin. 2 din Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
2

Pagina 3

ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire
la literele a-d sunt considerate” întreprinderi unice”.
g) furnizor6 al schemei de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
h) prelucrarea produselor agricole7 – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care
are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate
în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau
vegetală pentru prima vânzare;
i) produse agricole8 – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute
din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
j) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza
unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a
Comisiei Europene.
k) Concurs planuri de afaceri - competiție transparentă și nediscriminatorie deschisă tuturor
persoanelor, care fac parte din grupul ţintă, după regulile stabilite în prezenta procedura, prin
care administratorul schemei de minimis va selecta planurile de afaceri care vor primi ajutor
financiar nerambursabil.
l) Proiect – cererea de finanțare depusa de către ASOCIAŢIA REACT în cadrul Axei Prioritare 3 „Locuri de munca pentru toţi”, Obiectivul tematic 8 – „Promovarea unor locuri de munca
durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatiii lucrătorilor”, Prioritatea de investiţii 8. Iii –
„Activităţi independente, antreprenoriat si înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor
microintreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii invovatoare”, Obiectivul specific 3.7 –
„Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”
m) Solicitantul ajutorului de minimis – persoana fizica cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani, care
dorește să îţi înființeze o afacere pe cont propriu și depune o cerere de finanțare în cadrul
concursului de idei de afaceri organizat în cadrul proiectului.
n) Beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care doresc să
iniţieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri selectat în condițiile stabilite in
cadrul prezentei metodologii de Administratorul schemei de ajutor de minimis.

6

Cf. art. 2, alin. 1, lit. m din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare
Cf. art. 1, alin. 3, lit. b din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor
care prestează servicii de interes economic general
8
Cf. art. 1, alin. 3, lit. a din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate
întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general
7
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o) Ajutor financiar nerambursabil – suma pe care o entitate creată în baza unui plan de afaceri
declarat eligibil în cadrul concursului de planuri de afaceri o va primi cu titlu nerambursabil
pentru finanțarea începerii activității.

Alocarea bugetara

II.

Alocarea bugetara totala aferenta concursurilor de planuri de afaceri din cadrul proiectului
Antreprenopolis Sud Muntenia este de 5,400,000.00 lei.
Valoarea maximă acordată este de 150,000.00 lei/plan de afaceri, reprezentând maximum
100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele
ale căror planuri de afaceri au fost aprobate si selectate la finanţare.
Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, încheiat intre
administratorul schemei de minimis si fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis, conform
schemei de minimis.
Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta
aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
b. O tranșă 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 de la semnarea contractului de subvenţie, venituri reprezentând
minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat,
tranșa finală nu se mai acordă.
Nu exista limita minima stabilita pentru contribuţia solicitantului de ajutor financiar
nerambursabil, insa orice cheltuiala care nu este considerata eligibila, si nu face parte din bugetul
parte a planului de afaceri, va trebui acoperita de solicitant din fonduri proprii.
Bugetul/proiecţiile financiare depus/depuse pentru obţinerea finanţării vor fi exprimate
doar in lei.

III. Metodologia aferenta concursului de planuri de afacerii
III.1 Condiţii de eligibilitate
III.1.1 Condiţii de eligibilitate beneficiari ajutor financiar nerambursabil
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile cărora li se acordă, în cadrul proiectelor
finanțate prin POCU, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7.
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, ajutor de
minimis, de către administratorii schemei de antreprenoriat.
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Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care vor fi înființate
de câștigătorii concursului de planuri de afaceri și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; Întreprinderile create
in cadrul proiectului vor avea sediul social și își vor desfășura activitatea în zona urbana din
județele din aria de implementare, respectiv Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița,
Prahova și Teleorman.
b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate
printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau eticprofesionale;
c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească
definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte
activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
e) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
f) nu a fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei
Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de
recuperare aferentă;
g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice” România Start-Up
Plus”, respectiv:
- angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de
minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni pe perioada implementării
proiectului, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu
obligația menținerii locurilor de muncă;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 12 luni după data de finalizare a
proiectului (după august 2020), în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării
afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.
Schema de ajutor de minimis” România Start-Up Plus”,” nu se aplica pentru:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie
1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor
în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile
în cauză;
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- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către
producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre,
respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele
importate;
Ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
IMPORTANT:
Beneficiarul ajutorului de minimis propriu-zis, nu va fi persoana fizica, ci entitatea nou-infiintata
de persoana fizica al carei plan de afaceri a fost selectat pentru finanţare in urma procesului de
evaluare si selecţie.

III.1.2 Condiţii de eligibilitate solicitant ajutor financiar nerambursabil
Prezenta schema de ajutor de minimis” România Start-Up Plus”, se aplica întreprinderilor
create de persoane fizice cu vârsta cuprinsa intre 18 ani si 64 ani (șomeri, persoane inactive,
persoane care au un loc de muncă și doresc sa înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de
muncă), pe baza unui plan de afaceri si care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban din regiunea Sud Muntenia;
2. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, in regiunea de implementarea a
proiectului, respectiv regiunea Sud Muntenia;
3. au participat la cursurile de formare si au obţinut certificat de absolvire a cursurilor de formare
in competente antreprenoriale recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC),
obţinut in cadrul proiectului
Nota: La competiţie se pot înscrie și persoane care nu au participat la cursuri de formare in
competente antreprenoriale in cadrul proiectului „Antreprenopolis SUD MUNTENIA”, dar deţin
certificat de absolvire a cursurilor de formare in competente antreprenoriale. Număr de locuri alocat
acestor persoane este de 3, selectate in ordinea punctajului obţinut de planurile de afaceri depuse
in cadrul concursului.
In cadrul schemei de ajutor de minimis” România Start-Up Plus”, NU sunt eligibile
persoanele fizice cu vârsta între 18 – 24 ani, care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu
au un loc de muncă.

III.1.3 Condiţii de eligibilitate activităţi finanţate
Sunt eligibile activităţile care respecta cumulativ următoarele condiţii:
1. au ca scop înfiinţarea si devoltarea afacerii conform planului de afaceri.
2. respecta condiţiile de înfiinţare si dezvoltare definite in planul de afaceri;
3. sunt realizate de întreprinderi nou înfiinţate in cadrul proiectului;
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Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate
numai dacă au fost iniţiate după aprobarea planului de afaceri selectat.
In cadrul proiectului Antreprenopolis SUD MUNTENIA vor fi selectate spre finanţare in total
36 de planuri de afaceri, dintre care, doar maxim 7 planurilor de afaceri care prevăd activități
economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea
autovehiculelor.

III.1.4 Condiţii de eligibilitate cheltuieli finanţate
Chelutielile eligibile, care intra sub incidenta ajutorului de minimis, pentru întreprinderi nou
create, sunt:
A. Taxe pentru înfiinţarea de întreprinderi
La această categorie pot fi decontate toate taxele obligatorii deschiderii unei întreprinderi.
Taxele sunt eligibile doar dacă au fost plătite de către beneficiari direct către instituțiile statului.
Nu se pot deconta facturi emise de terți în numele asociaților pentru înființarea firmei. Pentru
decontarea cheltuielilor se va prezenta un decont ce conține toate chitanțele aferente taxelor
obligatorii deschiderii întreprinderii
B. Subvenții (micro-granturi) pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat):
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
1.1. Cheltuieli salariale
1.2. Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:
2.1 Cheltuieli pentru cazare
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare,
precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de
inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor
activităţi ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor
(rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse
bunuri mobile și imobile)
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor
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10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
15.1. Prelucrare de date
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune,
în format tipărit şi/sau electronic
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
Un plan de afaceri nu trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli
eligibile menționate mai sus.
Pe parcursul implementării planului de afaceri, cheltuielile considerate neeligibile, dar
necesare derulării activităţilor prevăzute in planul de afaceri, vor fi suportate de către beneficiar.
De asemenea, pentru a fi eligibile, cheltuielile trebui să fie angajate. Angajarea cheltuielilor
se dovedește prin prezentarea unui dosar de achiziţii, contract sau a unei facturi, a unui stat de plata
sau a unui alt document cu valoare echivalentă.
ATENŢIE:
Eligibilitatea cheltuielilor finanțate prin prezenta schemă de minimis trebuie să se circumscrie acelorași condiții
aplicabile pentru proiectele POCU, drept pentru care vă rugăm să consultați inclusiv plafoanele stabilite prin Ghidul
solicitantului POCU - Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020.

Toate bunurile achiziţionate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.

III.1.5 Alte condiţii de eligibilitate
Planul de afaceri propus spre finanțare trebuie să prevadă angajarea a minim 2 persoane pe
o durată de minim 12 luni după finalizarea proiectului. Data de finalizare a proiectului este
24.08.2020, deci angajaţii trebuie prevăzuţi pana in 24.08.2021, cel putin.
Întreprinderile nou înființate nu trebuie să fie lichidate/vândute de respectivii beneficiari mai
devreme de 3 ani de la finalizarea proiectului, respectiv mai devreme de 24.08.2023.
Întreprinderile înființate conform planurilor de afaceri selectate au obligaţia ca cel mai
târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenţie sa angajeze minim 2 persoane. Se permite
ca unul din cei 2 angajaţi sa fie antreprenorul însuşi, care a participat la activităţile proiectului.

III.2 Conflict de interese
În înţelesul prezentei metodologii, conflictul de interese reprezintă orice situaţie care are sau
poate avea ca efect compromiterea realizării concursului de planuri de afaceri, în mod obiectiv şi
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imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau
naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune.
Nu au voie sa participe la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului, angajaţii
liderului de proiect sau ai partenerului acestuia, precum si soţul/sotia, ruda sau afin pana la gradul
2 inclusiv.

III.3 Derularea concursului de planuri de afaceri
III.3.1 Calendarul concursului

Concursul de planuri de afaceri, depunere si evaluare a PA, se va desfăşura in mod continuu,
astfel:
Acţiune
Sesiune de depunere PA
Sesiune de evaluare PA
III.3.2 Comisia de evaluare

Termen limita
03.01.2019
11.01.2019

Evaluarea si selecţia planurilor de afaceri va fi făcută de către o comisie nominalizata in
cadrul proiectului si va fi formata din următorii membri:
-

un reprezentant al mediului de afaceri din regiunea de implementare a proiectului, SUD
MUNTENIA.

-

un reprezentant al patronatelor din regiunea de implementare a proiectului, SUD
MUNTENIA.

-

un reprezentant al adminitratorului schemei de minimis (ASOCIAŢIA REACT)

Responsabilitățile membrilor Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri sunt:
verificarea conformității administrative și a eligibilității în conformitate cu grila de evaluare faza 1 și
evaluarea planurilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei de evaluare faza 2 de mai
jos și la încheierea căreia fiecare plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 100 de
puncte.
III.3.4 Înscrierea/Depunerea planului de afaceri

Pentru desemnarea planurilor de afaceri care vor beneficia de ajutor financiar nerambursabil
se organizează un concurs de planuri de afaceri.
Planul de afaceri si anexele-formular, completate conform instrucţiunilor din prezenta
metodologie, reprezintă dosarul de participare/cererea de finanţare.
Planul de afaceri se listează si se semnează de către solicitant pe fiecare pagina in coltul din
dreapta jos.
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Dosarul complet va cuprinde următoarele anexe (in ordinea prezentata mai jos):
Anexa
Anexa 5.
Anexa 7.

Denumire anexa
Coperta autorizata plan de afaceri
Opis dosar plan de afaceri
Plan de afaceri, in original semnat
Documente solicitate pentru verificarea eligibilității (în ordinea
Anexa 6.
specificată în anexă)
Dosarul se va depune in original, la sediu Asociaţiei React (Str. Constantin Bosianu Nr. 15,
cod postal 040505, Sector. 4, Bucureşti, Romania) personal sau prin curierat. Un exemplar scanat va
fi transmis electronic pe adresa de e-mail: antreprenopolis_ SM@asociatiareact.ro.
(antreprenopolis_SM [at] asociatiareact.ro)
Transmiterea oricăror întrebări cu privire la organizarea concursului de planuri de afaceri se
va putea face in format electronic, la adresa antreprenopolis_SM@asociatiareact.ro
Înscrierea in concurs se face prin transmiterea dosarului de participare/cererii de finanţare
la sediul Asociaţiei React prin curier, sau depus personal. Data limita de înregistrare a planurilor de
afaceri la registratura Asociaţiei React este 03.01.2019.
Ulterior selectării planurilor de afaceri care vor fi finanţate, Asociaţia React, va oferi
beneficiarilor selectaţi asistenta necesara pentru a dezvolta planurile de afaceri prezentate in
concurs si asistenta pentru înfiinţarea entităţilor care vor beneficia de finanţare nerambursabila.
ATENŢIE:
Solicitantul trebuie sa se asigure ca are un exemplar al dosarului de finanţare in copie.
Este interzisa depunerea mai multor planuri de afaceri de către acelaşi solicitant in cadrul aceluiaşi concurs de
planuri de afaceri.

III.3.5 Procesul de selecţie si evaluarea planurilor de afaceri.
Grilele de evaluare a planurilor de afaceri

Obiectivul etapei de evaluare a planurilor de afaceri este acela de a ierarhiza planurile de
afaceri înscrise în concurs pe baza unor criterii cât mai obiective și detaliate în vederea selectării
planurilor de afaceri care vor primi finanțare. Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate si
ierarhizate, in cadrul unui proces de evaluare transparent, nediscriminatoriu, respectând egalitatea
de şanse.
Evaluarea se face de către evaluatorii din comisia de selecţie, pe baza grilelor de evaluare
(anexe la prezenta metodologie), după încheierea etapei III.3.4 Înscrierea/Depunerea planului de
afaceri, conform calendarului de organizare al concursului de planuri de afaceri.
Înainte de evaluare, se va verifica conformitatea dosarelor primite prin prisma
completitudinii si corectitudinii documentelor din dosar. Pentru dosarele neconforme, solicitanţii
vor fi înştiinţaţi in scris, pe adresa de e-mail furnizata, cu privire la motivele de neconformitate a
dosarului, si cu solicitarea de a remedia situaţia in termen de maxim 3 zile lucrătoare.
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In cazul in care remedierea nu s-a produs in termen de 3 zile lucrătoare, dosarul va fi
eliminat/descalificat din concursul de planuri de afaceri si nu va trece la etapa următoare de
evaluare.
Pe parcursul evaluării si selecţiei ideiilor de afaceri nu se vor solicita clarificări candidaţilor.
Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele
elemente:
a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective,
activități, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul afacerii;
e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
f) strategia de marketing;
g) bugetul si proiecții financiare privind afacerea.
Evaluarea va fi urmata de selecţia planurilor de afaceri câştigătoare. Procesul de selecţie cuprinde
următoarele faze, desfăşurate simultan:
Faza 1 – Verificarea eligibilităţii
In acesta faza se verifica eligibilitatea canditaturii. Expertul evaluator desemnat cu verificarea
condițiilor de eligibilitate, verifică respectarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor prevăzute în ghidul
solicitantului – condiţii specifice „Romania Start Up Plus”, si va completa Grila de evaluare a
eligibilităţii - Faza 1 (Anexa 1).
Pentru minim un criteriu evaluat cu „nu”, planul de afaceri va fi respins, acesta nu va mai
trece în faza 2 de evaluare.
În urma evaluării eligibilităţii, un plan de afaceri poate fi declarat:
-

acceptat pentru Faza 2

-

respins, ca urmare a punctării unuia sau a mai multor criterii cu „nu”

Faza 2 – Selecţia planurilor de afaceri
In aceasta faza are lor evaluarea planurilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform
grilei de evaluarea a planului de afaceri Faza 2 (Anexa 2), fiecare plan de afaceri primind un scor
total cuprins intre 0 si 100 de puncte.
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte. Punctajul minim pentru
aprobare este de 60 puncte. Fiecare criteriu va avea un punctaj maxim alocat (punctajele pe criterii
vor totaliza 100 de puncte), dar nu exista punctaj minim obligatoriu de obţinut pe fiecare criteriu
In cazul in care doua canditaturi vor avea acelaşi scor total, după aplicare grilei de evaluare a
planurilor de afaceri se va proceda la aplicarea criteriilor de departajare.
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La punctaje egale va prevala:
-

Subtotalul de puncte obţinut la VII. Proiecţii financiare privind afacerea;

-

Subtotatul de puncte obţinut la VI. Strategia de marketing

-

Subtotalul de puncte obţinut la V. Analiza pieței de desfacere și a concurenței

Planurile de afaceri vor fi finanţate conform următoarelor principii metodologice:
(1) Planurile de afaceri care vor primi minim 90 de puncte din 100 posibile vor fi acceptate spre
finanţare automat, imediat după evaluarea lor si indiferent de distribuţia judeţeană a
acestora.
(2) Planurile care vor avea un punctaj intre 60-89 de puncte vor fi ierarhizate la finalul perioadei
de selecţie, indiferent de perioada/grupa in care cursantul a efectuat cursurile si vor intra
într-o competie judeţeană (nu regionala). Vor fi selectate in aceasta etapa, descrescător,
minimum 0 – maximum 2 planuri de afaceri pe fiecare judeţ al regiunii de implementare
(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman), astfel încât, coroborat
cu planurile de afaceri selectate in pasul (1), sa existe la finalul pasului (2) o acoperire
judeţeană de minimum 2 planuri de afaceri/judeţ (in ordinea descrescătoare a punctajului).
(3) Planurile de afaceri cu punctaj intre 60-89 de puncte care nu au fost selectate conform
paşilor (1) si (2) vor intra in competiţie regionala si vor primi finanţare după cum urmează:
§

§

§

(3.1) Vor fi finanţate in ordine descrescătoare a punctajului planurile de afaceri care
promovează concret sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor, astfel încât, coroborat cu
planurile de afaceri deja selectate in paşii (1) si (2) care promovează acest concept, sa se
atingă un minim de 4 PA selectate care promovează concret sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării
resurselor. Se considera îndeplinită aceasta condiţie daca este cuantificata in bugetul
planului de afaceri ca minimum 2%;
(3.2) Vor fi finanţate in ordine descrescătoare a punctajului planurile de afaceri care
promovează concret inovarea sociala, astfel încât, coroborat cu planurile de afaceri deja
selectate in paşii (1) si (2) care promovează acest concept, sa se atingă un minim de 4 planuri
de afaceri selectate care promovează concret inovarea sociala. Se considera îndeplinită
aceasta condiţie daca este cuantificata in bugetul planului de afaceri ca minimum 2%;
(3.3) Vor fi finanţate in ordine descrescătoare planurile de afaceri care promovează concret
utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor soluţii TIC in procesul de
producţie/furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau execuţie de lucrări, astfel încât,
coroborat cu planurile de afaceri deja selectate in paşii (1) si (2) care promovează acest
concept, sa se atingă un minim de 9 planuri de afaceri selectate care promovează concret
utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor soluţii TIC in procesul de
producţie/furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau execuţie de lucrări. Se considera
îndeplinită aceasta condiţie daca este cuantificata in bugetul planului de afaceri ca minimum
2%;
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§

§
§

§

(3.4) Vor fi finanţate in ordine descrescătoare planurile de afaceri care promovează concret
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice si/sau a inovării, astfel încât, coroborat cu
planurile de afaceri deja selectate in paşii (1) si (2) care promovează acest concept, sa se
atingă un minim de 4 PA selectate care promovează concret consolidarea cercetării, a
dezvoltării tehnologice si/sau a inovării. Se considera îndeplinită aceasta condiţie daca este
cuantificata in bugetul planului de afaceri ca minimum 1%.
(3.5) In situaţia in care acelaşi plan de afaceri promovează 2 sau mai multe teme secundare,
va fi, in mod evident, selectat si finanţat o singura data.
(4) Planurile de afaceri cu punctaj intre 60-89 de puncte care nu au fost selectate
conformpaşilor (1), (2) si (3) de mai sus, vor intra in competiţie regionala si se vor selecta
planurile de afaceri cu cel mai mare punctaj.
Se va tine cont in implementarea paşilor (1) – (4) de mai sus ca numărul planurilor de afaceri
care prevăd activităţi ec ce se încadrează in CAEN, Secţiunea G – Comerţ cu ridicata si cu
amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu excepţia Grupei 452 –
Întreţinerea si repararea autovehiculelor sa nu depăşească 7.

Se vor selecta pentru a beneficia de ajutorul de minim un număr de 36 de planuri de afaceri,
si 4 planuri de afaceri cu statut de rezerva, in ordinea descrescătoare a scorului obţinut.
Anunțarea rezultatelor selecţiei se va face conform calendarului concursului de planuri de
afaceri prin publicarea pe site-ul proiectului (www.antreprenopolis.ro) a rezultatelor procesului de
evaluare si selecţie.
In urma evaluării si selecţiei, vor rezulta si vor fi publicate trei liste, respectiv:
1. Lista cu planuri de afaceri admise spre finanţare
2. Lista cu planuri de afaceri de afaceri de rezerva in ordinea punctajului obţinut
3. Lista cu dosare respinse, respectiv acele dosare care prezintă documente lipsa sau care, in
urma verificării solicitantului, s-a constat ca nu întrunesc condiţiile de eligibilitate sau au
obţinut un punctaj mic.
Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanţat prin acordarea unei subvenţii in valoare de
maximum 150,000.00 lei, conform alocării bugetare.
Candidaţii ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanţare vor fi anunţaţi in
scris cu privire la rezultatul concursului si vor fi informaţi cu privire la semnarea acordului de
finanţare. Candidaţii înscrişi pe lista de rezerve vor fi informaţi in acest sens.
In cazul in care candidaţii care au depus planurile de afaceri selectate:
-

Nu se vor prezenta la semnarea contractului de subvenţie

-

Îşi vor anunţa retragerea din cadrul concursului

-

Nu vor prezenta sau vor prezenta incomplet documentele necesare încheierii contractului
de subvenţie
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In termen de 5 zile lucrătoare de la primirea informării cu privire la rezultatul final al concursului, se
va proceda la înlocuiră acestuia cu candidaţii (planurile de afaceri) înscrişi pe lista de rezerve, in
ordinea punctajului total obţinut.
In vederea asigurării transparentei întregului proces de selecţie al planurilor de afaceri, grile de
evaluare a planurile de afaceri sunt anexete prezentei metodologii.
III.3.6 Contestaţii

In cadrul concursului de planuri de afaceri sunt admise contestaţii, conform prevederilor
calendarului concursului.
Candidaţii au posibilitatea de a contesta o singura data rezultatul procesului de evaluare, in
termenul de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile depuse după expirarea termenului
de contestare nu vor fi luate in considerare.
Contestaţiile se depun la sediul administratorului schemei de minimis (Asociaţia React), Str.
Constantin Bosianu Nr. 15, cod postal 040505, Sector. 4, Bucureşti, Romania, in atenţia managerului
de proiect. Pe plic va fi marcată clar și la vedere următoarea sintagmă: Contestație rezultate –
concurs de planuri de afaceri din cadrul proiectului „Antreprenopolis SUD MUNTENIA”.
Contestațiile trebuie să indice în mod clar și succint aspectele contestate din rezultatul
procesului de evaluare și argumentarea contestatorului. Contestațiile depuse primesc număr de
înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor - aceasta va fi
alcătuită din 3 membri care nu au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a planurilor de
afaceri. Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor sunt numiți prin decizia managerului de
proiect.
Re-evaluarea planurilor de afaceri care au depus contestație se va face conform procedurii
aplicate la evaluarea inițială. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor va fi făcută publică pe
site-ul www.antreprenopolis.ro, conform calendarului concursului de planuri de afacere. Decizia
comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. De asemenea, în eventualitatea în care, în
urma reevaluării, planul de afaceri reevaluat va obţine un punctaj mai mare, care schimbă ierarhia
aplicanţilor, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către aplicanţii afectaţi de noua ierarhie.
Soluţionare contestaţiei va fi adusa la cunoştinţa petenţilor in termen de 5 zile lucrătoare de
la primirea contestaţiei.

IMPORTANT:

In situaţia in care pentru planurile de afaceri selectate conform numărului stabilit (36) nu se epuizează bugetul total
alocat subvenţiilor pentru înfiinţarea de întreprinderi, Asociaţia React poate select pentru finanţare un număr mai
mare de planuri de afaceri in limita de maximum 150,000.00 ron/plan de afaceri si in limita bugetului total alocat
pentru prezenta schema de minimis.
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IV. Semnarea acordului de finanţare
Conform Schemei de minimis România Start Up Plus, contractul de subvenție se încheie între
administratorul schemei de minimis și fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis, iar prezenta
schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru
deschiderea unei afaceri.
În vederea semnării acordului de finanțare, câștigătorii planurilor de afaceri finanțabile în cadrul
proiectului „Antreprenopolis SUD MUNTENIA” vor depune spre verificare următoarele documente:
1. Certificat de înregistrare a întreprinderii în Registrul Comerțului; (copie)
2. Certificat constatator emis în temeiul art. 17 ind.1 din Legea nr. 359/2004 privind
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice,
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la
autorizarea funcţionării persoanelor juridice de către Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul competent; (copie)
3. Formularul de identificare financiara aferent unui cont bancar deschis pentru virarea
ajutorului de minimis.
După verificarea documentelor si publicarea rezultatelor finale ale procesului de evaluare,
solicitanţii care au depus planurile de afaceri selectate pentru a fi finanţate vor fi informaţi in scris
cu privire la locaţia, data si ora semnării acordului de finanţare, conform calendarului concursului.

V.

Implementarea planului de afaceri

Aceasta etapa va începe sa se deruleze imediat după semnarea contractului de
subvenţie/acordului de finanţare.
Activităţile eligibile care fac obiectul prezentei scheme de minimis vor fi finanţate numai daca
au fost iniţiate după aprobarea planului de afaceri selectat si după semnarea contractului de
subvenţie. Beneficiarii vor primi 100% suma necesara punerea in practica a ideilor de afaceri
selectate, in limita sumei de 150,000.00 lei. Sumele vor fi virate in conturile dedicate, după
momentul aprobării platilor de către AMPOCU.
Orice cheltuiala care depăşeşte aceasta suma sau care nu au fost prevăzute in Planul de
afaceri, va fi suportata de beneficiar din surse proprii. Plăţile către întreprinderea nou creata se
vor face in transele prevăzute in acordul de finanţare.
Întreprinderea creata este considerata operaţionalizată, in momentul in care s-au asigurat
premisele pentru producţia de bunuri si/sau prestarea de servicii si/sau executarea lucrărilor,
după caz, in conformitate cu planul de afaceri. Întreprinderea creata se considera operaţională
daca face dovada a cel putin 2 contracte de munca semnate, in maxim 3 luni de la semnarea
acordului de finanţare.
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VI. Anexe
-

Anexa 1. Grila de verificare a eligibilității Planului de Afaceri/Candidaturii
Anexa 2. Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Anexa 3. Declaraţie evitare a incompatibilităţii
Anexa 4. Declaraţie de angajament
Anexa 5. Coperta autorizata pentru planul de afaceri
Anexa 6. Documente solicitate pentru verificarea eligibilității
Anexa 7. Opis dosar Plan de afaceri
Anexa 8. Model recomandat de buget
Anexa 9. Model recomandat de plan de afaceri

ATENŢIE:
Asociaţia React îşi rezerva dreptul de a aduce completări/modificări prezentei metodologii pe durata
desfăşurării concursului de planuri de afaceri, care sa reflecte cat mai corect noi reglementari care pot apare in
legătură cu acordare ajutorului de minimis in cadrul Axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toţi”. Sau sa
clarifice anumite aspecte neclare
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Anexa 1
Grila de evaluare a eligibilitatii - Faza 1
Nr.
Crt

A.1

Criteriu

A.3

A.4

Nu

Documente solicitate pentru verificarea
eligibilității

Planul de afaceri prezinta minimul de elemente cerute:
a)
descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de
afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d)

A.2

Da

descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;

e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
f)
strategia de marketing;
g) proiecții financiare privind afacerea.
Planul de afaceri se incadreaza in domeniile de activitate eligibile
Solicitantul si-a asumat prin planul de afaceri ca va crea minim 2 locuri de
munca (va angaja minim 2 persoane in cadrul afacerii finantate prin
schema de minimis pe toata perioada de functionare)
Solicitantul si-a asumat asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin
schema de minimis, pe o perioadă de minimum 30 luni (18 luni pe
perioada implementării proiectului si minimum 12 luni dupa, să asigure
continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor
de muncă, dupa finalizarea proiectului - Data finalizarii
proiectului:24.08.2020)
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Data limita pana la care pot fi infiintate entitatile
este 21.02.2019. Dupa aceasta data nu vor mai
avea 12 luni functionare obligatorie in etapa II (cf
ghidului solicitantului Romania Start up Plus)

A.5

Solicitantul are domiciliu/resedinta in regiunea de implementare a
proiectului.

copie dupa buletin

A.6

Solicitantul (persoana fizica care înființează afacerea)nu are calitatea de
asociat majoritar in structura altor întreprinderi, la data depunerii
planului de afaceri in concurs

depune declaratie pe proprie raspundere ca nu e
asociatia majoritar in alta societate (Anexa declaratia evitare incompatibilitate)
SAU Extras recom ..

A.7

Solicitantul (persoana fizica care infiinteaza afacerea) detine certificare
ANC in domeniul competentelor antreprenoriale

copie diploma/ adeverinta de absolvire curs

A.8

Entitatea urmeaza a fi legal infiintata in Romania si va avea sediul social in
mediul urban din regiunea de implementare proiect:

A.9

A.10

A.11

Valoarea maxima a subventiei solicitate este de 150.000 lei
Activitatea curenta a intreprinderii promoveaza conceptul de dezvoltare
durabila – conditie de eligibilitate considerata indeplinita daca minimum
5% din bugetul aferent planului de afaceri este cuantificabil drept
contributie la respectarea principiilor de dezvoltare durabila, prin
dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la
aplicarea principiilor dezvoltarii durabile.
Solicitantul nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate
printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive
profesionale sau etic-profesionale;
Solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească
definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii
criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare
ale Comunităţii Europene
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copie dovada disponibilitate spatiu sediu social
(copia actelor de proprietate/precontract de
inchiriere/comodat etc.)
bugetul planului de afaceri ….

Bugetul planului de afaceri+activitate

cazier judiciar

Anexa 2
Grila de evaluare a planului de afaceri - Faza 2
Criteriu/ Subcriteriu de evaluare și selecție
I)

descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
(obiective, activități, rezultate, indicatori);

Punctaj
MAXIM

Modalitate de acordare punctaj pe
subcriterii

20

punctajele sunt cumulative
0p - nu sunt prezentate informatii;

B.1

B.2

Descrierea afacerii - denumire firma, cod CAEN, forma juridica, sediu social;
Sunt prezentate avantajele localizării afacerii într-un anume loc;
Va fi in apropierea unitatilor similare sau va fi singurul de acest gen in zona? De ce?

2

Domeniul de activitate/industria in care va activa firma (context general, orice informaţii
cunoscute despre industrie şi tendinţele acesteia).
Situaţia industriei, precum şi orice estimări în ceea ce priveşte creşterea economică şi schimbările
în următorii ani - şi modul în care afacerea nou creata se va adapta sau va valorifica aceste
schimbări.
Este industria în care se încadrează afacerea nou creata în scădere sau în creştere? Se deschid sau
se închid afaceri? Există tendinţe care se pot identifica (de exemplu, un interes accentuat al

3
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1p - sunt prezentate informaţii incomplete
și parțial justificate
2p - sunt prezentate informatii complete si
argumentate;
0p - nu sunt incluse informaţii despre
industria vizată;
1.50p - infomaţiile despre industria vizată
sunt sumare;
2.50p – informaţiile despre industria vizată

publicului pentru o viaţă mai sănătoasă, etc) care arată potenţialul de creştere al industriei?
Tendinţele sunt limitate sectoarelor specifice? (ex. Urban vs. rural, un anumit grup demografic
etc.)
Cât de greu este pentru firmele noi să intre în industria respectivă? (sunt costuri iniţiale mari,
costuri mari de expertiză necesară care să pună bariere firmelor noi sau este relativ uşor să
începeţi o afacere).
Care este rata de succes generală a noilor afaceri din industrie? (Din 10 afaceri noi, câte sunt
lichidate în 5 ani?)
Este industria atractivă? Care sunt principalele ameninţări şi oportunităţi în industria respectivă?

sunt complete dar candidatul nu descrie
modul în care schimbările îi pot schimba
modul de evoluţie al societăţii.
3.00p - Informaţiile despre industria vizată
sunt complete şi candidatul reuşeşte să
folosească schimbările preconizate din
următorii ani în favoarea sa.
0p - nu sunt prezentate informatii;

B.3

B.4

B.5

Obiectivele afacerii sunt specifice, măsurabile, realizabile, realiste şi programabile (testul
“SMART”), în contextul mediului de afaceri existent.
Sunt prezentate obiectivele pe termen mediu (următorii 3-5-7 ani?) şi cele pe termen scurt (ce
urmează sa se intample imediat - 1 an)

Activitățile sunt descrise concret si detaliat. Este prezentat un calendar de lansare al
afacerii.(planul operational, modul în care strategia afacerii este pusă în practică este prezentat
pe actiuni intreprinse si pe termene de realizare)

Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora.
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2

1p - sunt prezentate informaţii incomplete
și parțial justificate
2p - sunt prezentate informatii complete si
argumentate;
0p - nu sunt descrise activitatile si modul de
functionare;

5

1

1.50p - sunt descrise activitatile sumar si nu
este prezentat modul de functionare
2.00p - sunt descrise activitatile si modul de
functionare sumar;
5.00p - activitatile si modul de functionare
sunt descrise concert si detaliat
0p - nu sunt prezentate informatii;
1p - sunt prezentate informaţii complete;

B.6

Indicatorii

1

B.7

Planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun 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. (minimum 5% din
bugetul aferent planului de afaceri este cuantificabil drept contributie la respectarea principiilor
de dezvoltare durabila, prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la
aplicarea principiilor dezvoltarii durabile. )

1

B.8

Planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun activități ce vor
promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. (Se considera indeplinita aceasta conditie
daca este cuantificata in bugetul planului de afaceri ca minimum 2%)

B.9

Planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun măsuri ce vor promova
concret inovarea socială conform prevederilor secțiunii 1.3.2 a Ghidului solicitantului. (Se
considera indeplinita aceasta conditie daca este cuantificata in bugetul planului de afaceri ca
minimum 2%)

Planurile de afaceri propun măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin
implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii
B.10
și/sau execuție de lucrări.(Se considera indeplinita aceasta conditie daca este cuantificata in
bugetul planului de afaceri ca minimum 2%)
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0p - nu sunt prezentate informatii;
1p - sunt prezentate informaţii complete;
0p - nu sunt prezentate informaţii;
0.50p - sunt prezentate informaţii
incomplete și parțial justificate;
1.00p - sunt prezentate informaţii complete
şi oferite argumentat;

1

1

0p - nu sunt prezentate informaţii;
0.50p - sunt prezentate informaţii
incomplete și parțial justificate;
1.00p - sunt prezentate informaţii complete
şi oferite argumentat;
0p - nu sunt prezentate informaţii;
0.50p - sunt prezentate informaţii
incomplete și parțial justificate;
1.00p - sunt prezentate informaţii complete
şi oferite argumentat;
0p - nu sunt prezentate informaţii;

1

0.50p - sunt prezentate informaţii
incomplete și parțial justificate;
1.00p - sunt prezentate informaţii complete
şi oferite argumentat;

0p - nu sunt prezentate informaţii;
Planurile de afaceri propun măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării
B.11 tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice. (Se considera indeplinita
aceasta conditie daca este cuantificata in bugetul planului de afaceri ca minimum 1%.)

1

Sunt prezentate considerente juridice speciale: licenţe necesare, condiţii speciale de muncă, de
mediu, taxe de autorizare, etc.

1

B.12
II)

descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;

Produsul/serviciul oferit, este descris în contextul climatului actual pentru acest tip de afacere.
Produsul/serviciul oferit este descris in detaliu:
- specificaţii tehnice ale produsului (ingrediente, dimensiuni, culoare, materiale etc.)
- canalele de distribuţie – cum va fi livrat produsul/serviciul clienţilor .
B.13
- este descris avantajul competitiv (prin ce se distinge produsul/serviciul pe piata, in comparatie
cu alte produse/servicii deja existente pe piata)
- caracteristici speciale, precum şi beneficii pentru consumator, care merg dincolo de structura
produsului / serviciului.

0.50p - sunt prezentate informaţii
incomplete și parțial justificate;
1.00p - sunt prezentate informaţii complete
şi oferite argumentat;

10

0p - nu sunt prezentate informatii;
1p - sunt prezentate informaţii;
punctajele sunt cumulative
0p – produsul/ serviciul (serviciile) oferite
nu sunt descrise;
1.50p - sunt descrise produsele/serviciile
dar nu este prezentat nici un avantaj;

5

2.00p - sunt descrise produsele/serviciile şi
avantajele lor;
2.50p - produsul/ serviciul (serviciile)
oferite sunt descrise neclar şi nu sunt
corelate cu contextul climatului actual al
afacerii;
5.00p – produsul/ serviciul (serviciile)
oferite sunt descrise clar şi sunt corelate cu
contextul climatului actual al afacerii;
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0p – nu sunt prezentate informaţii;
Sunt prezentate informaţii privind toate operaţiunile procesului de producţie / furnizare. Este
B.14 descrisa modalitatea în care afacerea va funcţiona. (care sunt procesele, unde se gasesc
materialele prime necesare şi cum sunt acestea transformate în produs finit)

5

III)

10

schema organizatorică și politica de resurse umane;

Sunt prezentate informaţii privind necesarul de resurse umane, profilele persoanelor, atribuţiile
B.15 posturilor, competenţă (este definit numarul exact de resurse umane, daca este nevoie de
programe de training special, sau calificari speciale ale fortei de munca)

5

B.16

Este prezentata structura organizatorica si cum va fi recompensat personalul (salariu fix, procent
din vanzari, pe baza unor criterii de performanta mai complexe).

5

IV)

analiza SWOT a afacerii;

10

B.17

Analiza SWOT prezinta clar si detaliat cum vor fi valorificate punctele forte, cum vor fi
inlaturate/minimizate punctele slabe. Oportunitatile si amenintarile sunt clar descrise
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10

1.00p – sunt prezentate informaţii, fără
argumentare;
2.00p – sunt prezentate informaţii şi oferite
argumente;

punctajele sunt cumulative
0p - nu sunt prezentate informatii;
2.00p - sunt prezentate informatii privind
necesarul de resurse umane partial;
5.00p - sunt prezentate informatii privind
necesarul de resurse umane clar si
argumentat;
0p - nu sunt prezentate informatii;
2.00p - sunt prezentate informatii partial;
5.00p - sunt prezentate informatii clar si
argumentat;
0p - nu sunt prezentate informaţii;
3.00p - sunt prezentate informaţii
incomplete și parțial justificate;
5.00p - sunt prezentate informaţii complete
fără o argumentare clară/completă;
10.00p - sunt prezentate informaţii
complete şi oferite argumentat;

V)

analiza pieței de desfacere și a concurenței;

Clientii:
Planul de afaceri dovedeste o bună cunoaştere a clienţilor potenţiali.
Este prezentat tipul clientilor potentiali (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul,
B.18
societati comerciale, agricultori etc). Planul de afaceri prezinta foarte clar căror necesităţi ale
clienţilor se adresează produsul respectiv şi care sunt factorii care îi determină pe clienţi să
cumpere produsele firmei.

Concurenta:
Sunt prezentati principalii concurenţi, localizarea lor şi segmentele de piaţă pe care le deservesc,
B.19 tipurile de produse/servicii pe care le produc, cotele de piaţă ale concurenţilor, avantajele
concurentilor în ceea ce priveşte reputaţia, fidelitatea clientelei, canalele de distribuţie

Furnizorii:
Planul de afaceri conţine date referitoare la furnizorii de materii prime, materiale, utilaje şi servicii
ale firmei. Sunt prezentate caracteristicile furnizorilor (localizare geografică, experienţă în
B.20
domeniu, formă de proprietate etc.), materiile prime, serviciile furnizate, valoarea achiziţiilor
preconizate, modul în care se va derula activitatea de aprovizionare (transport, eventuali
intermediari, depozitare etc.), modalităţi de plată.
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15

3

3

punctajele sunt cumulative
0p – nu există o descriere a clientilor
potentiali;
1.00p – se prezintă sumar clienti potentiali
sau lipseşte descrierea clientilor potentiali;
3.00p – se prezintă descrierea potentialilor
clienti clar si detaliat.
0p – nu există o descriere a clientilor
potentiali;
1.00p – se prezintă sumar clienti potentiali
sau lipseşte descrierea clientilor potentiali;
3.00p – se prezintă descrierea potentialilor
clienti clar si detaliat.
0p – nu există o descriere a principalilor
furnizori;

3

1.00p – se prezintă sumar principalii
furnizori sau lipseşte descrierea
principalilor furnizori;
3.00p – se prezintă descrierea pieţei şi a
principalilor furnizori clar si detaliat.

Segmentul de piata:
Piata afacerii nou create, este bine definita (sunt prezentate caracteristicile specifice ale
segmentului de piata, caror nevoi se adreseaza).
B.21 Este precizata amplasarea pietei (locala, regionala, nationala, internationala). Tendintele actuale
ale pietei produsului/serviciului (declin, stagnare, progres lent, expansiune rapida). Caracteristici
ale cererii pt produs/serviciu (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in ultimii ani si cea
previzibila).

3

Riscuri:
B.22 Planul de afaceri contine informaţi privind riscurile potentiale, în vederea analizării modului în
care ele vor influenţa activitatea viitoare (riscuri de piata, riscuri financiare, riscuri legislative)

3

VI)

15

strategia de marketing;

Politica de produs (Este descris modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul
B.23 commercial, ambalaj, tip de garantii si servicii prestate, daca este un singur produs/serviciu sau
mai multe tipuri de produse/servicii etc)
Politica de preturi (Este precizata detaliat metodologia de stabilirea a pretului
B.24 produsului/serviciului, daca si cand se ofera reduceri de preturi, pozitionarea in raport cu
concurentii)

B.25

Politica de distributie (Sunt mentionate canalele de distributie – vanzari directe, cu ridicata,
intermediari, prin agenti, la comanda etc):
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0p – nu sunt prezentate informaţii;

3

3

3

1.00p – sunt prezentate informaţii
incomplete, fără argumentare;
3.00p – sunt prezentate informaţii şi oferite
argumente;
0p - nu sunt identificate riscurile asociate
afacerii;
1.00p - sunt identificate si prezentate
partial cele 3 categorii de riscuri;
3.00p - sunt identificate si prezentate clar si
detaliat cele 3 categorii de riscuri;
punctajele sunt cumulative
0p – nu sunt prezentate informaţii;
1.00p – alegerea unei politici de preţ;
3.00p - alegerea unei politici de preţ şi
argumentare metodologie;
0p – nu sunt prezentate informaţii;
1.00p – alegerea unei politici de preţ;
3.00p - alegerea unei politici de preţ şi
argumentare metodologie;
0p – nu sunt prezentate informaţii;
1.00p – alegerea unei politici de distributie;
3.00p - politica de distributie detaliata si
argumentata;

0p – nu sunt prezentate informaţii

Politica de promovare
(Sunt definite modurile de promovare ale afacerii si cum se vor maximiza beneficiile de imagine
B.26 (networkingul social, târguri, adeziunea la un grup de afaceri, etc. Este clar definita imaginea
companiei şi sunt prezentate eforturile de publicitate şi promovare. In buget sunt alocate costuri
pentru web design, logo-uri, ambalaj al produsului (dacă este cazul), broşuri, etc.)

3

Strategia de vanzari
B.27 (Sunt definite modalitatile de vanzare a produselor/serviciilor, sunt descrise modalitati de
atragere a clientiilor si de fidelizare a acestora, sunt prezentate proiectii de vanzari, etc)

3

VII)

20

proiecții financiare privind afacerea.

Evaluarea investitiei initiale:
- Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pieței, fundamentate printr-o analiză
(sunt anexate oferte pentru bunurile care se intenționeaza a se achiziționa în cadrul proiectului,
B.28 studii de piață care să demonstreze utilitatea produsului / serviciului, orice alt document care
săajute la o mai buna justificare)
- Resursele materiale ce urmează a fi achiziționate sunt identificate concret și clar și sunt adecvate
bunei implementări a activităților.
Rentabilitatea scontată a afacerii pe 3 ani. (pentru previzionarea veniturilor este precizat preţul
practicat pentru o unitate de produs/serviciu, câţi clienţi vor cumpăra produsul sau serviciul, cum
B.29 vor creste vânzările în timp. Costurile sunt calculate in timp.)
Se puncteaza realismul estimarilor (justificarea cifrei de afaceri: comparatii cu alte produse
asemanatoare, comparatii cu activitatea altor firme, justificarea costurilor)
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1.00p – există o politică de promovare;
3.00p – politica de promovare detaliată şi
bugete aferente şi sunt prezentate
informaţii despre buget.
0p – nu sunt prezentate informaţii;
1.00p – exista o strategie de vanzare;
3.00p - strategia de vanzare este detaliata
si bine argumentata;
punctajele sunt cumulative
0p – nu sunt prezentate informaţii;

5

2.50p – sunt prezentate informaţii fără
argumentare;
5.00p – sunt prezentate informaţii
complete şi oferite argumente;
0p – nu sunt prezentate informaţii;

5

2.50p – sunt prezentate informaţii fără
argumentare;
5.00p – sunt prezentate informaţii
complete şi oferite argumente;

0p – nu sunt prezentate informaţii;
B.30 Previzionarea cheltuielilor directe şi indirecte şi a veniturilor pe minim 24 luni;

B.31

5

Capacitate de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea investiţiei/ microîntreprinderii,
după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile.

Total
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5

100

2.00p – sunt prezentate informaţii fără
argumentare;
5.00p – sunt prezentate informaţii
complete şi oferite argumente;
0p - Nu se dovedeşte capacitatea de a
asigura menţinerea, întreţinerea şi
funcţionarea investiţiei/
microîntreprinderii, după încheierea
proiectului şi încetarea finanţării
nerambursabile;
2.00p - Se dovedeşte partial capacitatea de
a asigura menţinerea, întreţinerea şi
funcţionarea investiţiei/
microîntreprinderii, după încheierea
proiectului şi încetarea finanţării
nerambursabile;
5.00p - Se dovedeşte ca are capacitatea de
a asigura menţinerea, întreţinerea şi
funcţionarea investiţiei/
microîntreprinderii, după încheierea
proiectului şi încetarea finanţării
nerambursabile.

Anexa 3.

Declaraţie evitare a incompatibilităţii

Subsemnatul/a…………………………………………………………………………….,
domiciliat/ă
nr………...

în……………………………………………...,
bl…………...,

sc……………...,

mobil………………………………………,

ap……..,

CNP……………………………………………….,

str…………………………………………………………………………….
tel.

fix…………………………………………………………...

e-mail…………………………………………………………………………....,

tel.

cunoscând

prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru grupul ţintă al
proiectului „Antreprenopolis SUD MUNTENIA” implementat de Asociaţia React, declar pe propria
răspundere că:

-

nu sunt angajat al liderului de proiect sau al unuia din partenerii acestuia mai sus menţionaţi și nu
sunt în relaţie de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect
sau partenerilor acestuia.

-

nu sunt acţionar majoritar in nici o alta entitate juridica.

Data

Semnătura

......................

.....................
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Anexa 4.

Declaraţie de angajament
Subsemnatul……………………………………………………………... posesor al CI seria………... nr……………..., eliberată
de……………………………………………………………………., în calitate de solicitant de finanţare pentru realizarea si
implementarea..., pentru care am depus prezentul Plan de afaceri mă angajez:
- Să implementez întocmai şi la termen planul de afaceri pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă;
- Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente;
- Să menţin proprietatea imobilului modernizat/dezvoltat/extins şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 12 luni după finalizarea proiectului/dare în exploatare şi să asigur
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;
- Să mă asigur că bunurile achiziţionate cu finanţare din prezenta schemă de minimis nu vor fi înstrăinate,
închiriate, gajate pe o perioadă de 12 luni de la finalizarea proiectului;
- Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare
şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice,
achiziţiilor publice şi a schemei de minimis;
- Întreprinderea înființată va deveni operațională cel mai târziu la 3 luni de la semnarea acordului de
finanțare;
- Întreprinderea înființată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis va trebui să asigure crearea si
ocuparea a cel puțin două (2) locuri de muncă;
- Să mențin locurile de muncă nou create, ocupate, cel puțin 12 luni după finalizarea proiectului.
- Să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect.
Subsemnatul declar că voi informa imediat Asociaţia React (având calitatea de administrator al schemei de
ajutor de minimis) cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele sus-menţionate pe parcursul
derulării contractului de finanţare în cazul în care planul de afaceri propus va fi accepta.
Data

Semnătura

............................

........................
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Anexa 5.

Coperta autorizată pentru Planul de Afaceri
Numele aplicantului:....................................................................................................................................
CNP:..............................................................................................................................................................
Seria si numărul actului de identitate:.........................................................................................................
Domiciliul/reședința aplicantului:................................................................................................................
Telefon:........................................................................................................................................................
E-mail:..........................................................................................................................................................
Titlul Planului de afaceri..............................................................................................................................
Nr. pagini Plan de Afaceri:...........................................................................................................................
Număr de înregistrare a planului de afaceri în Registrul intrări/ieşiri.........................................................
Aplicantul este participant la cursurile proiectului:
Da

□ Nu □
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Anexa 6.
Documente solicitate pentru verificarea eligibilității
Nr.
crt

Documente solicitate

1
2

Copia documentului de identitate al solicitantului care să ateste faptul că aplicantul planului de
afaceri are domiciliul / reședința în regiuniunea de implementare a proiectului.
Certificat de cazier judiciar al aplicantului

3
4
5
6

Copia actelor de proprietate/concesiune/contract de închiriere/comodat etc. a locaţiei in care va
fi sediul social al întreprinderii, valabile cel putin 12 luni după finalizarea implemenatarii acestuia
proiectului
Copie diploma/ adeverinţă de absolvire curs competente antreprenoriale
Declaraţia de angajament
Declaraţia evitare incompatibilitate
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Anexa 7.
Opis dosar Plan de Afaceri
Anexa
Anexa 5
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