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Planurile de afaceri din cadrul proiectului 

 

CUPRINS 

1) Domenii de activitate planuri 

de afaceri 

2) Etapele desfășurării 

concursului 

 

1) Domenii de activitate planuri 

de afaceri 

 Prezenta schemă de minimis 

în cadrul proiectului se aplică 

întreprinderilor înființate ca 

urmare a sprijinului acordat 

pentru deschiderea unei 

afaceri prin proiectele 

finanțate în cadrul apelului 

privind Obiectivul specific 

3.7. Creșterea ocupării prin 

susținerea întreprinderilor cu 

profil non-agricol din zona 

urbană.  

 Prezenta schemă de minimis nu se a plică: 

- 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; 



   

 

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

producției primare de produse agricole; 

- 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; 

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau 

integrală către producătorii primari; 

 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; 

 ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale 

față de cele importate; 

 ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de 

mărfuri. 

 

2) Etapele desfășurării concursului 



   

 

Persoanele care finalizează programul de formare competențe antreprenoriale 

vor avea la dispoziție doar 15 zile din momentul examenului pentru a depune 

planurile de afaceri în cadrul competiției. Această regulă va fi respectată 

pentru a asigura egalitate de șanse între toți membrii grupului țintă al 

proiectului. Planul depus nu mai poate fi modificat. Astfel, odată cu depunerea 

planului, participantul redactează o declarație prin care își asumă că întelege 

că planul nu mai poate fi schimbat. După închiderea sesiunii de depunere și 

evaluarea planurilor pentru ultima grupă de formare, va fi stabilit clasamentul 

final, pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 



   

 

Etapa I: Verificarea administrativă – Realizata de Evaluatorul eligibilitate 

planuri cu sprijinul personalului administrativ – se finalizează cu Admis, dacă 

îndeplinește toate criteriile specificate, și “Respins”, daca un criteriu din listă 

nu este îndeplinit și cuprinde condițiile de eligibilitate cu caracter general: 

 Persoana eligibilă în proiecte – pentru persoanele care nu au participat la 

curs; 

 Are dosarul individual complet – persoane care au participat la curs în 

cadrul proiectului; 

 Sunt respectate conditiile privind locația de înființare, forma de 

organizare, conținutul minim al planului, domeniile eligibile de activitate, 

evitarea dublei finanțări – nu are calitatea de acționar majoritar în cadrul 

altor întreprinderi, nu are calitatea de angajat, administrator, 

reprezentant legal, in cadrul a mai mult de o întreprindere creată în 

cadrul acestui apel, numărul persoanelor minim angajate, durata de 

funcționare a IMM-ului creat; 

 Depune declaratia privind evitarea conflictului de interese; 

 Își asumă planul depus în această etapă și faptul că nu mai poate fi 

modificat. 

Etapa II. Evaluarea tehnică plan de afaceri – Realizata de membrii juriului – 

se finalizeaza cu maxim 85 p, în functie de punctajul acordat pentru fiecare 

criteriu, pentru: 

 dovada absolvirii unui curs de competențe antreprenoriale; 

 dovada competențelor în profilul de activitate al planului propus – studii 

și/sau experiență; 

 domeniu de activitate al planului propus - se va puncta diferit pentru 

producție, servicii, lucrări; 

 calitatea planului depus, punctat separat pentru – misiune, obiective, 

descrierea serviciilor/bunurilor/produselor oferite, descrierea pieței, 



   

 

strategia de marketing, procesul de producție, resursele umane propuse, 

descrierea investiției propuse, acuratețea planului financiar. 

Etapa III. Punctarea suplimentara a planurilor – reprezintă etapa de departajare 

a planurilor în funcție de criteriile indicate conform Ghidului Solicitantului. 

Etapa IV. Partajarea și admisibilitatea planurilor – reprezintă etapa de partajare 

a planurilor, inclusiv a acelora cu punctaj identic.  


