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Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de evaluare  

și selectare planuri de afaceri 
 

Cap. 1 CONTEXT ȘI DISPOZIȚII GENERALE ALE PROIECTULUI 

1.1 Context 
 

Proiectul “IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, 

implementat de Asociația BRAHMA, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 -  POCU/908/1/3/150659, contribuie la realizarea obiectivului specific al POCU 

2014-2020, urmărind valorizarea capitalului uman prin investiția în formarea profesională a 200 de tineri 

NEETs, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. În egală măsură, prin investițiile pentru creștere 

și locuri de muncă, precum și prin reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre regiunile 

țării noastre și media dezvoltării regionale la nivel de UE,  proiectul contribuie la realizarea obiectivului 

specific al  POCU 2014-2020.  

1.2 Obiectiv general 
 

Obiectivul general al proiectului „IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate 

dedicate Tinerilor” constă în creșterea gradului de ocupare a 400 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 -

29 ani, care nu urmează nicio formă de educație sau formare, cu rezidența în regiunea Sud-Est, cu accent pe 

cei din mediul rural (minim 200 de tineri, 50%), pe cei aparținând minorității roma (minim 200 de tineri, 

50%) și pe cei profilați de către SPO în categoriile C și D (minim 120 de tineri greu ocupabili și foarte greu 

ocupabili, 30%), prin triada educație-formare-ocupare și aplicarea garanției pentru tineret.    
 

1.3 Obiective specifice 
 

 Obiectiv specific 1: Crearea și dezvoltarea unui sistem de informare și selectare a publicului țintă din 
Sud - Est pentru a facilita identificarea de tineri NEETs și direcționarea acestora către SPO pentru 
profilare, iar complementar pentru a crea cadrul necesar selectării, integrării, motivării și menținerii 
în grupul țintă a 400 de tineri NEETs (A, B, C, D - min.200 din mediul rural(50%), min. 200 de etnie 
rromă(50%) și min. 120 de tineri NEETs C și D (30%), într-o perioadă de 24 de luni; 

 Obiectiv specific 2: Dezvoltarea nivelului de competențe a 200 de tineri NEETs (B ,C, D) din Sud -Est, 
înregistrați, informați, consiliați și profilați la SPO, cu accent pe cei din mediul rural (minim 100 de 
tineri NEETs, 50%), pe cei aparținând minorității roma (minim 100 de tineri NEETs, 50%) și pe șomerii 
de lungă durată, prin împletirea programului de formare profesională autorizat ANC cu programul 
de formare profesională neautorizat ANC, într-o perioadă de 20 de luni; 

 Obiectiv specific 3: Ameliorarea accesului pe piața muncii pentru 400 de tineri NEETs (A, B, C, D) din 
Sud-Est, cu accent pe cei din mediul rural (200 de tineri NEETs, 50%), pe cei aparținând minorității 
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roma (200 de tineri NEETs, 50%), pe șomerii de lungă durată (40 de tineri NEETs, 20%) și pe cei 
profilați în categoriile C și D (120 de tineri NEETs, 30%), prin furnizarea de măsuri active integrate de 
ocupare (mediere, garanția pentru tineret, acompaniament), într-o perioadă de 24 de luni; 

 Obiectiv specific 4: Creșterea nivelului de ocupare pe cont propriu a 9 tineri NEETs (A), selectați 
dintre cei 28 de participanți care au trecut anterior prin filtrul inițierii în competențe antreprenoriale 

și au beneficiat de servicii personalizate de consiliere și consultanță în antreprenoriat, cu rezidența 
în regiunea Sud-Est, cu accent pe cei din rural și pe cei aparținând minorității roma, prin susținerea 

antreprenoriatului, într-o perioadă de 24 de  luni; 
 Obiectiv specific 5: Dezvoltarea cadrului general pentru asigurarea inovării sociale, multiplicării, 

valorificării, transferabilității rezultatelor și impactului proiectului, precum și a durabilității serviciilor 
integrate de ocupare dedicate tinerilor NEETs din Sud-Est, prin : 1. Înființare și dezvoltare CRIS - 
Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă dedicat tinerilor NEETs din Sud -Est; Activare RISOD 

- Rețea de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil pentru tineri i NEETs din Sud-Est; Elaborare și 
diseminare ghid de practici pozitive în domeniul ocupării forței de muncă, într-o perioadă de 24 de 

luni. 
 

1.4 Activități previzionate 

Activitatea de față este formată din următoarele componente:  

 Elaborare metodologii, proceduri și instrumente de lucru necesare implementării programului de 
antreprenoriat 

 Organizare și derulare curs de competențe antreprenoriale, acreditat ANC, prin externalizarea 
serviciilor (x 28 participanți) 

 Organizare și derulare consiliere și consultanță în antreprenoriat, prin externalizarea serviciilor  (x 
28 participanți) 

 Organizare concurs de evaluare și selecție a PA, și selectarea a 9 planuri de afaceri  
 Furnizare servicii de mentorat antreprenorilor selectați (activitate externalizată) (x 9 participanți) 
 Sprijin în înființarea entităților și semnarea contractelor de subvenție  (x 9 entități înființate; x 9 

contracte de subvenție semnate 

1.5 Rezultate previzionate 
 

A5.1 contribuie în mod direct la obținerea următoarelor rezultate:   

 5 x metodologii organizare program antreprenoriat și anexe; 

Prezenta Metodologie este asociată Activității 5 ” Creșterea ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs din Sud-Est prin 
activități de susținere a antreprenoriatului (A)” și Subactivității 5.1 ”Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs 
selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție” din cadrul proiectului 

”IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”  - POCU/908/1/3/150659. A 
5.1 este implementată de Asociația BRAHMA, în calitate de Beneficiar, pe o perioadă de 12 luni (L1-L12), se încadrează 
în categoria activităților relevante și corespunde activității nr. 5 conform GS OS 1.1 OS 1.2, vizând sprijinirea tinerilor 

NEETs A din Sud-Est, prin acțiuni de calitate specifice antreprenoriatului, în vederea susținerii ocupării pe cont propriu 
în rândul acestora.  
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 1 x proces curs competențe antreprenoriale organizat și derulat prin servicii  externalizate 
(centralizatoare, dosare înscriere ș.a); 

 28 x certificate absolvire participanți curs în competențe antreprenoriale;  
 1 x proces servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat – serv. Externalizate;   
 28 x beneficiari servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat;  

 1 x proces organizare evaluare și selectare PA (proceduri, calendar, grile, structură, raport evaluare 
și selectare PA ș.a); 

 9 x PA evaluate și selectate (PA-incluzând un procent de minim 10%  din valoarea micro-grantului 
alocat inovării sociale); 

 1 x proces servicii mentorat  - servicii externalizate; 
 9 x beneficiari servicii mentorat;  
 9 x entități înființate; 

 9 x contracte de subvenție semnate. 
 
 

1.6 Resurse umane implicate 
Resurse umane alocate pentru asigurarea managementului și implementării A 5.1:  

 Manager proiect (expert cu experiență >10 ani) 
 Responsabil program antreprenoriat (expert cu experiență 5-10 ani) 

 Expert schemă de minimis (expert cu experiență 5-10 ani) 
 3 Experti evaluatori planuri de afaceri (expert cu experiență >10 ani) 

 

1.7 Grup țintă vizat 
Grupul țintă al proiectului „IMPACT -  Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate 

Tinerilor” este format din 400 de persoane, fiind reprezentant exclusiv din tineri NEETs A, B, C și D, cu accent 

pe cei din mediul rural (minim 200 persoane, 50%), pe cei aparținând minorității roma (minim 200 persoane, 

50%) și pe cei încadrați în categoriile C și D (minim 120, 30%), cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau 

reședința în regiunea Sud-Est, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare - SPO - 

Serviciul Public de Ocupare (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în 

regiunile de dezvoltare eligibile) și care îndeplinesc simultan următoarele criterii: 

 au vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;  
 nu urmează nicio formă de educație sau formare;  
 nu sunt ocupate pe piața muncii, având exclusiv  statut de șomeri;  
 au domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est;   
 au fost înregistrate, informate, consiliate și profilate în prealabil de către Serviciul public de 

ocupare (SPO). 
În ceea ce privește grupul țintă eligibil pentru a putea beneficia de programul de antreprenoriat din cadrul 

proiectului, acesta trebuie să fie format exclusiv din tineri NEETs care îndeplinesc simultan toate criteriile și 

condițiile de eligibilitate și care au nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”.  
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1.8 Alocarea bugetară 
 

Alocarea bugetară totală aferentă concursului de planuri de afaceri  din cadrul proiectului 

POCU/908/1/3/150659 este de 658.139 lei (maxim).Valoarea fiecărui grant oferit va fi maxim 15.000 

euro (1 euro = 4.8751 InfoEuro aferent lunii noiembrie 2020), valoarea medie a subvenției fiind 73.126,5 

lei (maxim). Prin intermediul planurilor de afaceri implementate vor fi create minim 9 locuri de muncă 

(fiecare afacere va avea minim un angajat, pe o perioadă de minim 18 luni <12 luni în implementarea 

proiectului + 6 luni de sustenabilitate>, cu o normă minimă de 4 ore/zi).  

În conformitate cu cererea de finanțare a proiectului, vor fi finanțate 9 planuri de afaceri cu maxim 

15.000 euro (1 euro = 4.8751 InfoEuro aferent lunii noiembrie 2020). Ca urmare a încheierii procesului 

de evaluare, se va realiza ierarhizarea planurilor de afaceri, in vederea atingerii indicatorilor propuși a se 

realiza în cadrul proiectului. Ierarhizarea planurilor de afaceri va fi realizata în funcție de punctajul total 

obținut după parcurgerea etapelor prezentei metodologii, raportul de selectare finală conținând lista 

antreprenorilor selectați spre finanțare și lista de rezervă. În urma finalizării concursului de  evaluare și 

selectare planuri de afaceri, antreprenorii selectați vor fi  informați cu privire la etapele ulterioare, 

urmând a semna contractul de acordare a subvenției tip micro-grant nerambursabil. Totodată, 

antreprenorii vor intra în etapa de mentorat și monitorizare a implementării planurilor de afaceri, 

Beneficiarul asigurându-se de monitorizarea implementării conforme a planurilor de afaceri de către 

antreprenori, precum și de respectarea condițiilor de acordare a subvenției tip micro -grant 

nerambursabil pentru deschiderea unei afaceri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SMIS 150659 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

   
Proiect IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor 

 

Cap. 2 BAZA LEGALĂ ȘI DEFINIȚII  

2.1 Baza legală  
 

a. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2015)1287 din data 
25.02.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

b. Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice ”VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” AP1/PI8.ii/ OS 1.1&OS 1.2;  
c. Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din 

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
d. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de 
stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările si completarile ulterioare; 
e. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 

completările ulterioare; 
f. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor 

de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman;  
g. Ordinul ministrului fondurilor europene 1200/22.10.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 
VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 
1 ”Inițiativa locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul specific 1.1 ”Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri 
cu vârsta între 16-29 ani”, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; 

Obiectivul Specific 1.2: ”Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 
ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”;  
h. Instrucțiunea nr. 18/ 12.04.2022, emisă de Direcția Generală Programre Europene Capital Uman, privind 
stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul 
proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis ”VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” (AP 1/PI 8.ii/ 
OS 1.1&1.2); 
i. Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;  
j. Manualul Beneficiarului POCU.  
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2.2 Definiții   
 

TERMEN DEFINIȚIE 

activitate 
economică 
 

orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață  
 

administrator 
al schemei de 
ajutor de 
minimis 

persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul 
ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis 
“VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, administratorii  schemei de ajutor de minimis sunt 
administratorii schemei de antreprenoriat sau entități  juridice din componența 

administratorilor schemei de antreprenoriat responsabile cu derularea de proceduri în 
domeniul ajutorului de minimis 

 
administrator 
al schemei de 
antreprenoriat 

entitate publică sau privată care implementează, în calitate de beneficiar al contractului 
de finanțare, un proiect integrat finanțat prin Axa Prioritară 1 „Inițiativa “Locuri de 
muncă pentru tineri"”, Obiectivul specific 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri 
cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 
regiunile eligibile și respectiv 1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin 

evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al 
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare 
de minimis pentru înființarea de start up-uri, cu respectarea condițiilor impuse în cadrul 
acestei scheme de ajutor de minimis, și detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții 
specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs 
I”. 

beneficiar de 
ajutor de 
minimis 

întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în  cadrul proiectelor finanțate prin 
POCU 2014-2020, Axa Prioritară 1 „Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Obiectivul 
specific 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu  vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile  eligibile și respectiv 
1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu 

vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența  în 
regiunile eligibile, prin intermediul administratorilor schemei de minimis 

beneficiarul 
finanțării 
nerambursabile 

are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul  european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale  privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a  Regulamentului 
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului 
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European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu 
Autoritatea de Management pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare 

Regionale pentru POCU (OIR POCU); 
contract de 

subvenție 

actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis 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; 

domeniu de 
activitate 

activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților din 
economia națională (codului CAEN) 

furnizor de 
ajutor de 
minimis 

Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR POCU 

întreprindere orice entitate angajată într-o activitate economică constând în oferirea 

de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul 
de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene 
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Cap. 3 PROCESUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE CONCURS EVALUARE ȘI SELECTARE 

PLANURI DE AFACERI 
 

PASUL 0 – Realizarea acțiunilor de pregătire tehnico-administrativă a concursului de evaluare și 

selectare planuri de afaceri 

 
 

Desfășurarea de către Responsabilul program antreprenoriat, sub indrumarea managerului de proiect,  

în rândul grupului țintă vizat (absolvenții programului de pregătire antreprenorială din cadrul proiectului 

IMPACT), a unor activități de informare cu privire la posibilitatea înscrierii la Concursul de evaluare și 

selectare planuri de afaceri, cu scopul asigurării egalității de șanse , nediscriminării și accesului liber și 

transparent. 

Formarea comisiei de selecție planuri de afaceri, compusă dintr-un nr. impar de membri (3) din care vor 

face parte orientativ: reprezentanți ai mediului de afaceri/ patronatelor din aria de implementare a 

proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. Formarea comisiei se va 

realiza printr-un proces de recrutare obiectiv, transparent și echidistant, conform unei proceduri  de 

recrutare și selecție experți evaluatori planuri de afaceri.   

Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri  bazat 

pe următoarele principii: 

 Vor fi aplicate principii și criterii de transparență, echidistanță și obiectivitate, tratament egal și 
nediscriminare, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese , conform 
legislației aplicabile;  

 Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obținute;  

 Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice 
sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, 
planului de managament și marketing și bugetul detaliat;  

 Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi 
fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de 
implementare a proiectului.  

 
Responsabili: Responsabil program antreprenoriat și manager proiect  
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PASUL 1 – Publicarea Metodologiei de organizare și desfășurare concurs evaluare și selectare planuri de 
afaceri, a formularelor de înscriere în concurs și anunțarea calendarului pentru derularea evaluării și 

selectării planurilor de afaceri 
 

Prezenta metodologie și formularele aferente vor fi disponibile integral pe:  
 

 website-ul proiectului – la adresa www.impact-brahma.ro 
 

 la cererea participanților, în funcție de nevoile specifice, pot fi transmise prin e-mail sau acordate 
în format letric  

 oricare altă metodă de comunicare, astfel încât să fie asigurat accesul egal, transparent, 
nediscriminatoriu și echidistant al tuturor participanților eligibili interesați să participe în cadrul 

concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri 
 

 
Calendarul pentru derularea evaluării și selectării planurilor de afaceri va fi afișat pe:  
 

 website-ul proiectului – la adresa  www.impact-brahma.ro 
 
 
Responsabili: Responsabil program antreprenoriat și manager proiect  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impact-brahma.ro/
http://www.impact-brahma.ro/
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PASUL 2 – Realizarea și depunerea dosarelor de înscriere la concursul de evaluare și selectare  

planuri de afaceri 
 

Înscrierea în concurs a planurilor de afaceri va fi permisă după publicarea prezentei metodologii și după 
afișarea calendarului de derulare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri.  

a) Condiții de eligibilitate a participanților la concursul de evaluare și selectare planuri de 
afaceri 

În cadrul concursului pot participa absolvenții programului de pregătire antreprenorială (curs formare – 
”Competențe antreprenoriale” și sesiuni consiliere și consultanță în antreprenoriat) derulat în proiectul 

IMPACT – POCU/908/1/3/150659, interesați să depună aplicațiile și care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții în conformitate cu prevederile cap. IV, art. 4 și cap VII art. 7 din Schema de ajutor de minimis ”VIITOR 

PENTRU TINERII NEETs I”, aprobată prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene 1200/22.10.2020:  

Nr crt  Condiții de eligibilitate și conformitate administrativă  

aplicant concurs evaluare și selectare planuri de 
afaceri  
 

Document justificativ  

1 Are cel puțin 18 ani  Copie carte de identitate  
2 Face parte din grupul țintă eligibil și selectat în 

proiectul POCU/908/1/3/150659 (tânăr NEET cu nivel 
de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”) 

Copie adeverință emisă de Asociația 
Brahma (Beneficiar proiect IMPACT 
SMIS 150659) însoțită de documentul 
de profilare eliberat de Serviciul Public 
de Ocupare  

3 A participat și absolvit programul de pregătire 
antreprenorială din cadrul proiectului 
POCU/908/1/3/150659 (curs formare – ”Competențe 
antreprenoriale” și sesiuni consiliere și consultanță în 
antreprenoriat) 

Copie certificat de absolvire curs 
competențe antreprenoriale  
Diplomă de participare consiliere și 
consultanță în antreprenoriat  
 
*Eliberate de Idea Perpetua SRL în 
cadrul proiectului IMPACT SMIS  

150659 
4 Își ia angajamentul evitării dublei finanțări și 

conflictului de interes (nu este angajat al 

Administratorului schemei de minimis (Asociația 
BRAHMA),  nu este rudă de până la gradul  2 inclusiv, 

sau afin de până la gradul 2 inclusiv, cu o persoană a 
echipei de implementare a proiectului 

POCU/908/1/3/150659, nu are încheiate contracte de 
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munca/prestări servicii/drepturi de autor în cadrul 
proiectului) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Declarație pe proprie răspundere 
semnată în original (Anexa 3) 
 

5 Își ia angajamentul implementării unei afaceri în care 

va deține minim 51%  din valoarea capitalului social al 
societății ce urmează a se înființa și va avea poziția de 

administrator și reprezentant legal al societății pentru 
implementarea planului de afaceri 

6 Își ia angajamentul ca în cazul în care planul de afaceri 
depus în cadrul concursului va fi declarat câștigător, în 
maxim 1 lună de la publicarea rezultatelor finale va 
face dovada înființării întreprinderii, în acord cu planul 
de afaceri propus și cu metodologiile din cadrul 
proiectului 

7 Își ia angajamentul responsabilității directe pentru 
pregătirea și implementarea proiectului (planului de 
afacere), neacționând ca intermediar pentru proiectul 

(planul de afacere) propus a fi finanțat   
8 Nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp 

taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat 

bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de 
legislația în vigoare  

9  Nu a fost supus unei condamnări de tip res judicita în 
ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din 
motive profesionale sau etic-profesionale 

10 Nu a fost  condamnat de tip res judicita pentru fraudă, 
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte 
activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare 

ale Comunității Europene   
11 Nu furnizează informații false  
12 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 facut 

obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv 
dobânda de recuperare aferentă 
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b) Condiții de eligibilitate a planurilor de afaceri înscrise în concursul de evaluare și 
selectare planuri de afaceri  
 

Nr crt  Condiții de eligibilitate plan afacere   
 

1 Este depus în termenul indicat în Calendarul de organizare concurs de evaluare și 
selectare planuri de afaceri 

2 Respectă forma impusă de către administratorul schemei de minimis – pentru toate 
anexele documentației de participare la concurs 

3 Este însoțit de toate documentele solicitate conform prezentei metodologii 

4 Noua întreprindere va avea sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în 
regiunea de implementare a proiectului 

5 Prevede recrutarea și angajarea a minim 1 persoană pentru o perioadă de implementare 

a planului de afaceri de 12 luni de la semnarea contractului  de subvenție 

6 Prevede angajamentul menținerii a minim 1 loc de muncă, pe o perioadă de minimum 6 luni 
de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni  

7 Prevede angajamentul funcționării întreprinderii pe o perioadă de cel  puțin 18 luni de la 
data înființării 

8 Prevede minim o activitate care promovează tema orizontală ”Inovarea socială”din POCU 
2014-2020, conform specificațiilor Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice OS 1.1&OS 
1.2  

9 Ideea de afacere prevede COD CAEN principal eligibil și nu se află în domeniile exceptate 
de la finanțare prin schema de minimis 

ATENȚIE!!! Obligatoriu: Norma minimă de lucru aferentă locului de muncă creat și menținut 

minim 18 luni = min. 4 ore/zi. 

ATENȚIE!!! Nu vor fi acceptate planurile de afaceri care se încadrează în domeniile exceptate de 
la finanțare prin schema de minimis, respectiv: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și  

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al  Consiliului 

din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor  pescărești și de 

acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
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b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de 

produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană 

(Tratatul CE); 

 

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii și  comercializării 

produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri: 

(i)atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor  în cauză 

achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; 

(ii)atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui  parțială sau integrală către producători 

primari. 

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv  

ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele 

de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;  

f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
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c) Realizarea și depunerea dosarelor de înscriere la concursul de evaluare și selectare  

planuri de afaceri 
 
Absolvenții programului de pregătire antreprenorială (curs formare – ”Competențe antreprenoriale” și 

sesiuni consiliere și consultanță în antreprenoriat), derulat în cadrul proiectului IMPACT – 

POCU/908/1/3/150659, interesați să participe la concurs și care respectă în integralitate criteriile și 

condițiile de eligibilitate descrise mai sus, vor transmite dosarele de înscriere la concursul de evaluare 

și selectare planuri de afaceri prin poștă/curier sau personal, în plic sigilat, la sediul administrativ al 

Asociației BRAHMA (administrator al schemei de minimis) la următoarea adresă:  

 

 

 

 

 

 
 

Pe plic vor fi menționate, orientativ:  

 

 

 

 
[  

Plicul va conține documentele necesare înscrierii în concurs, după cum urmează:  
1. Opis dosar de înscriere în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri IMPACT 

POCU/908/1/3/150659 (Anexa 1) 
2. Cerere de înscriere în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri IMPACT 

POCU/908/1/3/150659 semnată în original (Anexa 2) 
3. Copie act identitate (pentru participantul la concurs și asociatul său după caz) 
4. Copie adeverință emisă de Asociația Brahma (Beneficiar proiect IMPACT SMIS 150659) însoțită de 

documentul de profilare eliberat de Serviciul Public de Ocupare 
5. Copie certificat de absolvire curs competențe antreprenoriale; copie Diplomă de participare 

consiliere și consultanță în antreprenoriat (*Eliberate de Idea Perpetua SRL în cadrul proiectului IMPACT 

SMIS  150659) 

6. Plan de afaceri elaborat de către participantul la concurs în colaborare cu consultanții, pe baza 

ASOCIAȚIA BRAHMA 

București, str. Aleea Botorani, nr. 5, Bl. V36, sc. 1, parter 

Persoană de contact: BARAC GEORGIANA  

Număr telefon: 0766260896 

 

 

 

 Nume și prenume aplicant 

Adresa 

Număr telefon 
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structurii  stabilite pe parcursul programului de pregătire antreprenorială din cadrul proiectului SMIS 
150659  (format electronic) 

7. Declarație de eligibilitate și conformitate administrativă semnată în original (Anexa 3) din care 
rezultă că participantul își ia următoarele angajamente:  

a) evitarea dublei finanțări  

b) evitarea conflictului de interes (nu este angajat al Administratorului schemei de minimis (Asociația 
BRAHMA),  nu este rudă de până la gradul  2 inclusiv, sau afin de până la gradul 2 inclusiv, cu o 

persoană a echipei de implementare a proiectului POCU/908/1/3/150659, nu are încheiate contracte 
de munca/prestări servicii/drepturi de autor în cadrul proiectului) 

c) angajamentul implementării unei afaceri în care va deține minim 51%  din valoarea capitalului social 
al societății ce urmează a se înființa și va avea poziția de administrator și reprezentant legal al 
societății pentru implementarea planului de afaceri  

d) angajamentul ca în cazul în care planul de afaceri depus în cadrul concursului va fi declarat câștigător, 
în maxim 1 lună de la publicarea rezultatelor finale va face dovada înființării întreprinderii, în acord 

cu planul de afaceri propus și cu metodologiile din cadrul proiectului   
e) angajamentul responsabilității directe de pregătire și implementare a proiectului(planului de 

afacere) și nu acționează ca intermediar pentru proiectul/planul de afacere propus a fi finanțat; 

și declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din următoarele situații: 

a) nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile si alte contribuții la bugetul 
de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de  legislația în vigoare; 

b) nu a fost supus unei condamnări de tip res judicita în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de 
judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

c) nu a fost  condamnat de tip res judicita pentru fraudă, corupție, implicare în organizații 
criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității 

Europene; 
d) nu furnizează informații false; 

e) 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 facut obiectul unei astfel de decizii, 
aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de 

recuperare aferentă.  
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Toate plicurile primite care vor conține documentele ante-menționate se vor înregistra. 

În acest sens, Responsabilii din cadrul proiectului SMIS 150659 vor întocmi un Registru de înscrieri 

participanți la concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri organizat de Asociația Brahma în 

cadrul proiectului IMPACT – POCU/908/1/3/150659 – A 5.1 (Anexa 4). În momentul primirii plicurilor, 

responsabilii cu organizarea concursului vor transmite fiecărui participant printr-un canal scris de 

comunicare, un mesaj de confirmare a primirii plicului, numărul de înregistrare, data și ora primirii 

plicului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oricare  dintre persoanele participante la programul de pregătire antreprenorială din cadrul proiectului 

de față în cadrul cărora au elaborat planuri de afaceri, își vor putea înscrie planurile în concurs. 

Participarea persoanelor care nu au participat la programul de pregătire antreprenorială din cadrul 

proiectului SMIS 150659, implementat de Asociația Brahma nu este permisă. 

Important: 

(!) Admiterea planurilor de afaceri în etapa de verificare a eligibilității este condiționată de existența 

acestor documente. Dacă este declarat eligibil, planul de afaceri propus va primi acordul de înscriere  în 

etapa de evaluare tehnico-financiară.  

(!) Cererea, declarațiile etc. din dosarul depus pentru concurs trebuie  să fie semnate olograf și datate cu 

data completării. 

(!) În situația în care nu s-au depus cel puțin 9 planuri de afaceri în termenul stabilit pentru înscrieri, 

perioada de depunere se poate prelungi, urmând a se face publică această decizie. 

(!) La încheierea etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative, organizatorul (Asociația 

Brahma) va publica lista cu titularii planurilor de afaceri admiși și respinși.  

 

 

 

Fiecare participant 

poate depune un 

singur dosar cu un 

singur plan de afacere 

 

 



 

SMIS 150659 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

   
Proiect IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor 

 

PASUL 3 – Evaluarea și selectarea planurilor de afaceri  

 

Etapele procesului de evaluare și selectare planuri de afaceri 

Procesul de evaluare și selectare a planurilor de afaceri va parcurge următoarele etape: 

ETAPA 1: EVALUARE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ (ECA) 

ETAPA 2: EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI (ETF) 

ETAPA 3: EVALUARE SUSȚINERE PUBLICĂ PLANURI DE AFACERI (PITCH) 

ETAPA 4: EVALUARE ȘI SELECTARE INTERMEDIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI (publicare rezultate, 
depunere și soluționare contestații) 

ETAPA 5: SELECTARE FINALĂ A PLANURILOR DE AFACERI 

ETAPA 6: VALIDAREA PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE DE CĂTRE OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST 

 

Etapele concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri se vor desfășura conform Calendarului de 
concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri, afișat pe website-ul proiectului – la adresa  www.impact-

brahma.ro.  

http://www.impact-brahma.ro/
http://www.impact-brahma.ro/
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ETAPA 1:  EVALUARE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

1. Introducere 

În cadrul acestei etape se va verifica eligibilitatea și conformitatea administrativă a documentelor 
depuse de aplicanți în raport cu condițiile și criteriile de verificare administrativă și a eligibilității 
asigurându-se conformitatea și eligibilitatea dosarelor depuse în raport cu legislația specifică în vigoare 
(Schema de minimis, 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), cerințele din  Ghidul Solicitantului, Metodologia de organizare concurs de evaluare și 
selectare planuri de afaceri, Manualul Beneficiarului POCU etc.  

Derularea acestei etape se va realiza în conformitate cu Calendarul organizării concursului de 
evaluare și selectare planuri de afaceri, parte componentă a prezentei metodologii. 
 

2. Evaluare 

Se vor  evalua dosarele de participare în concursul de selectare a planurilor de afaceri prin aplicarea 

Grilei de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă, decizia de admitere fiind condiționată 

de conformitatea în raport cu toate criteriile și condițiile de eligibilitate și conformitate administrativă. 

Pe parcursul verificării dosarului de participare, se pot solicita clarificări aplicanților.   

Responsabilul program antreprenoriat sub coordonarea Managerului de proiect va centraliza dosarele 

de participare, va aloca Grila de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă fiecărui dosar 

de participare și va pune dosarele înscrise în concurs, la dispoziția echipei de experți evalutori formată 

din 3 membri (juriul), care ca urmare a verificării vor întocmi Lista intermediară a  participanților 

admiși în urma finalizării etapei  de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare 

concurs evaluare și selectare planuri de afaceri (A5.1) - proiect IMPACT - POCU/908/1/3/150659, 

termenul  alocat pentru contestații fiind de 2 zile de la data publicării. În urma soluționării 

contestațiilor, se va publica Lista finală a  participanților admiși în urma finalizării etapei  de evaluare 

a eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri 

(A5.1) - proiect IMPACT - POCU/908/1/3/150659.  

 

3. Informare 
Listele (intermediară și finală) ale participanților admiși în urma finalizării etapei  de evaluare a 

eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri 

(A5.1) - proiect IMPACT - POCU/908/1/3/150659, vor  fi afișate pe website-ul proiectului la adresa 

www.impact-brahma.ro, asigurând informarea participanților înscriși în concursul de evaluare și 

selectare planuri de afaceri cu privire la dosarele admise și respinse.  
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ETAPA 2: EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI 

(ETF) 

 

1. Introducere 

În cadrul acestei etape, planurile de afaceri admise în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității 

și conformității administrative, vor intra în evaluarea componentelor managementul afacerii, 

marketing și financiar-contabil, asigurându-se evaluarea tehnico-financiară, viabilitatea și 

rentabilitatea planurilor de afaceri. Derularea acestei etape se va realiza în conformitate cu Calendarul 

organizării concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, parte componentă a prezentei 

metodologii. 

2. Evaluare 
Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri se va realiza de către o echipă de experți  evaluatori, 

membri în comisia de evaluare și selecție, formata din 3 Experți evaluatori  planuri de afaceri. Aceștia vor 

completa independent grila de evaluare în conformitate cu criteriile din grila de evaluare tehnică și 

financiară descrise în prezenta metodologie. Echipa de evaluatori va completa grila de evaluare tehnico-

financiară cu punctajul acordat și comentariile aferente. Comisia de evaluare și selecție va avea un 

Președinte desemnat de către Beneficiar. Președintele va verifica corelarea punctajelor din grilele 

de evaluare  elaborate de echipă și va elabora grila centralizată cu calcularea mediei punctajelor acordate 

de cei 3 experți evaluatori planuri de afaceri. În caz de discrepanțe și necorelări majore, președintele va 

invita la reconciliere echipa de evaluare. În baza grilelor de evaluare agreate punctajul final acordat se 

va calcula ca media aritmetică între punctaje acordate de cei 3 evaluatori. Punctajul maxim acordat 

pentru evaluarea tehnico-financiară este de 100 de puncte. 

În urma centralizării punctajelor acordate de Comisia de evaluare și selecție se va realiza Lista 

intermediară cu rezultatele obținute în urma finalizării etapei de evaluare tehnico-financiară dosare 

concurs evaluare și selectare planuri de afaceri (A5.1) - proiect IMPACT - POCU/908/1/3/150659, în 

care vor fi consemnate, punctajele și deciziile intermediare aferente evaluării tehnico-financiare.  

După finalizarea etapei de evaluare tehnico-financiară, aplicanții vor trece automat în etapa 3 de 

evaluare a susținerii publice planuri de afaceri (PITCH).  
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ETAPA 3: EVALUARE  SUSȚINERE PUBLICĂ PLANURI DE AFACERI (PITCH) 
 

1. Introducere 

În cadrul acestei etape vor fi organizate interviuri ale candidaților desemnați eligibili  în urma etapei 

de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă și a etapei de evaluare tehnico-financiară. 

Obiectivul susținerii publice a planului de afaceri este de a evalua atât  competențele antreprenorului, 

cât și cunoașterea și înțelegerea planului de afaceri întocmit  de către acesta. Derularea acestei etape 

se va realiza în conformitate cu Calendarul organizării concursului de evaluare și selectare planuri de 

afaceri, parte componentă a prezentei metodologii. 
 

2. Programare 

Programarea candidaților pentru interviu se va face în funcție de ordinea de depunere   a planurilor de 

afaceri. Se vor înscrie la interviu doar candidații care au fost desemnați eligibili  în urma finalizării etapelor 

de EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII ȘI CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE și EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A 

PLANURILOR DE AFACERI.  

Programul participării va fi afișat la sediile de desfășurare a concursului și pe website-ul proiectului, 

cu minim 2 zile înainte de perioada de susținere a interviurilor, conform Programare susțineri 

publice.   

3. Evaluare 

Evaluarea susținerii publice se va face de către Comisia de evaluare și selecție formată  din 3 Experți 

evaluatori planuri de afaceri. Participanții vor fi evaluați individual, accesul  în sala de evaluare fiind 

permis doar unui singur candidat intervievat. 

La începutul evaluării, candidatului i se va prezenta succint scopul interviului și durata  acestuia. 

Durata unui interviu va fi de 15 – 25 minute, timp în care evaluatorii vor adresa pe rând  întrebări 

candidaților. Interviul poate fi prelungit, în limite rezonabile, doar în condițiile în care nu va fi afectat 

timpul alocat celorlalți participanți. 

Evaluarea se va face în baza unei grile de întrebări, conform Grilă de evaluare susținere publică. 

Întrebările vor fi întocmite pentru a asigura o parcurgere a principalelor puncte din structura planului 

de afaceri, dar și competențele antreprenorilor. Având în vedere structura grupului țintă, întrebările 

vor putea fi adaptate de către evaluatori,  sau se vor putea adresa întrebări complementare, cu condiția 

respectării criteriilor de evaluare menționate în grilă. 
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Fiecare evaluator va avea la dispoziție câte un exemplar din grila în baza căreia va evalua individual 

candidatul, pe fiecare criteriu în parte, în mod obiectiv. În funcție de răspunsurile primite de la acesta 

se va acorda un punctaj fiecărui criteriu în rubrica desemnată. 

După finalizarea interviului, se va face media aritmetica a punctajelor oferite de evaluatori într-o grilă 

conform Grilei de evaluare. Grilele vor fi colectate apoi într-un dosar separat pentru fiecare candidat 

și vor fi pregătite grile noi pentru aplicantul următor. 

Punctajul total obținut în urma evaluării va fi cuprins intre 0 si 100 de puncte.  Punctajul pentru fiecare 

criteriu va consta în media aritmetică a punctajelor oferite de cei 3 evaluatori.  Neprezentarea unui 

candidat la interviu reprezintă punctarea cu 0 (zero) a evaluării prezentării publice. 

În urma centralizării punctajelor acordate de Comisia de evaluare și selecție, în etapa de evaluare a 

susținerii publice a planurilor de afaceri, se va realiza Lista intermediară cu rezultatele obținute în 

urma finalizării etapei de evaluare susținere publică a planurilor de afaceri concurs evaluare și 

selectare planuri de afaceri (A5.1) - proiect IMPACT - POCU/908/1/3/150659  în care vor fi 

consemnate, punctajele și deciziile intermediare aferente evaluării.  

ETAPA 4: SELECTARE INTERMEDIARĂ PLANURI DE AFACERI (publicare 

rezultate, depunere și soluționare contestații) 
 

1. Introducere 
 

Etapa de selectare intermediară reprezintă o centralizare a rezultatelor  celor 2 etape anterioare de 

evaluare adică (ETAPA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI și ETAPA DE 

SUSȚINERE PUBLICĂ A PLANURILOR DE AFACERI). Scopul final al evaluării intermediare îl reprezintă 

întocmirea Raportului de selectare intermediară, ce va sta la baza selecției planurilor de afaceri ce 

vor fi finanțate in cadrul proiectului. Planurile de afaceri depuse vor  fi evaluate și ierarhizate, în cadrul 

unui proces de evaluare transparent și nediscriminatoriu. Planurile de afaceri vor intra în evaluare în 

ordinea înregistrării lor conform Registrului de înscrieri participanți la concursul de evaluare și 

selectare planuri de afaceri organizat de Asociația Brahma în cadrul proiectului IMPACT – 

POCU/908/1/3/150659 – A 5.1 (Anexa 4). 
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Raportul de selectare intermediară se va întocmi în baza punctajelor din grila de evaluare tehnico-

financiară și din grila de evaluare susținere publică întocmite de comisia de evaluare, punctajul  final 

calculându-se ca medie aritmetica a punctajelor acordate de cei 3 experți evaluatori/  2 (etape: ETF 

și PITCH). 

*Punctaj maxim: 100 de puncte  

 

2. Ierarhizare 

Algoritmul de ierarhizare va viza și următoarele etape: 

1. Stabilirea clasamentului general, în funcție de punctajul total obținut în urma aplicării grilelor. 

Se vor selecta primii 9 câștigători în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, realizându-

se și o listă de rezervă cu următorii 5 aplicanți în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute.  

2. În cazul în care doi candidați prezintă, după aplicarea grilei de evaluare a planurilor de afaceri 

(faza B), un punctaj identic, comisia va reevalua grilele mai sus prezentate. În caz de menținere 

a egalității se va avea în vedere  stabilirea unui mecanism de departajare.  

 

3. Informare 
După selectarea intermediară se va întocmi Raportul de selectare intermediară, care va fi făcut public 

conform Calendarului de organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri, pe website-ul 

proiectului la adresa www.impact-brahma.ro, iar fiecare candidat va primi, la cerere, o copie a grilei 

de evaluare a propriului plan de afaceri, cu o perioadă de 2 zile alocată depunerii și soluționării 

contestațiilor. 

 

4. Depunere și soluționare contestații 

În baza Raportului de selectare intermediară planuri de afaceri, prin afișarea acestuia la sediul 

Centrului de Resurse pentru Integrare Sustenabilă (CRIS) din Brăila, str. Unirii, nr. 315, jud. Brăila și pe  

website-ul proiectului la adresa www.impact-brahma.ro, Administratorul schemei (Asociația Brahma) 

notifică aplicanții cu privire la rezultatul evaluării și selectării planurilor de afaceri, precum și la 

modalitatea de depunere a contestațiilor de către aplicanții  nemulțumiți de rezultatul 

evaluării/selectării. 

Contestațiile pot fi depuse personal sau prin curier la sediul administrativ al Asociației Brahma din 

București, Aleea Botorani, nr. 5, Bl. V36, sc. 1, parter, cam. 4, sau prin e-mail la adresa 

office@asociatia-brahma.ro, în termen de maxim  2 zile de la afișarea rezultatelor intermediare, 
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conform formularului anexat prezentei Metodologii completat și semnat în original de către ap licantul 

care contestă rezultatele intermediare ale concursului.  

Contestațiile se vor înregistra în Registrul de contestații și vor fi direcționate pentru verificarea 

admisibilității lor sub aspectul cerințelor de formă căătre persoană desemnată cu secret ariatul 

concursului.  

Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu  vor fi luate in considerare. 

Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar acele  solicitări care indică 

în mod clar și succint criteriul a cărui evaluare/punctaj este contestat și argumentarea 

contestatorului. 

Termenul de depunere a contestațiilor este de maxim 2 zile de la afișarea rezultatelor   la locația de 

derulare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, precum și pe website-ul proiectului, 

conform prevederilor calendarului concursului. 

În cazul acceptării contestației pentru îndeplinirea cerințelor formale, planul de afaceri va fi re-evaluat 

de  către comisia de evaluare și selectare planuri de afaceri. Re-evaluarea planurilor de afaceri ca 

urmare a contestației se va face conform procedurii aplicate la evaluarea inițială.  

Raportul de contestații este întocmit de persoana care asigură secretariatul concursului și semnat de 

membrii comisiei de evaluare. În urma instrumentării contestației, comisia de evaluare poate adopta 

următoarele soluții: admis sau respins.  

 

5. Comunicare rezultate contestații 

Punctajul obținut în urma re-evaluării planului de afaceri va fi comunicat odată cu afișarea rezultatelor 

definitive după contestații la sediul Centrului de Resurse pentru Integrare Sustenabilă (CRIS) din Brăila, 

str. Unirii, nr. 315, jud. Brăila și pe  website-ul proiectului la adresa www.impact-brahma.ro. De 

asemenea, în eventualitatea în care, în urma re-evaluării, planurile de afaceri re-evaluate vor obține 

un punctaj mai mare, care schimbă ierarhia aplicanților, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială 

către aplicanții afectați de noua ierarhie. 
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ETAPA 5: SELECTARE FINALĂ PLANURI DE AFACERI  

Reevaluarea planurilor de afaceri care au depus contestație ca urmare a publicării Raportului de 

selectare intermediară se va face conform  procedurii aplicate la evaluarea inițială. Decizia comisiei 

de evaluare privind rezultatul contestațiilor este definitivă. De asemenea, în eventualitatea în care, în 

urma reevaluării, planul de afaceri reevaluat va obține un punctaj mai mare, care  schimbă ierarhia 

aplicanților, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către aplicanții  afectați de noua ierarhie. 

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi  publicate la 

locațiile de derulare a concursului spre informarea candidaților/site-ul proiectului, în cadrul 

Raportului de selectare finală planuri de afaceri. Primele 9 de planuri de afaceri sunt selectate pentru 

finanțare iar următoarele 5 planuri de afaceri au statut de rezervă, în eventualitatea apariției unor 

circumstanțe care împiedică semnarea contractului de acordare a subvenției tip micro -grant 

nerambursabil cu antreprenorii selectați, care ocupă primele 9 poziții. 

Planurile de afaceri aprobate în cadrul raportului de selectare finală vor fi ordonate descrescător în 

ordinea mediei aritmetice a punctajelor obținute în cadrul  etapelor de evaluare ETF și PITCH. Raportul 

de selectare finala planuri de afaceri va conține atât candidații selectați, cât și cei respinși, și o 

evidențiere a listei de rezervă. 

În cazul în care, din diverse motive, unul sau mai mulți dintre solicitanții selectați inițial  în vederea 

finanțării nu vor semna contractele de subvenție aferente, se va proceda la  semnarea contractelor de 

subvenție cu solicitanții aflați pe lista de rezervă. 
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ETAPA 6: VALIDAREA PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE DE CĂTRE OIR 

POSDRU REGIUNEA SUD-EST 
 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 18/12.04.2022 privind stabilirea procesului de validare 

a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin 

schema de ajutor de minimis ”VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” (AP 1/ PI 8.ii/OS 1.1&1.2), emisă de  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, 

având în vedere prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de 

ajutor de minimis, Asociației Brahma (administrator schemă de ajutor de minimis în cadrul proiectului 

”IMPACT – Inserția și Moblitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” – 

POCU/908/1/3/150659) îi revin următoarele obligații, ca urmare a finalizării procesului de evaluare și 

selecție a planurilor de afaceri, derulat cu respectărea criteriilor de acordare a ajutorului de minimis 

prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013:   
 

Nr crt  Item  

1 solicitarea persoanelor din grupul țintă al proiectului, aflate pe lista câștigătorilor 

planurilor de afaceri pentru completarea, semnarea și transmiterea Declarației de 

eligibilitate, conform Anexei nr. 1 la Instrucțiunea nr. 18/12.04.2022. 

2 în situația în care o persoană din grupul țintă al proiectului aflată pe lista de rezervă 

înlocuiește o persoană din lista câștigătorilor planurilor de afaceri, administratorul 

schemei (Asociația Brahma) va solicita și acesteia completarea Declarației de 

eligibilitate, conform Anexei nr. 1 la Instrucțiunea nr. 18/12.04.2022. 

3 după primirea Declarațiilor de eligibilitate, administratorul schemei (Asociația Brahma) 

va completa și semna electronic Declarația de conformitate, conform Anexei nr. 2 la 

Instrucțiunea nr. 18/12.04.2022.  

4 după centralizarea Anexelor 1 (Declarații eligibilitate câștigători) și Anexei 2 

(Declarație de conformitate) însoțite de documente justificative, administratorul 

schemei (Asociația Brahma) le va transmite la OIR POSDRU S-E în Mysmis – modul 

comunicare – în maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de evaluare 

și selecție a planurilor de afaceri. Aceste documente vor fi însoțite de o Solicitare de 

validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis, conform Anexei 

nr. 3 la Instrucțiunea nr. 18/12.04.2022, subiectul comunicării purtând titlul ”Solicitare 

validare schemă de minimis NEETs I”. !!!! Atenție: Solicitarea de validare se va încărca 
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în Modului Comunicare din Mysmis ca un document de sine stătător iar declarațiile și 

documentele suport într-un singur fișier pdf.  

 

Solicitarea de validare se va înregistra, analiza și valida/respinge de către OIR POSDRU S-E în termen 

de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.  

OIR POSDRU S-E are dreptul de a solicita clarificări, prin modulul Comunicare, cu acordarea unui 

termen de răspuns de maximum 3 zile lucrătoare. Solicitarea de clarificări suspendă termenul de 

analizare a solicitării de validare.  

Decizia de validare/ respingere a solicitării de validare, conform Anexei 4 la Instrucțiunea 18, se va 

comunica de OIR POSDRU S-E către Administratorul schemei (Asociația Brahma) prin modulul 

Comunicare din MySMIS.  
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ANEXE 
 

ANEXE AFERENTE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS:  
 

Anexa 1: Opis dosar de înscriere în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri IMPACT 

POCU/908/1/3/150659 

Anexa 2: Cerere de înscriere în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri IMPACT 

POCU/908/1/3/150659 

Anexa 3: Declarație de eligibilitate și conformitate administrativă 

 

ANEXE AFERENTE ETAPEI DE ORGANIZARE ȘI DERULARE CONCURS  
 

Anexa 4: Registrul de înscrieri participanți la concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri 

organizat de Asociația Brahma în cadrul proiectului IMPACT – POCU/908/1/3/150659 – A 5.1 

Anexa 5: Grilă de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă   

Anexa 6: Grilă de evaluare tehnico-financiară  a planului de afacere  

Anexa 7: Grilă de evaluare susținere publică a planului de afacere  

Anexa 8: Programare susțineri publice ale planurilor de afaceri înscrise în concurs   

Anexa 9: Raport de selectare intermediară a câștigătorilor concursului 

Anexa 10: Cerere de contestație rezultate concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri  

Anexa 11: Raport de soluționare a contestației 

Anexa 12: Raport de selectare finală a câștigătorilor concursului  

Anexa 13: Calendar organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri  
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ANEXA 1 
 

OPIS DOSAR DE INSCRIERE ÎN CONCURSUL DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI   

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 
 

 

Activitatea 5 Creșterea ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs din Sud-Est prin activități de 
susținere a antreprenoriatului (A) 

Subactivitatea 5.1 

 
 

 

Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în 

înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție  

Organizator 
 

Beneficiar proiect SMIS 150659 (Administratorul schemei de minimis) – Asociația 
Brahma 

 

 

NR. DOCUMENT VERIFICARE 

1 
Cerere de înscriere în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri 
IMPACT POCU/908/1/3/150659 (Anexa 2)  

2 
Copie act identitate (pentru participantul la concurs și asociatul său după 
caz)  

3 

Copie adeverință emisă de Asociația Brahma (Beneficiar proiect IMPACT 
SMIS 150659) însoțită de documentul de profilare eliberat de Serviciul Public 
de Ocupare 

 

4 

Documente care atestă pregătirea antreprenorială (*eliberate de Idea Perpetua 
SRL în cadrul proiectului IMPACT SMIS  150659) 

 
Copie certificat de absolvire curs competențe antreprenoriale  

 

Copie Diplomă de participare consiliere și consultanță în antreprenoriat   
  

5 

Plan de afaceri elaborat de către participantul la concurs în colaborare cu 
consultanții, pe baza structurii  stabilite pe parcursul programului de 
pregătire antreprenorială din cadrul proiectului SMIS 150659  (format 
electronic) 

 

6 Declarație de eligibilitate și conformitate administrativă (Anexa 3)  
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 ANEXA 2 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURSUL DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________________ 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) în localitatea _______________________,  

județul ______________________,  domiciliat(ă) în localitatea __________________________________,  

str.__________________________________, nr.________, bl.__________, sc._______, ap. ___________,  

județul_________________, telefon ____________________,e-mail ____________@___________, BI/CI  

seria ______ nr __________ eliberat de __________________________ la data de __________________  

solicit înscrierea în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri organizat de Asociația Brahma, 

în cadrul proiectului IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate 

Tinerilor POCU/908/1/3/150659.  

Atașez prezentei cereri:  
 

 Copie act identitate 
 Copie adeverință emisă de Asociația Brahma (Beneficiar proiect IMPACT SMIS 150659) 

însoțită de documentul de profilare eliberat de Serviciul Public de Ocupare 

 Copie certificat de absolvire curs competențe antreprenoriale; copie Diplomă de 
participare consiliere și consultanță în antreprenoriat (*eliberate de Idea Perpetua SRL 
în cadrul proiectului IMPACT SMIS  150659) 

 Plan de afaceri elaborat de către participantul la concurs în colaborare cu 
consultanții, pe baza structurii  stabilite pe parcursul programului de pregătire 
antreprenorială din cadrul proiectului SMIS 150659  (format electronic) 

 Declarație de eligibilitate și conformitate administrativă semnată în original (Anexa 3) 
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Valoarea totală a subvenției solicitate (LEI) 
 

 

Domeniul de activitate pentru care se 
solicită subvenția  

 
 

Cod CAEN principal   
 

Adresă sediu social entitate care urmează să 
fie înființată  

 
 

Părțile sociale propuse să fie deținute de 
aplicant (%) 

 
 

 
  

Data ______________________                                              Semnătura _______________________ 
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 ANEXA 3 
 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________________ 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) în localitatea _______________________,  

județul ______________________,  domiciliat(ă) în localitatea __________________________________,  

str.__________________________________, nr.________, bl.__________, sc._______, ap. ___________,  

județul_________________, telefon ____________________,e-mail ____________@___________, BI/CI  

seria ______ nr __________ eliberat de __________________________ la data de __________________  

 
cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații1, în calitate de membru al grupului 

țintă și de aplicant în cadrul concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri organizat în  proiectul 

”IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” 

POCU/908/1/3/150659, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital  Uman 

2014-2020, implementat de către Asociația Brahma, în calitate de Beneficiar al proiectului și de 

administrator al schemei de ajutor de minimis, declar pe proprie răspundere că îmi iau următoarele 

angajamente: 

▪ Evitarea dublei finanțări:  

• NU am beneficiat de subvenție tip micro-grant pentru deschiderea unei afaceri prin     
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;  

• NU am beneficiat de ajutoare de minimis cu o valoare mai mare de 200 000 EUR pe 
durata a trei exerciții financiare (în conformitate cu prevederile art. 3, 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).  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 Falsul în declarații. Declararea necorespunzătoare a adevărului, facută unei persoane dintre cele prevăzute in art. 175 sau unei unități în 
care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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▪ Evitarea conflictului de interes:  
 

• NU sunt angajat al Administratorului schemei de minimis, Beneficiarul proiectului 
(Asociația Brahma); 

• NU sunt rudă de până la gradul 2 inclusiv, sau afin de până la gradul 2 inclusiv, cu 
persoane din cadrul echipei de implementare a proiectului POCU/908/1/3/150659; 

• NU am încheiate contracte de muncă/prestări servicii/drepturi de autor în cadrul 
proiectului POCU/908/1/3/150659.  

 
▪ angajamentul implementării unei afaceri în care va deține minim 51%  din valoarea capitalului 

social al societății ce urmează a se înființa și va avea poziția de administrator și reprezentant legal 
al societății pentru implementarea planului de afaceri; 

▪ angajamentul ca în cazul în care planul de afaceri depus în cadrul concursului va fi declarat 
câștigător, în maxim 1 lună de la publicarea rezultatelor va face dovada înființării întreprinderii, 
în acord cu planul de afaceri propus și cu metodologiile din cadrul proiectului; 

▪ angajamentul responsabilității directe de pregătire și implementare a proiectului(planului de 
afacere) și nu acționează ca intermediar pentru proiectul/planul de afacere propus a fi finanțat.  

 
      Totodată, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în niciuna din următoarele situații:  

a) nu înregistrez datorii publice și mi-am plătit la timp taxele, obligațiile si alte contribuții la bugetul de 
stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de  legislația în vigoare; 

b) nu am fost supus unei condamnări de tip res judicita în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de 
judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

c) nu am fost  condamnat de tip res judicita pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale 
sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

d) nu furnizez informații false; 

e) nu am fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei 
Europene/ al unui alt furnizor de ajutor.  

 

 

 

Data ______________________                                              Semnătura _______________________ 
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ANEXA 4 
 

REGISTRUL DE ÎNSCRIERI PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE 

AFACERI ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA BRAHMA (A5.1)  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 
 

N
r
. 

Nume Prenume Nr., dată și 
oră 

înregistrare 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    
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ANEXA 5 
 

GRILA DE EVALUARE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ A DOSARULUI ÎNSCRIS ÎN 

CONCURSUL DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

 
Nume și Prenume aplicant: ........................................................................... 
 

 

NR. CRITERIU/ CONDIȚIE  DA NU 

1 Dosarul de înscriere în concurs este opisat corespunzător  

 

 

 

 

2 
Aplicantul a depus cerere de înscriere în concursul de evaluare și selectare 
planuri de afaceri IMPACT POCU/908/1/3/150659 (Anexa 2) 

 

 

 

 

2 
Aplicantul a depus copie act identitate (în nume propriu și pentru asociatul 
său după caz) 

 

 

 

 

3 

Aplicantul a depus adeverință emisă de Asociația Brahma (Beneficiar 
proiect IMPACT SMIS 150659) însoțită de documentul de profilare eliberat de 
Serviciul Public de Ocupare 

 

 

 

 

4 

Aplicantul a depus documentele care atestă pregătirea antreprenorială 

(*eliberate de Idea Perpetua SRL în cadrul proiectului IMPACT SMIS  150659), după 
cum urmează:  

 
Copie certificat de absolvire curs competențe antreprenoriale  

 

 

 

Copie Diplomă de participare consiliere și consultanță în antreprenoriat   
 

  

5 

Aplicantul a depus Plan de afaceri elaborat de către acesta în colaborare 
cu consultanții, pe baza structurii  stabilite pe parcursul programului de 
pregătire antreprenorială din cadrul proiectului SMIS 150659 (format 
electronic) 

 

 

 

6 
Aplicantul a depus Declarație de eligibilitate și conformitate administrativă 
semnată în original (Anexa 3) 

 

 

 

 

7 
Aplicantul a depus dosarul în termenul indicat în Calendarul de organizare 
concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri 
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8 
Dosarul depus respectă forma impusă de către administratorul schemei de 
minimis – pentru toate anexele documentației de participare la concurs 

 

 

 

 

9 
Planul de afacere este însoțit de toate documentele solicitate conform prezentei 
metodologii 

 

 

 

 

10 

Conform prevederilor Planului de afacere depus, noua întreprindere va avea sediul 

social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunea de implementare a 
proiectului 

 

 

 

 

11 

Planul de afacere depus prevede recrutarea și angajarea a minim 1 persoană pentru 

o perioadă de implementare a planului de afaceri de 12 luni de la semnarea 
contractului  de subvenție 

 

 

 

 

12 

Planul de afacere depus prevede angajamentul menținerii a minim 1 loc de muncă, pe 
o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a 
afacerii de 12 luni 

 

 

 

 

13 

Planul de afacere depus prevede angajamentul funcționării întreprinderii pe o 
perioadă de cel puțin 18 luni de la data înființării 

 

 

 

 

14 

Planul de afacere depus prevede minim o activitate care promovează tema 
orizontală ”Inovarea socială”din POCU 2014-2020, conform specificațiilor Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice OS 1.1&OS 1.2 

 

 

 

 

15 

Ideea de afacere prevede COD CAEN principal eligibil și nu se află în domeniile 
exceptate de la finanțare prin schema de minimis   

 

 
 
 
 

DECIZIE:  ADMIS /  RESPINS 

 
Data ____________________________                                               

 

Nume și prenume expert evaluator planuri de afaceri 1/2/3  

Semnătura _______________________ 
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ANEXA 6 
 

GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANULUI DE AFACERE ÎNSCRIS ÎN CONCURSUL DE 

EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

 

Nume și Prenume aplicant: ........................................................................... 

NR. CRITERII 
PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 
ACORDAT 

MODALITATE DE ACORDARE A 
PUNCTAJULUI 

 

1 

 

INFORMAȚII GENERALE 

 

 8,00 
 
 

 

 

 
 

1.1 

Codul CAEN al activității pentru care 
solicită finanțare se încadrează într-
unul dintre sectoarele  eligibile 
Strategice 

 
 
3,00 

  
0,00p – NU 
3,00p – DA 

 
1.2 

Solicitantul subvenției a absolvit 
programul de pregătire 
antreprenorială din cadrul 
proiectului IMPACT – 
POCU/908/1/3/150659 

 
5,00 

  
0,00p – NU 
5,00p – DA 

 
2 

DESCRIEREA AFACERII ȘI A 
STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A 

PLANULUI DE AFACERI 

25,00  
 

 
 

 

 
 

2.1 

 
 
Descrierea afacerii 

 
 
3,00 

 0,00 p – Nu este descrisă afacerea 
1,5 p – Afacerea este descrisă sumar 
3,00 p – Afacerea este descrisă și 
sunt abordate corect și complet toate 
subpunctele solicitate 

 
 
 
 

2.2 

 
 
 
Definirea misiunii și a obiectivelor 

companiei 

 
 
 
 

3,00 

 0 p – Nu au fost definite misiunea 
și obiectivele companiei 
1,5 p – Misiunea și obiectivele 
definite nu sunt corelate cu bugetul 

și/sau informațiile prezentate în 
planul de afaceri  
3,00 p – Au fost definite misiunea și 
obiectivele companiei corelate și în 
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strânsă legătura cu planul de afaceri 

 

2.3 
Prezentarea activităților necesare 

implementării planului de afacere 

 

5,00 

 0 p – Nu sunt prezentate activitățile 

necesare implementării planului de 
afacere 
2,5 p – Activitățile necesare 
implementării proiectului sunt 
prezentate sumar și/sau incomplet 

și/sau într-un mod neorganizat 
5,00 p – Activitățile necesare 

implementării proiectului sunt 
prezentate complet detaliat și 

într-un mod organizat 
 
 
 
 
 

2.4 

 
 

 
 
Prezentarea investițiilor necesare 
pentru implementarea planului de 
afacere 

 
 

 
 
 
3,00 

 0 p – Nu au fost prezentate 
investițiile necesare pentru 

implementarea planului de afacere 
1,5 p – Investițiile necesare pentru 
implementarea planului de afacere 
sunt prezentate 
sumar și/sau incomplete și/sau într-
un mod neorganizat 
3,00 p – Investițiile necesare pentru 
implementarea proiectului sunt 
prezentate complet detaliat și într-un 
mod organizat 

 
 
 
 

2.5 

 
 
 

 
Prezentarea rezultatelor atinse ca 

urmare a implementării ideii de 
afaceri 

 
 
 

 
3,00 

 0p – Nu au fost prezentate 
rezultatele atinse ca urmare a 
implementării ideii de afaceri 1,5 p – 

Rezultatele atinse ca urmare a 
implementării ideii de afaceri sunt 

prezentate sumar și/sau incomplete 
și/sau într-un mod neorganizat 

3,00 p - Rezultatele atinse ca urmare 
a implementării ideii de afaceri sunt 
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prezentate complet detaliat și într-un 
mod organizat 

2.6 Implicații ale planului de afaceri 5,00   

 a) Planul de afacere prevede măsuri 
concrete pentru promovarea 
inovării sociale, măsurile fiind 
corelate cu misiunea și obiectivele 
entității  

5,00  0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații  
3,00 – Sunt prezentate informații, dar 
sunt incomplete și parțial justificate  
5,00 p – Sunt prezentate informații 
complete, argumentarea este 

clară/completă 

 
2.7 

 
Prezentarea riscurilor afacerii 
 

 
 
3,00 

 0p – Nu sunt identificate și 
prezentate riscurile afacerii 1,5 p – 
Riscurile afacerii sunt identificate și 
prezentate sumar și/sau 
neargumentat 
3,00 p – Riscurile afacerii sunt 
identificate și prezentate detaliat și 
argumentat 

 

3 
 

ANALIZA SWOT A AFACERII 

 

4,00 

 

 
 

 

 

 
 
 

3.1 

 
 

 
Analiza SWOT a afacerii 

 
 

 
4,00 

 0,00 p – Nu este realizată analiza 
SWOT a afacerii 

2,00 p – Analiza SWOT este 
incompletă și/sau elementele 

acesteia sunt confundate/ incorecte 
4,00 p – Analiza SWOT este corectă și 
completă 

 
4 

SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI 
POLITICA DE RESURSE UMANE 

 
10,00 

 
 
 
 

 

 
4.1 

Calificările / studiile/specializările 
personalului cu factor decizional 
sunt relevante pentru domeniul de 
activitate al firmei 

 
2,00 

  
0,00 p – NU 
2,00 p – DA 
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4.2 

Cel puțin 1 loc de muncă creat, 
ocupat și menținut 18 luni 

 
2,00 
 

  
0,00 p – NU 
2,00 p – DA 

 
 
 

4.3 

 
 

Prezentarea structurii 
organizatorice a viitoarei afaceri 

 
 

 
3,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații 

1,50 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 

3,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

 
 

4.4 

 
Prezentarea politicii de resurse 
umane 
 

 
 
3,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații 
1,50 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 
3,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 
 
 

 
 

 
5 

DESCRIEREA PRODUSELOR 
/SERVICIILOR /LUCRARILOR CARE 
FAC OBIECTUL AFACERII 

 
10,00 

 
 
 
 

 

 
 
 

5.1 

 
 

Descrierea produselor/serviciilor/ 
lucrărilor care fac obiectul afacerii 

 
 

 
10,00 

 0,00p – Produsele/ serviciile/ lucrările 
nu sunt descrise 

5,00 p -Produsele/ serviciile/lucrările 
sunt descrise neclar/incomplet 
10,00p-Produsele/serviciile/lucrările 
sunt descrise clar și detaliat 

 
6 

ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A 
CONCURENTEI 

 
10,00 

 
 
 
 

 

 
 
 

6.1 

 

 
 

Descrierea pieței afacerii 

 

 
 

4,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații 
2,00 p – Sunt prezentate informații 

incomplete și/sau fără argumentare 
4,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 
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6.2 

 
 
 
Descrierea clienților 

 
 
 
3,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații 
1,50 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 
3,00 p – Sunt prezentate informații 

complete și oferite argumente 
 

 
6.3 

 

Descrierea furnizorilor si a 
concurentei 

 

 
 
3,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații 
1,50 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 

3,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

7 STRATEGIA DE MARKETING 8,00  
 
 

 

 
 
 

7.1 

 
 
 

Descrierea strategiei de produs 

 
 
 

2,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații 
1,00 p – Sunt prezentate informații 

incomplete și/sau fără argumentare 
2,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

 
 
 

7.2 

 
 

Descrierea strategiei sau politicii de 
preț 

 
 

 
2,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații 

1,00 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

 
 
 

7.3 

 
 
Descrierea strategiei de vânzări si 
distribuție 

 
 
 
2,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații 
1,00 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 
2,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

 
 
 

7.4 

 

 
Descrierea strategiei de promovare 

si relații publice 

 

 
 

2,00 

 0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații 
1,00 p – Sunt prezentate informații 

incomplete și/sau fără argumentare 
2,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 
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8 
PROIECTII FINANCIARE PRIVIND 
AFACEREA 

 
22,00 

 
 
 
 

 

 
 
 

8.1 

Cheltuielile au fost corect încadrate 
în categoria celor eligibile sau 
neeligibile, iar pragurile pentru 
anumite cheltuieli au fost 
respectate conform ordinului 

privind cheltuielile eligibile şi a 
prevederilor schemei de ajutor de 
minimis aplicabile 

6,00 
 
 

 0,00 p – Cheltuielile nu au fost corect 
încadrate în categoria celor eligibile 
sau neeligibile, iar pragurile pentru 
anumite cheltuieli nu au fost 
respectate conform ordinului privind 

cheltuielile eligibile şi a prevederilor 
schemei de ajutor de minimis 
aplicabile 
2,00 p – Au fost respectate în 
proporție redusă (sub 50%) pragurile 

pentru anumite cheltuieli conform 
ordinului privind cheltuielile eligibile 

şi a prevederilor schemei de ajutor de 
minimis aplicabile, precum și 

încadrarea corectă a cheltuielilor în 
categoria celor eligibile sau 
neeligibile 

4,00 p - au fost respectate în 
proporție majoritară atât pragurile 

pentru anumite cheltuieli conform 
ordinului privind cheltuielile eligibile 
şi a prevederilor schemei de ajutor de 
minimis aplicabile, cât și încadrarea 
corectă a cheltuielilor în categoria 
celor eligibile sau neeligibile 
6,00 p – Cheltuielile au fost corect 

încadrate în categoria celor eligibile 
sau neeligibile, iar pragurile pentru 
anumite cheltuieli au fost respectate 
conform ordinului privind cheltuielile 
eligibile şi a prevederilor schemei de 
ajutor de minimis aplicabile 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 0,00 p – Costurile nu sunt realiste 
(corect estimate) și nu respectă 
principiul eficienței utilizării 
fondurilor publice 
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8.2 

 
Costurile din bugetul proiectului 
Sunt realiste (corect estimate) și 
respectă principiul eficienței 
utilizării fondurilor publice 

 
 
4,00 

2,00 p – Costurile sunt estimate 
realist în proporție redusă, din punct 
de vedere al corectitudinii și respectă 
principiul eficienței utilizării 
fondurilor publice 

3,00 p – Majoritatea costurilor sunt 
realiste (corect estimate) și respect 

principiul eficienței utilizării 
fondurilor publice 
4,00 p – Costurile sunt realiste 
(corect estimate) și respectă 
principiul eficienței utilizării 

fondurilor publice 
 
 
 
 

8.3 

 
 
 
 
Costurile din bugetul proiectului 
sunt detaliate si necesare pentru 

implementarea proiectului 

 
 
 
 
6,00 

 0,00 p – Costurile din bugetul 
proiectului nu sunt justificate 2,00 p – 
Costurile din bugetul proiectului sunt 
descrise sumar, fără a fi justificate 
4,00 p – Majoritatea costurilor sunt 
detaliate și necesare pentru 

implementarea proiectului 
6,00 p – Toate costurile din bugetul 
proiectului sunt detaliate și necesare 
pentru implementarea proiectului 

 
 
 
 

8.4 

 
 

 
Realizarea unei previzionări a 

cheltuielilor și a veniturilor (cash- 
flow) pentru primul an de 
implementare a proiectului 

 
 

 
 

6,00 

 0,00 p – Valorile cuprinse în fluxul de 
numerar nu sunt susținute de o 

justificare corectă  
3,00 p – Valorile cuprinse în fluxul de 

numerar sunt susținute concret de o 
justificare corectă doar pentru 
anumite tipuri de venituri/cheltuieli 
6,00 p – Toate valorile cuprinse în 
fluxul de numerar sunt susținute 

concret de o justificare corectă 
 
9 

COERENTA SI CORELAREA 
SECTIUNILOR PLANULUI DE 
AFACERI 

 
3,00 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 0,00 p – Informațiile prezentate în 
secțiunile planului de afaceri se 
contrazic și/sau nu sunt corelate 
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9.1  
Coerenta si corelarea secțiunilor 
planului de afaceri 

 
3,00 

și/sau nu sunt coerente  
1,50 p – Informațiile prezentate în 
secțiunile planului de afaceri sunt 
coerente, dar există anumite 
lacune/necorelări 

3,00 p – Informațiile prezentate în 
secțiunile planului de afaceri sunt 

coerente și corelate. 

 
PUNCTAJ 
TOTAL 

100,00 

Puncte 

   

Data: .......................................... Semnătură: ....................................... 
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ANEXA 7 
 

GRILA DE EVALUARE SUSȚINERE PUBLICĂ A PLANULUI DE AFACERE ÎNSCRIS ÎN CONCURSUL DE 

EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

 
Nume și Prenume aplicant: ........................................................................... 

 
 

 CRITERII EVALUARE ÎNTREBĂRI GRILĂ PUNCTAJ PUNCTAJ 
ACORDAT 

 

 
1 

Domeniul de activitate al 
afacerii  

Care este domeniul de activitate 
al afacerii pe care  
doriți să o înființați? 
 
Care sunt principalele obligații 
pe care vi le asumați prin planul 
de afacere?  

 
0 p – Nu sunt prezentate informații sau 
informațiile sunt incomplete  
10 p – Sunt prezentate informații 
corespunzătoare 

 
 
 
 

 

 

 
2 

 
 

Pasiune 

De unde s-a născut dorința 
dumneavoastră de a crea și 
dezvolta această afacere? 

0 p – Nu sunt prezentate informații 
5p– Candidatul prezinta o argumentare 
sumara 
10 p – Candidatul prezinta un interes 
real către domeniul ales 

 
 

 
 

 
 

3 

 
 

Experiență anterioara  in 
domeniu 

Ați mai activat ca antreprenor 
sau angajat in  
acest domeniu? Daca da, 
descrieți pe scurt activitatea 
anterioara in domeniu. 

0 p – Nu exista niciun fel de 
experiență anterioara 
5 p – Exista o experiență 
antreprenoriala sau non- 
antreprenoriala de minimum 1 an in 
domeniul de activitate ales 

 
 
 
 

 

 
 
 

4 

 

 
Descrierea 
produselor/serviciilor 

Care sunt produsele/ serviciile 
comercializate? De ce 
considerați ca acestea sunt  
potrivite pieței in care le veți 
comercializa? 

0 p – Nu sunt prezentate 
informații 
5 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără 
argumentare 
10 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

 
 
 
 

 

 
 

 
5 

 
 
 

Identificare segmente 
      de clienți 

Care este profilul clientului pe 
care îl vizează afacerea?  
De ce ar alege clienții produsele 
dumneavoastră si nu altele 
similare? 

0 p – Nu sunt prezentate 
informații 
5 p – Sunt identificate categorii de 
clienți 
10 p – Sunt identificate categorii de 
clienți si acestea sunt in corelație 
directa cu piața in care activează 
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6 

Planul de marketing și 
managementul relației 

cu clienții 

Care sunt principalele tactici de 
marketing?  
Care considerați că este 
principalul avantaj competitiv 
al afacerii dvs.?  
Cum intenționați să fidelizați 
clienții? 

0 p – Nu sunt prezentate 
informații 
5 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 
10 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

 
 
 
 

 

 
 
 

7 

 
 

Activități si resurse cheie 
pentru producția sau 
prestarea serviciilor 

Va rugam sa specificați care  
vor fi echipamentele 
achiziționate pe care le veți 
folosi pentru a desfășura 
afacerea? Motivați alegerea și 
necesitatea acestora. 

0 p – Nu sunt prezentate 
informații 
5 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 
10 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

 
 
 
 

 

 
 
 

8 

 
Bugetul afacerii pentru 
primul an de funcționare 

 
Care este valoarea totală a 
subvenției pe care o 
solicitați?  
În cât timp veți cheltui 
această subvenție?  
Care vor fi cheltuielile lunare 
in primul an de activitate? 
Dar veniturile  
Lunare în primul an de 
activitate? 
Care este cifra de afaceri 
estimată pentru primul an 
de funcționare a afacerii?  

0 p – Nu sunt prezentate 
informații 
5 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și/sau fără argumentare 
10 p – Sunt prezentate informații 
complete și oferite argumente 

 
 
 
 

 

 
 

9 

Riscuri și continuitatea 
afacerii 

Care este perioada minimă în 
care aveți obligația menținerii  
ocupate a locului de muncă 
creat și care sunt 
mecanismele prin care v-ați 
propus să acoperiți aceste 
costuri?  
 
Care sunt măsurile și 
acțiunile concrete pe care v-
ați propus să le întreprindeți 
pentru a asigura 
continuitatea, 
sustenabilitatea afacerii?  
 
Cum vedeți desfășurarea 
afacerii in următorii 3 ani? 
 

0 p – Nu sunt prezentate informații 
sau informațiile sunt incomplete 
5 p – Exista o viziune de 
continuitate a afacerii 
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10 

 

 
Perseverență 

Cum veți proceda dacă, după 
primul an, activitatea 
 va întâmpina probleme în 
desfășurare? 

0 p – Nu sunt prezentate informații 
5 p – Este prezentata o argumentație 
insuficienta sau inadecvata asupra 
depășirii obstacolelor 
10 p – Depășirea obstacolelor este 
argumentata corespunzător 

 
 
 

 
 

 

 
 

11 

Motivație De ce doriți ca această 
afacere să fie una de 
succes? 
Ce vă motivează? 

0 p – Nu sunt prezentate 
informații 
5 p – Sunt prezentate motivații 
insuficiente in vederea 
implementării proiectului 
10 p – Motivația antreprenorului 
este clara si argumentata 

 
 
 
 

 

 
Punctaj maxim total: 100 p 

 
PUNCTAJ TOTAL ACORDAT 

 

 
 

 
Dată: .......................................... Evaluator 1/2/3: ......................................... 
 

ANEXA 8 
 

PROGRAMRE SUSȚINERI PUBLICE ALE PLANURILOR DE AFACERI ÎNSCRISE ÎN CONCURSUL DE EVALUARE 

ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 
 

 
 
 

09:30 – 10:00 Candidat 2 

10:00 – 10:30 Candidat 3 

10:30 – 11:00 Candidat 4 

11:00 – 11:30 Candidat 5 

11:30 – 12:00 Candidat 6 
12:00 – 12:30 Candidat 7 

12:30 – 13:00 Candidat 8 

13:00 – 13:30 Candidat 9 

13:30 – 14:00 Candidat 10 

14:00 – 14:30 Candidat 11 

14:30 – 15:00 Candidat 12 

15:00 – 15:30 Candidat 13 

15:30 – 16:00   Candidat 14 

 
 
 

09:00 – 09:30 Candidat 1 
09:30 – 10:00 Candidat 2 

10:00 – 10:30 Candidat 3 
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Ziua 2 
07 iunie 2022  

Locația de desfășurare susținere publică  
(PITCH) Ziua 2: 

Brăila, str. Unirii, nr. 315, jud. Brăila 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

10:30 – 11:00 Candidat 4 

11:00 – 11:30 Candidat 5 

11:30 – 12:00 Candidat 6 

12:00 – 12:30 Candidat 7 

12:30 – 13:00 Candidat 8 
13:00 – 13:30 Candidat 9 

13:30 – 14:00 Candidat 10 

14:00 – 14:30 Candidat 11 

14:30 – 15:00 Candidat 12 

15:00 – 15:30 Candidat 13 

15:30 – 16:00   Candidat 14 

 

      Dată: .......................................... Semnătură: ....................................... 
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RAPORT DE SELECTARE INTERMEDIARĂ A CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

ANEXA 9  

Organizator: Asociația Brahma  
 

PUNCTAJ INTERMEDIAR 

 

 

Participant INFORMATII 
GENERALE 

DESCRIEREA 
AFACERII SI A 

STRATEGIEI 

DE IMPLEMENTARE 
A PLANULUI DE 

AFACERI 

ANALIZA 
SWOT A  
AFACERII 

SCHEMA 
ORGANIZATORICA  

SI POLITICA DE 

RESURSE UMANE 

DESCRIEREA 
PRODUSELOR/ 
SERVICIILOR/ 

LUCRĂRILOR 
CARE FAC 
OBIECTUL 
AFACERII  

ANALIZA PIETEI 
DE DESFACERE SI 
A CONCURENTEI 

STRATEGIA 
DE 

MARKETING 

PROIECTII 
FINANCIARE 

PRIVIND 

AFACEREA 

COERENTA SI  
CORELAREA 

SECTIUNILOR 

PLANULUI DE 
AFACERI 

Domeniul de   
activitate al 

afacerii 

Pasiune Experiența 
anterioara in 

domeniu 

Descrierea 
produselor 
/servici ilor 

Identificare 
segmente de 

clienți 

Planul de marketing 
și managementul 
relației cu clienții 

Activități si resurse 
cheie pentru 

producția 

/ prestarea 
serviciilor 

Bugetul  
afacerii pentru 

primul an 

funcționare 

Riscuri si 
continuitatea      

afacerii 

Perseverent
a 

Motivație Admis/ 
Respins 

Punctaj 
total 

Participant 1                       

Participant 2                       

Participant 3                       

Participant 4                       

Participant 5                       

Participant 6                       

Participant 7                       

Participant 8                       

Participant 9                       

Participant 10                       

Participant 11                       

Participant 12                       

Participant 13                       

Participant 14                       

Participant 15                       

Participant 16                       

Participant 17                       

Participant 18                       

Participant 19                       

Participant 20                       

Participant 21                       

Participant 22                       

Participant 23                       

Participant 24                       

Participant 25                       

Participant 26                       
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Participant 27                       

Participant 28                       
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ANEXA 10 
 

CERERE DE CONTESTAȚIE REZULTATE CONCURS DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

 
Nr. ................../.................... 

 
 
Subsemnatul(a)_________________________________________________________________________ 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) în localitatea _______________________,  

județul ______________________,  domiciliat(ă) în localitatea __________________________________,  

str._________________________________, nr.________, bl.__________, sc._______, ap. ___________,  

județul_________________, telefon ____________________,e-mail ____________@___________, BI/CI  

seria ______ nr __________ eliberat de __________________________ la data de __________________ 

în calitate de aplicant în cadrul concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri,  organizat în cadrul  
proiectului ”IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor 

POCU/908/1/3/150659”, având în vedere publicarea rezultatelor evaluării din etapa: 

 
Evaluare eligibilitate și conformitate administrativă  
Evaluare tehnico-financiară planuri de afaceri 

 
 

Pentru planul de afaceri înregistrat cu nr ......../................................., solicit  înregistrarea prezentei 
contestații și reevaluarea aplicației, din următoarele motive obiective:  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
Data ______________________                                              Semnătura _______________________ 
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ANEXA 11 
 

RAPORT DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIEI 

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 
 

Nr. ................../.................... 
 

 

I. SUMAR 

 

Nume și Prenume Solicitant  

Nr. de înregistrare plan de afaceri  

Nr. și data contestație   

Obiectul contestației:  

Modul de evaluare conform procedurii:  

Justificarea analizei pentru propunerea de 

admitere/respingere a contestației: 

 

Rezultatul propus: admis / parțial admis / respins 
- cu menționarea criteriilor propuse a fi admise 

sau respinse 

 

 
I. OBSERVAȚII 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 

II. CONCLUZIE FINALĂ 

 
Ca urmare analizei contestației depusă de .............................................................. 
este propusă a fi admisă/parțial admisă sau respinsă, după cum urmează: 

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

 
Dată: .......................................... Semnătură: ....................................... 
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RAPORT DE SELECTARE FINALĂ A CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI  

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

ANEXA 12 
Organizator: Asociația Brahma  

 

 
 

PUNCTAJ FINAL 

 

 

Participant INFORMATII 
GENERALE 

DESCRIEREA 
AFACERII SI A 

STRATEGIEI 

DE IMPLEMENTARE 
A PLANULUI DE 

AFACERI 

ANALIZA 
SWOT A 
AFACERII 

SCHEMA 
ORGANIZATORICA  

SI POLITICA DE 

RESURSE UMANE 

DESCRIEREA 
PRODUSELOR 

/SERVICIILOR/LU

CRĂRILOR CARE 
FAC OBIECTUL 

AFACERII  

ANALIZA PIETEI 
DE DESFACERE SI 
A CONCURENTEI 

STRATEGIA 
DE 

MARKETING 

PROIECTII 
FINANCIARE 

PRIVIND 

AFACEREA 

COERENTA SI  
CORELAREA 

SECTIUNILOR 

PLANULUI DE 
AFACERI 

Domeniul de   
activitate al 

afacerii 

Pasiune Experiența 
anterioară în 

domeniu 

Descrierea 
produselor 
/serviciilor 

Identificare 
segmente de 

clienți 

Planul de marketing 
și managementul 
relației cu clienții 

Activități si resurse 
cheie pentru 
producția  / 

prestarea 
serviciilor 

Bugetul  
afacerii pentru 

primul an 

funcționare 

Riscuri si 
continuitate

a afacerii 

Perseveren
ta 

Motivație Admis/ 
Respins 

Punctaj 
total 

Participant 1                       

Participant 2                       

Participant 3                       

Participant 4                       

Participant 5                       

Participant 6                       

Participant 7                       

Participant 8                       

Participant 9                       

Participant 10                       

Participant 11                       

Participant 12                       

Participant 13                       

Participant 14                       

Participant 15                       

Participant 16                       

Participant 17                       

Participant 18                       

Participant 19                       

Participant 20                       

Participant 21                       

Participant 22                       

Participant 23                       

Participant 24                       

Participant 25                       
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Participant 26                       

Participant 27                       

Participant 28                       
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ANEXA 13 
 

CALENDAR ORGANIZARE CONCURS DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI 

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 
 

Nr. Activitate Dată / Perioadă 

 

 

1 Organizare și derulare sesiuni de  informare dedicate absolvenților programului 
de pregătire antreprenorială din proiectul IMPACT – POCU/908/1/3/150659, 
cu privire la posibilitatea înscrierii în concursul de evaluare și selectare planuri 

de afaceri  

 

Brăila (sediul CRIS) – str. Unirii, nr. 315, jud. Brăila  

 

Buzău – incinta căminului cultural din comuna Vernești, jud. Buzău  

 

 

 
 
 

03 mai 2022 

 

04 mai 2022 

 

2 Formarea juriului/ comisiei de evaluare și selectare planuri de afaceri SMIS 
150659 prin derularea unui proces de recrutare transparent, obiectiv și 
nediscriminatoriu  

06 mai 2022 

3 Publicare Metodologie de organizare concurs de evaluare și selectare planuri 
de afaceri și formulare aferente, incluzând prezentul calendar  - pe website 
proiect la adresa www.impact-brahma.ro  

09 mai 2022 

4 Sesiune de depunere dosare înscriere concurs evaluare și selectare planuri de 
afaceri la sediul administrativ al administratorului schemei (Asociația Brahma) 
– București, str. Aleea Botorani, nr. 5, Bl. V36, sc. 1, parter, cam. 4, sector 5 

09 – 24 mai 2022  
(orele 16:00) 

5 Etapa 1: Evaluare eligibilitate și conformitate administrativă  (ECA) 25 - 26 mai 2022 

6 Publicare listă intermediară rezultate ETAPA 1 – ECA  26 mai 2022 

7 Depunere, soluționare contestații și publicare listă finală ETAPA 1 – ECA  27 – 30 mai 2022 

8 Etapa 2: Evaluare tehnico-financiară planuri de afaceri (ETF) 31 mai – 01 iunie 
2022 

9 Întocmire Listă intermediară rezultate ETAPA 2 -  ETF  02 iunie 2022 

10 Etapa 3: Evaluare susținere publică planuri de afaceri (PITCH) 

Locația de desfășurare a etapei 3 (susținerea publică a planurilor de afaceri - 
PICTH) Brăila – Str. Unirii, nr. 315, jud. Brăila (sediul CRIS), conform 
programărilor publicate (Anexa 7) 

 

 

06 – 07 iunie 2022 

http://www.impact-brahma.ro/
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11 Întocmire Listă intermediară rezultate ETAPA 3 – PITCH  08 iunie 2022 

 
12 

Etapa 4: Evaluare și selectare intermediară câștigători, publicare Raport de 
selectare intermediară la sediul CRIS (Brăila, str. Unirii, nr. 315, jud Brăila) și pe 

website proiect  (www.impact-brahma.ro) Depunere și soluționare contestații 
raport de selectare intermediară spre finanțare (la sediul administrativ al 

administratorului schemei – Asociația Brahma sau pe adresa de e-mail 
office@asociatia-brahma.ro) 

 
09-14 iunie 2022 

13 
Etapa 5: Evaluare și selectare finală câștigători, publicare Raport de selectare 
finală planuri de afaceri la sediul CRIS(Brăila, str. Unirii, nr. 315, jud Brăila) și pe 

website proiect  (www.impact-brahma.ro) 

15 iunie 2022 

14 
Etapa 6: Validare de către OIR POSDRU SE a planurilor de afaceri selectate  

15-22 iunie 2022 

 
 

 


