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1. PREZENTARE GENERALĂ 

Concursul de planuri de afaceri este organizat în cadrul proiectului SANSE - Susţinerea 
Antreprenoriatului şi Ocupării în Regiunea Sud-Est, ID105473 (denumit în continuare 
SANSE).  

Proiectul este finanțat prin FSE, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 3. Locuri de muncă 
pentru toţi, Prioritatea de investiții: 8.III Activități independente, antreprenoriat și înființare 
de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii 
inovatoare, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană. 

Organizatorul concursului este Beneficiarul proiectului, SC IPA SA. 

Concursul de planuri de afaceri este organizat în cadrul activității A4. Dezvoltare antreprenorială, 
subactivitatea 4.3. Concurs de planuri de afaceri și contribuie direct, concret și cuantificabil la 
cresterea ocuparii in domenii nonagricole in orasele din Regiunea de dezvoltare Sud-Est prin 
atingerea obiectivului specific OS2, respectiv prin obtinerea rezultatului R1.3 mentionat mai jos. 

Finanțarea nerambursabilă este acordată în condițiile definite prin Schema de ajutor de 
minimis aplicabilă „ România Start Up Plus”,  care are ca obiectiv acordarea de sprijin 
financiar nerambursabil pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în cele 7 regiuni mai 
puțin dezvoltate ale României.  

Schema de ajutor de minimis „România Start Up Plus” este prezentata in Anexa 9. 

 

Obiectivele proiectului 

Obiectivul general: Cresterea ocuparii in domenii non-agricole in orasele din Regiunea de 
dezvoltare Sud-Est prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale unui numar de 500 
persoane, infiintarea si functionarea a 60 noi activitati independente / intreprinderi, inclusiv 
microintreprinderi inovatoare, care vor crea 120 noi locuri de munca sustenabile. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

OS1 – Dezvoltarea antreprenoriala in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin imbunatatirea 
competentelor antreprenoriale ale unui numar de 500 de persoane care intentioneaza sa 
infiinteze o afacere cu profil nonagricol in zona urbana  

OS2 - Cresterea cu 120 a numarului de locuri de munca in domenii nonagricole in orasele din 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin infiintarea si functionarea a 60 noi activitati independente / 
intreprinderi, inclusiv microintreprinderi inovatoare 

 

Rezultate așteptate aferente Concursului: 

Rezultat R1.3. 60 PLANURI DE AFACERI SELECTATE in vederea finantarii pentru infiintarea si 
functionarea noilor intreprinderi si crearea de locuri de munca  
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Cei minim 60 de beneficiari din grupul tinta care vor obtine subventia pentru infiintarea si 
functionarea propriilor afaceri si vor crea minim 120 de noi locuri de munca  vor contribui concret 
și cuantificabil la cresterea ocuparii in domenii non-agricole in orasele din Regiunea de 
dezvoltare Sud-Est.  

 

Alocare financiară 

In cadrul concursului de planuri de afaceri, se vor acorda minim 60 de subvenții (micro-ganturi) 
pentru înființarea a 60 noi întreprinderi, fiecare în valoare maximă de 178.340 lei, reprezentand 
echivalentul a 40.000 Euro (la cursul Inforeuro aferent lunii august 2016, 1 Euro = 4,4585 lei).  

Bugetul total al concursului este de 10.700.400,00 lei.  

Ne așteptăm ca aceste 60 noi întreprinderi înființate să creeze minim 120 noi locuri de muncă 
pentru locuitori din judetele Regiunii de dezvoltare Sud-Est – Braila, Buzau, Constanta, Galati, 
Tulcea sau Vrancea. 

 

2. ETAPELE SI CALENDARUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 

Concursul de planuri de afaceri se organizează, în condițiile detaliate în Ghidul solicitantului 
pentru acest concurs, in cadrul primei etape de implementare a proiectului SANSE, dupa 
incheierea programului de formare si consiliere pre-start-up, astfel incat toti beneficiarii sa aiba 
sanse egale de pregatire, participare si acces la finantarea disponibila.  

Anunțul privind lansarea concursului, precum si toate comunicarile legate de concurs se vor  
publica pe portalul proiectului la adresa http://www.proiect-sanse.ro si vor putea fi accesate atat 
in pagina Comunicate, cat si in sectiunea Noutati (prezenta pe fiecare pagina a portalului).  

 

Etapele concursului sunt: 

1) Depunerea documentelor necesare participării la concurs   

2) Evaluarea și selecția planurilor de afaceri 

3) Selectia finala si comunicarea rezultatelor concursului. 

 
Calendarul estimativ al concursului  

 11.10.2018 – Publicare anunt  de lansare concurs, in portalul web al proiectului 

 15.10.2018 – 14.11.2018 - Depunere aplicatii la concurs  

 16.10.2018 – 20.11.2018 – Evaluare aplicatii 

 20.11.2018 – Afisare lista rezultate preliminare, in portalul web al proiectului  

 21.11.2018 – 22.11.2018 – Depunere contestatii 

 23.11.2018 – 26.11.2018 -  Rezolvare contestatii 

 26.11.2018 – Afisare lista finala, in portalul web al proiectului   

Calendarul poate fi modificat, cu anunțarea publică a noilor termene pe portalul proiectului. 

 

 

http://www.proiect-sanse.ro/
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3. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI CONDIȚII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE 
MINIMIS  

3.1. Criterii de eligibilitate a solicitanților 

A. La depunerea aplicatiei:  
La concurs pot participa beneficiarii din grupul tinta care au absolvit cursurile de formare 
antreprenoriala. De asemenea, la concurs pot participa si persoane care nu au participat la 
cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in 
categoriile de grup tinta eligibile. 
   
Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la cursurile de 
formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul 
total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului.  
 
Persoanele care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul 
proiectului vor trebui ca, o data cu depunerea aplicatiei in cadrul concursului de planuri de 
afaceri, sa depuna si documentele aferente inscrierii in grupul tinta al proiectului (vezi cap. 
4.3.2). 

 

Criterii de eligibilitate în grupul ţintă  

Grupul tintă este format din persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc 
de muncă si înfiintează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc 
cumulativ următoarele conditii: 

 Sunt persoane adulte, in varsta de peste 18 ani 

 Intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban, in regiunea de 
dezvoltare Sud-Est 

 Au domiciliul sau resedinta in mediul rural sau urban din regiunea de dezvoltare Sud-
Est 

Atentie! Nu pot face parte din grupul țintă tinerii cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează 
nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă (tineri NEET’s).  

Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se 
încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj (de ex. studenți, persoane 
casnice).  

Atentie! Pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi 
încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel. In consecinta, 
pensionarii de peste 64 de ani care nu au un loc de munca nu pot face parte din grupul tinta. 
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B. La acordarea subventiei  

Câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor trebui să dovedească, înainte de acordarea 
finanțării nerambursabile întreprinderilor pe care își propun să le înființeze, faptul că aceștia: 

 Se încadrează în cerințele privind reprezentantul legal al întreprinderii, specificate la 
Art.7, lit b, c, d, e, din Schema de ajutor de minimis, respectiv: 

- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări 
pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive 
profesionale sau etic-profesionale; 

- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în 
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare 
ale Comunităţii Europene; 

- reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 

- reprezentantul legal al întreprinderii este direct responsabil de pregătirea şi 
implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul 
propus a fi finanţat; 

 Se încadrează în cerințele privind calcularea plafonului de minimis pentru întreprinderea 
unică, specificate la Art. 8 din Schema de ajutor de minimis, respectiv: 

- Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia 
întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării 
financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi 
echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care 
efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se 
aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent 
dacă ajutorul este finanţat din surse naționale sau comunitare. 

 Deasemenea, câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor trebui să dovedească, 
înainte de acordarea finanțării nerambursabile întreprinderilor pe care își propun să le 
înființeze, faptul că aceștia se încadrează în cerințele Ghidului – Condiții specifice 
”România Start-Up Plus”: 

- Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati 
majoritari in structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii 31/1990, la 
data semnarii contractului de subventie;  

- Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal 
sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui 
program;  

- In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea 
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si are 
mai mult de un asociat, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea 
finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar.  

Aceste criterii vor fi verificate numai pentru câștigătorii concursului, în perioada de 
precontractare. 
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3.2. Criterii de eligibilitate a planurilor de afaceri 

3.2.1. Prevederi din planul de afaceri  

In planul de afaceri se vor respecta toate cerințele Ghidului – Condiții specifice ”România Start 
Up Plus” și ale schemei de ajutor de minimis aplicabile, inclusiv următoarele condiții obligatorii:  

A. Domeniul de activitate al viitoarei firme – non-agricol  

Planul propune infiintarea unei afaceri in unul din domeniile de activitate non-agricole eligibile 
conform ghidului si schemei de ajutor de minimis. Planurile de afaceri care se adreseaza 
activitatilor economice enumerate la art. 5 din Schema de ajutor de minimis „Romania Start Up 
Plus” NU sunt eligibile.  

Conform Art. 5 paragraful (2) al Schemei de ajutor de minimis, prezenta schemă de minimis NU 
se aplică: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului 
din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 
pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 
17/21.01.2000; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției 
primare de produse agricole; 

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi 
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 
produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de 
întreprinderile în cauză; 

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către 
producătorii primari; 

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, 
respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării 
şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export; 

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

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

 
B. Calitatea planurilor de afaceri: 

 Planurile de afaceri, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce 
priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si 
bugetul detaliat, NU sunt eligibile. 
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 Planurile de afaceri vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat, vor fi fundamentate 
tehnic si economic pe baza de informatii verificabile in zona tinta – Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est 

 Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză 
 
 
C. Localizarea afacerilor:  
Noua intreprindere va avea sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul 
urban din regiunea de dezvoltare tinta – Regiunea de dezvoltare Sud-Est. 
  
 
D. Crearea de locuri de muncă:  
In cadrul intreprinderii nou infiintate se vor crea, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului 
de ajutor de minimis, cel putin 2 locuri de munca, iar acestea vor fi mentinute cel putin 6 luni 
dupa incetarea sprijinului.   
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 
domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, în mediul urban sau rural. 

 

E. Sustenabilitate:  

Intreprinderea va functiona cel putin 18 luni de la data infiintarii. 

Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului 
şi să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate 
presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locurilor de muncă nou 
create.  

 

F.  Evitarea conflictului de interese:  

 In calitatea lor de administratori ai schemei de antreprenoriat, nici Solicitantul IPA, nici 
Partenerul P1 CEED Romania nu pot incheia contracte de prestari servicii, furnizare de 
bunuri sau executie de lucrari cu beneficiarii ajutorului de minimis finantati in cadrul 
prezentului proiect;  

 Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul 
organizatiei Solicitantului IPA sau Partenerului CEED Romania din proiect nu pot avea 
calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor infiintate prin proiect.  

 

3.2.2. Valoarea ajutorului de minimis solicitat 

Valoarea ajutorului de minimis pentru întreprinderile nou create (denumit și subvenție sau micro-
grant) care poate fi solicitat pentru înființarea unei afaceri, în condițiile schemei de minimis 
aplicabile, este de maxim 178.340 lei, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile. 

Această subvenție reprezintă echivalentul în lei a sumei de 40.000 euro, calculată pe baza 
cursului de schimb lei/euro aplicabil proiectului SANSE. 
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Subvenția va fi folosită exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor eligibile pentru înființarea și 
funcționarea noii întreprinderi, conform planului de afaceri aferent. 

Nu se solicita în mod obligatoriu nicio cofinanțare din sursele proprii ale Solicitantului a bugetului 
planului de afaceri. Dar orice cheltuială care depășește valoarea maximă a subvenției precum și 
orice cheltuială neeligibilă vor fi acoperite din surse proprii. 

Bugetul planului de afaceri va include valoarea totală a investiției, formată din valoarea ajutorului 
de minimis solicitat plus eventuala cofinanțare din surse proprii. (Vezi structura cererii de 
finanțare – Anexa 1 și a planului de afaceri – Anexa 2 anexate la prezentul ghid). 

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează: 

a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost 
acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție 
încheiat. 

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

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 
minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.  

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în 
cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, 
beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține 
ocuparea locurilor de muncă create. 

3.3. Condiții de acordare a finanțării  nerambursabile 

Conform Art. 7 din Schema de ajutor de minimis aplicabile: Pot beneficia de facilităţile 
prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; 
b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări 

pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale 
sau etic-profesionale; 

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte 
activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 
e) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează 

ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 
f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a 

Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei 
astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv 
dobânda de recuperare aferentă; 

g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul - Condiții specifice ”România Start-Up Plus”, 
respectiv: 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

SANSE - Susţinerea Antreprenoriatului şi Ocupării în Regiunea Sud-Est 

 

 

- angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis; 
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 

minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; 
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure 

continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului. 
 

Îndeplinirea condițiilor de la punctele a) - f) de mai sus va fi verificată în perioada de 
precontractare. 

Îndeplinirea condițiilor de la pct. g) de mai sus va fi verificata pe durata implementării 
planului de afaceri și timp de 6 luni după finalizarea investiției. 

 

 

4. MODALITATEA DE PARTICIPARE LA CONCURS 

4.1. Cine poate participa la concurs 

La concursul de planuri de afaceri pot participa numai beneficiarii eligibili, care respectă 
cumulativ criteriile de eligibilitate a solicitanților, prezentate mai sus, la cap. 3.1. 

Beneficiarii eligibili se pot asocia pentru depunerea unui plan de afaceri comun. În acest caz, 
beneficiarii sunt parteneri în cadrul concursului de planuri de afaceri și vor deveni asociați ai 
viitoarei firme, dacă planul lor de afaceri va fi finanțat. Unul dintre asociați va fi nominalizat ca 
Solicitant pentru concursul de planuri de afaceri. 

Asocieri între beneficiarii eligibili definiți mai sus și alte persoane sunt deasemenea permise, cu 
respectarea cerințelor privind domiciliul/ resedinta in Regiunea de dezvoltare Sud-Est si a 
cerintelor privind evitarea conflictului de interese.   

O persoană poate participa la concursul de planuri de afaceri cu un singur plan de 
afaceri. Atentie, persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant 
legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul Programului Romania 
Start Up Plus.   

4.2. Elaborarea planului de afaceri 

În cadrul proiectului nu este impus un formular obligatoriu de plan de afaceri. Beneficiarii își vor 
elabora propriul plan de afaceri astfel încât să includă toate aspectele din modelul orientativ din 
Anexa 2 la prezentul ghid.  

Conform urmatoarelor CERINTE SPECIFICE din Ghidul - Condiții specifice ”România Start-Up 
Plus”, planurile de afaceri vor include minim:  

o descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, 
activitati, rezultate, indicatori);  

o analiza SWOT a afacerii;  

o schema organizatorica si politica de resurse umane;  
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o descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;  

o analiza pietei de desfacere si a concurentei;  

o strategia de marketing;  

o proiectii financiare privind afacerea.  

Aceste capitole, impreuna cu cele dedicate temelor secundare FSE si temelor orizontale, se 
regasesc in modelul orientativ de plan de afaceri (Anexa 2). 

 

Solicitantii vor completa Cererea de finantare (Anexa 1) si Planul de afaceri (Anexa 2). Acestea 
pot fi descarcate din corpul anuntului de lansare a Concursului de planuri de afaceri.  

 

4.3. Depunerea aplicației 

Beneficiarii eligibili pot participa la concursul de planuri de afaceri prin completarea, semnarea  
și depunerea documentelor mentionate mai jos. Documentele se vor depune pe suport de hartie, 
iar Cererea de finantare si Planul de afaceri se vor depune si pe CD sau DVD, asa cum se 
prezinta mai jos. 

 

4.3.1. Persoanele care au absolvit cursul de formare Competente antreprenoriale in cadrul 
proiectului vor depune urmatoarele documente: 

 Cerere de finantare (Anexa 1) 

 Plan de afaceri (Anexa 2) 

 Declaratie privind conflictul de interese (Anexa 3) 

 

Toate documentele mentionate mai sus vor fi tiparite intr-un exemplar si semnate de catre 
solicitant. Dupa semnare, Cererea de finantare si Planul de afaceri vor fi scanate (in format pdf) 
si vor fi inscrise pe un CD sau DVD. Dupa inscriere, se va verifica, eventual si pe un alt 
calculator, faptul ca documentele stocate pe CD sau DVD pot fi vizualizate. 

La evaluare, in cazul in care se observa diferente intre documentele pe suport hartie si cele 
stocate pe CD sau DVD, va fi luata in considerare varianta pe suport hartie. 

 

4.3.2. Persoanele care nu au urmat cursul de formare Competente antreprenoriale in 
cadrul proiectului, vor depune urmatoarele documente: 

 Cerere de finantare (Anexa 1) 

 Plan de afaceri (Anexa 2) 

 Declaratie privind conflictul de interese (Anexa 3) 

 Formular de inscriere in Grupul tinta al proiectului (Anexa 8) 
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 Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 8.1) 

 Carte de Identitate/ Buletin de Identitate (copie) 

 Documente justificative privind statutul pe piata muncii al persoanei, astfel:  

a) pentru angajati: adeverinta de angajat 

b) pentru someri: carnet de somer, sau adeverinta 

c) pentru persoane inactive din domeniul educatiei si formarii (studenti, elevi): carnet 
de student/ elev vizat la zi, sau adeverinta 

d) pentru persoane inactive, altele decat cele din domeniul educatiei si formarii: 
declaratie pe proprie raspundere ca persoana este inactiva 

In cazurile in care depunerea documentelor justificative privind statutul pe piata muncii,  
mentionate la punctele a), b) si c) de mai sus, nu este posibila, se poate depune declaratie pe 
proprie raspundere care sa ateste faptul ca persoana se afla in situatia respectiva. 

Toate documentele mentionate mai sus vor fi tiparite intr-un exemplar si semnate de catre 
solicitant.  

Dupa semnare, Cererea de finantare si Planul de afaceri vor fi scanate (in format pdf) si vor fi 
inscrise pe un CD sau DVD. Dupa inscriere, se va verifica, eventual si pe un alt calculator, faptul 
ca documentele stocate pe CD sau DVD pot fi vizualizate. 

La evaluare, in cazul in care se observa diferente intre documentele pe suport hartie si cele 
stocate pe CD sau DVD, va fi luata in considerare varianta pe suport hartie. 

 

4.3.3. Modul de prezentare a aplicatiei si depunerea aplicatiei 

Documentele pe hartie se grupeaza astfel: 

1. Cererea de finantare (Anexa 1) si Planul de afaceri (Anexa 2) se introduc intr-un dosar 
separat.  

2. Toate celelalte documente se introduc intr-un dosar separat.  

3. CD-ul sau DVD-ul pe care s-au inscris Cererea de finantare si Planul de afaceri scanate 
se introduce in dosarul in care s-au introdus Cererea de finantare si Planul de afaceri pe 
suport de hartie (dosarul mentionat la pct. 1 de mai sus).  

 

In continuare, cele doua dosare mentionate mai sus se introduc intr-un plic, care se sigileaza. 

Pe plic se vor mentiona urmatoarele elemente: 

 Numele, adresa postala si numarul de telefon al expeditorului 

 Adresa de destinatie: IPA SA, Calea Floreasca nr. 169, etaj 4, Sector 1, cod poştal 
014459, Bucuresti 

 Mentiunea: “Pentru Concursul de planuri de afaceri – Proiect SANSE – ID 105473” 
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Plicul cu aplicatia, constituit asa cum s-a mentionat anterior, se va expedia printr-un serviciu de 
curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire. Se recomanda utilizarea unui serviciu de 
curierat rapid.  

Plicul se va expedia in perioada de depunere a planurilor de afaceri, respectiv 15.10.2018 – 
14.11.2018, inclusiv. La evaluare se va lua in considerare data postei (data expeditiei plicului). 
Plicurile care au fost expediate dupa data limita de depunere a planurilor de afaceri, respectiv 
dupa data de 14.11.2018, nu vor fi luate in considerare si vor fi returnate prin curier 
expeditorului, nedesfacute. 

 

 

5. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 

Activitățile menționate în planurile de afaceri și care pot fi finanțate  în cadrul schemei de ajutor 
de minimis, denumite Activitățile eligibile sunt acele activități menționate în planurile de afaceri 
care: 

a) au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului – Condiții 
specifice ”România Start Up Plus”;  

b) respectă condițiile de înființare și dezvoltare definite în Ghidul– Condiții specifice 
”România Start Up Plus”; 

c) sunt realizate de întreprinderile nou înființate în cadrul proiectelor finanțate prin Ghidul – 
Condiții specifice ”România Start Up Plus”. 

Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai 
dacă au fost inițiate după semnarea contractului de subvenție încheiat între administratorul 
schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis. Excepție fac demersurile pentru 
înregistrarea noii firme al cărei plan de afaceri a fost selectat pentru finanțare, care sunt eligibile 
dacă sunt întreprinse după data publicarii listei cu rezultatele finale ale concursului de planuri de 
afaceri. 

Lista orientativă a activităților eligibile cuprinde următoarele tipuri: 

- Activități de înregistrare a noii firme conform legislației aplicabile (ex. redactare acte 

constitutive, înregistrare ONRC) 

- Activități anterioare producției: 

o Activități de investiții pentru dotarea inițială a noii firme cu active fixe și circulante, pentru 

asigurarea, pregătirea, amenajarea spațiilor de birou / producție necesare 

o Activități de asigurare a resurselor umane necesare 

o Activități de asigurare a altor condiții de funcționare (obținere autorizații, avize, încheiere 

asigurări, contracte de utilități etc.) 

- Activități operaționale: 

o Activități de management al firmei (inclusiv gestionarea contractului de subventie) 

o Activități de execuție (achiziții materii prime/materiale, producție/ prestare servicii, 

vânzări, marketing, financiar etc.) 
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6. CHELTUIELI ELIGIBILE 

Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele: 

 Taxe pentru înființarea întreprinderii 

 Cheltuieli necesare înființării și dezvoltării întreprinderii  

 

In cadrul proiectului SANSE, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod 
cumulativ următoarele condiţii generale: 

 Să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice; 

 Să fie iniţiată de către beneficiar după data intrării în vigoare a acordului de finanţare. 
Prin exceptie, cheltuielile cu taxe pentru infiinţarea de întreprinderi sunt eligibile din 
momentul publicării listei finale cu planurile de afaceri aprobate spre finanţare;  

 Să fie prevăzută în bugetul planului de afaceri aprobat; 

 Să fie rezonabilă, justificată și să respecte principiile  unei gestiuni  financiare, în special 
în ce privește economia și eficiența; 

 Să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului,  să fie identificabilă, verificabilă  şi să fie 
dovedită prin facturi sau alte documente contabile cu valoare probatorie, în conformitate  
cu prevederile legislaţiei  naţionale; 

 Să fie în conformitate  cu  prevederile  legislaţiei naţionale  şi comunitare  aplicabile. 

 

Lista cheltuielilor eligibile este prezentată în Anexa 6 la prezentul ghid. 

 

ATENŢIE! Conform prevederilor H.G. nr. 399/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din 
care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului 
conţin şi TVA aferent acestora1.  

 
Suma totală a cheltuielilor eligibile trebuie să fie cel mult egală cu valoarea ajutorului de minimis 
aprobat, care este de maxim 178.340 lei/plan de afaceri. 
 

 

                                                
1
 Conform HG 399/2015 Art. 12. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul 

(UE) nr. 1.303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, 
potrivit legii. 
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7. EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI 

Procesul de evaluare si selectie a planurilor de afaceri depuse la concurs are la baza 
Metodologia de evaluare si selectie, document care poate fi descarcat din corpul anuntului de 
lansare a Concursului de planuri de afaceri. 

7.1 COMISIA DE EVALUARE SI SELECTIE / JURIUL  

Procesul de evaluare si selectie a planurilor de afaceri va fi realizat de catre o comisie de 
evaluare si selectie numita prin decizie interna. In stabilirea componentei comisiei de selectie vor 
fi respectate prevederile din Ghidul Solicitantului - Conditii specifice Romania Start Up Plus.  

Comisia de evaluare si selectie va avea urmatoarea componenta: 

1. Presedinte comisie – fara drept de vot 

2. Secretar comisie – fara drept de vot 

3. Evaluatori planuri de afaceri – 6 persoane, din care 4 reprezentanti ai mediului de afaceri si ai 
patronatelor din regiunea de dezvoltare Sud-Est. Cei 6 evaluatori vor fi impartiti in 2 paneluri de 
evaluare, fiecare panel avand 3 membri cu urmatoarele responsabilitati: 

 1 Responsabil panel, cu rol de evaluare a eligibilitatii solicitantilor si a planurilor de 
afaceri in Etapa de verificare a conformitatii si a eligibilitatii solicitantilor si planurilor 
de afaceri si cu rol de raportare 

 2 Evaluatori cu drept de vot, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din 
regiunea de dezvoltare Sud-Est, pentru evaluarea tehnico-economica a planurilor de 
afaceri in Etapa de evaluare tehnico-economica a planurilor de afaceri. 

Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie pe proprie raspundere privind impartialitatea 
si confidentialitatea in procesul de evaluare si se va angaja ca va semnala orice situatie privind 
aparitia conflictului de interese pe parcursul procesului de evaluare astfel incat sa fie respectate 
prevederile OUG 66/2011. 

7.2. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE SI SELECTIE PLANURI DE AFACERI 

Procesul de evaluare si selectie a planurilor de afaceri va parcurge urmatoarele etape:  

1. Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantilor si a planurilor de 
afaceri 

2.  Evaluarea tehnico-economica a planurilor de afaceri 

3.  Selectia planurilor de afaceri si definitivarea rezultatelor concursului 

7.2.1. Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii 

Verificarea dosarelor se face in ordinea primirii si se desfasoara in paralel cu depunerea 
planurilor de afaceri. 

In aceasta etapa, verificarea se va efectua pe baza cererii de finantare (Anexa 1), a Declaratiei 
privind conflictul de interese (Anexa 3) si, dupa caz, pe baza documentelor care dovedesc 
eligibilitatea persoanelor pentru a fi inscrise in Grupul tinta al proiectului. 
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Aceasta fază constă în verificarea faptului că: 

- Aplicația  este corect și complet întocmită 

- Solicitantul este eligibil - respectă condițiile de eligibilitate menționate în capitolul 3.1. 
Criterii de eligibilitate a solicitanților, punctul A 

- Planul de afaceri respectă condițiile de eligibilitate menționate în capitolul 3.2. Criterii de 
eligibilitate a planurilor de afaceri  

Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii este prezentata in Anexa 4.  

In cazul in care nu se pot evalua anumite criterii de eligibilitate, se pot solicita 
documente/informatii suplimentare fata de cele depuse. IPA SA va transmite solicitantului o 
scrisoare de solicitare de documente/informatii, prin curier rapid sau prin  email. Dovada 
transmiterii scrisorii o reprezinta scrisoarea AWB, respectiv e-mail-ul tiparit. 

Numai aplicatiile care primesc „DA” la toate rubricile grilei de evaluare aferente verificarii 
conformitatii administrative si eligibilitatii sunt declarate admise. Daca o aplicatie primeste un 
„NU” la oricare din rubricile grilei de evaluare, aceasta este respinsa si nu mai intra in etapa 
urmatoare de evaluare. 

Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii participantilor si planurilor de afaceri se va 
face de catre cei 2 responsabili de panel, mentionati la pct. 7.1 din prezentul ghid. 

Rezultatele la Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii se publica pe site-ul 
proiectului. In aceasta etapa nu se depun contestatii. 

 

7.2.2. Evaluarea tehnico-economica a planurilor de afaceri  

In aceasta etapa sunt evaluate doar planurile de afaceri admise in urma evaluarii 
conformitatii administrative si a eligibilitatii. 

Evaluarea se face pe baza informaţiilor din Anexa 2 – Plan de afaceri, folosind grila de evaluare 
din Anexa 5 la prezentul  ghid. 

Planurile de afaceri admise in Etapa de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii 
vor fi impartite in 2 grupe si repartizate spre evaluare celor 2 paneluri de evaluatori mentionate la 
pct. 7.1 din prezentul ghid.  

Evaluarea se va realiza in 2 faze, astfel: 

 

Faza A. Evaluarea individuala a planurilor de afaceri  

Cei 2 evaluatori cu drept de vot din fiecare din cele doua paneluri, reprezentanti ai mediului de 
afaceri si ai patronatelor din regiunea de dezvoltare Sud-Est, vor evalua independent planurile 
de afaceri din punct de vedere tehnico-economic. Pentru fiecare plan de afaceri fiecare 
evaluator va completa Grila de evaluare tehnico-economica acordand punctaje la fiecare criteriu 
si motivand punctajul acordat la fiecare criteriu.  

Grila de evaluare tehnico-economica este prezentata in Anexa 5. 

Evaluarea tehnico-economica a planurilor de afaceri se realizeaza online. 
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Faza B. Evaluarea in panel a planurilor de afaceri 

In aceasta faza, fiecare concurent va fi invitat la o discutie cu Panelul de evaluatori care a 
evaluat tehnico-economic planul de afaceri, pentru sustinerea planului de afaceri, si pentru a 
clarifica eventualele neclaritati ale membrilor panelului, cu privire la planul de afaceri. 

La finalul evaluarii in panel, fiecare membru din panelul de evaluare va stabili independent 
punctajul final pentru fiecare criteriu de evaluare.  

In cazul in care exista diferente de punctaj acordat de catre cei 2 membri ai panelului de 
evaluare de cel putin 10 puncte la oricare dintre cele 6 criterii de evaluare, se initiaza procedura 
de conciliere, cei 2 evaluatori punandu-se de acord prin modificarea punctajelor individuale 
acordate, astfel incat sa se elimine diferentele de punctaj care au determinat activitatea de 
conciliere.  

Punctajul final acordat se va calcula ca media aritmetica, cu doua zecimale, a celor doua 
punctaje individuale finale acordate de catre membrii panelului de experti evaluatori. Punctajul 
maxim acordat pentru evaluare este de 100 puncte.  

In caz de esec al concilierii, Presedintele comisiei desemneaza un evaluator tehnico-economic 
din celalalt panel pentru a evalua independent planul de afaceri respectiv, punctajul acordat de 
catre acesta fiind punctajul final de evaluare. 

Nota: In urma evaluarii, valoarea finantarii solicitate poate fi diminuata in cazul in care 
chetuielile sunt neeligibile, costurile sunt supraestimate si nu reflecta realitatea 
economica.  

 

7.2.3 Selectia planurilor de afaceri si definitivarea rezultatelor competitiei   

Punctajul minim obtinut de un plan de afaceri pentru a intra in etapa de selectie este de 
60 puncte. 

In etapa de selectie se vor selecta 60 de planuri de afaceri, pentru a primi o finantare de 
maxim 40.000 euro/plan de afaceri, respectiv maxim 178.340 lei /plan de afaceri (s-a luat in 
calcul cursul Inforeuro aferent lunii august 2016, 1 Euro = 4,4585 lei) 

 

Criterii obligatorii de selectie conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice: 

In selectia planurilor de afaceri se vor respecta urmatoarele criterii obligatorii: 

[1] Numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza in sectiunea 
CAEN, sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si 
motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor nu poate 
depasi 20% din totalul planurilor de afaceri selectate pentru finantare, respectiv maxim 12 
planuri de afaceri care se incadreaza in aceasta categorie vor putea fi selectate pentru 
finantare. 

[2] Maxim 10% din planurile de afaceri care au ca solicitanti persoane care se incadreaza in 
categoriile de grup tinta eligibile si care nu au participat la programul de formare 
antreprenoriala organizat in cadrul proiectului,  pot fi selectate pentru finantare.  
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Criterii specifice obligatorii de selectie conform obiectivelor proiectului: 

Pentru indeplinirea tuturor obiectivelor si indicatorilor proiectului si asigurarea unei repartizari 
uniforme a intreprinderilor nou infiintate in intreaga regiune de implementare, in selectia 
planurilor de afaceri se prevad si urmatoarele criterii de selectie suplimentare, conform Ghidului 
solicitantului-conditii specifice:  

[3] minim 25% din planurile de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului, respectiv 
15 planuri de afaceri, propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin 
implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de 
servicii si/sau executie de lucrari (criteriul 6.1 din grila de evaluare); 

[4] minim 10% din planurile de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului, respectiv 6 
planuri de afaceri, propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al 
utilizarii resurselor (criteriul 6.2 din grila de evaluare); 

[5] minim 10% din planurile de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului, respectiv 6 
planuri de afaceri, propun masuri ce vor promova concret inovarea sociala (criteriul 6.3 din 
grila de evaluare); 

[6] minim 10% din planurile de afaceri selectate pentru finantare in cadrul proiectului, respectiv 6 
planuri de afaceri, propun dezvoltarea de produse si/sau servicii care contribuie la aplicarea 
pricipiilor dezvoltarii durabile (criteriul 6.4 din grila de evaluare); 

[7] Minim 2 planuri de afaceri vor primi finantare pentru fiecare judet din regiunea de 
dezvoltare in care se implementeaza proiectul. 

 

Pentru selectia planurilor de afaceri care vor primi finantare prin schema de minimis „Romania 
Start Up Plus” se vor parcurge urmatoarele etape:  

 

Etapa 1. Selectia planurilor de afaceri in functie de punctajul obtinut la capitolul 6 din grila 
de evaluare  

In etapa 1 se vor parcurge urmatorii pasi: Toate planurile de afaceri, care au obtinut minim 60 de 
puncte se vor ordona descrescator in urmatoarele categorii, in functie de punctajul cel mai mare 
obtinut la criteriile de evaluare 6.1 – 6.4:  

1. planuri de afaceri care propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC 
prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, 
prestare de servicii si/sau executie de lucrari (criteriul 6.1 din grila de evaluare) 

2. planuri de afaceri care propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei 
catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de 
vedere al utilizarii resurselor (criteriul 6.2 din grila de evaluare) 

3. proiecte care propun masuri ce vor promova concret inovarea sociala (criteriul 6.3 din 
grila de evaluare) 

4. planuri de afaceri care propun dezvoltarea de produse si/sau servicii care contribuie la 
aplicarea pricipiilor dezvoltarii durabile (criteriul 6.4 din grila de evaluare) 
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5. proiecte care au obtinut punctaj zero la toate cele 4 criterii 6.1 - 6.4 din grila de evaluare 
– lista de rezerva preliminara. 

Se vor selecta pentru finantare succesiv primele 15 planuri de afaceri din prima categorie, 
primele 6 planuri de afaceri din a doua categorie, primele 6 planuri de afaceri din a treia 
categorie si primele 6 planuri de afaceri din a patra categorie, verificand pentru selectia fiecarui 
plan de afaceri si: 

- indeplinirea criteriului obligatoriu de selectie [1] (CAEN comert sau reparatii auto – pana 

la 20%);  

- indeplinirea criteriului obligatoriu de selectie [2] (Solicitanti care nu au urmat cursul de 

antreprenoriat in cadrul proiectului – maxim 10%). 

Planurile de afaceri neselectate din primele 4 categorii de mai sus (cele aflate pe pozitii mai mari 
decat pozitia 15 in categoria 1, respectiv pozitia 6 in categoriile 2-4) vor trece in lista de rezerva 
preliminara.  

 

Etapa 2. Selectia planurilor de afaceri pana la completarea listei de proiecte care vor primi 
finantare  

Se vor parcurge urmatorii pasi: 

Pasul 2.1 Se grupeaza planurile de afaceri selectate in Etapa 1 in functie de judetul unde se va 
implementa afacerea pentru a se verifica indeplinirea criteriului de selectie [7] (minim 2 firme pe 

judet).  

Daca acest criteriu nu a fost indeplinit, se trece la Pasul 2.2. 

Pasul 2.2 Se ordoneaza descrescator in functie de punctaj toate proiectele ramase neselectate 
in Etapa 1 (lista de rezerva preliminara). 

Pasul 2.3 Se selecteaza pentru finantare, succesiv, in ordinea punctajului, pana la atingerea 
numarului maxim de planuri de afaceri care vor primi finantare,  planuri de afaceri astfel incat: 

a) sa fie indeplinit criteriul de selectie [7] (daca in etapa 2 s-a indeplinit criteriul de 
selectie [7], se trece la punctul b)  

si 

 b) sa fie indeplinit criteriul obligatoriu de selectie [1] 

 si 

 c) sa fie indeplinit criteriul obligatoriu de selectie [2] 

  

Nota 1:  In situatia in care in urma finalizarii procesului de selectie nu s-au selectat pentru 
finantare numarul de 60 de planuri de afaceri propus in cererea de finantare, cu respectarea 
criteriilor de selectie [1] – [7], se va organiza Sesiunea 2 a concursului de planuri de afaceri, 
care se va desfasura imediat dupa finalizarea Sesiunii 1 a Concursului de planuri de afaceri, 
doar pentru numarul de locuri ramas neocupat pentru fiecare dintre criteriile de selectie. 

Nota 2: Daca in urma finalizarii procesului de selectie, au ramas neselectate planuri de afaceri 
care au punctaj minim de 60, acestea vor intra in lista de rezerva finala a concursului si vor 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

SANSE - Susţinerea Antreprenoriatului şi Ocupării în Regiunea Sud-Est 

 

 

putea fi selectate pentru finantare dupa acelasi mecanism ca cel descris anterior  numai in 
situatia in care vor exista persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare 
si care renunta la finantare sau nu se prezinta la stagiul de practica obligatoriu, in conformitate 
cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii specifice „Romania Start Up Plus” . 

Rezultatele preliminare ale procesului de selectie se publica pe site-ul web al proiectului. 

Concurenții vor primi prin e-mail scrisoarea de informare asupra rezultatului obtinut la concurs. 

7.2.4 Contestatii 

Pentru planurile de afaceri respinse in urma evaluarii, solicitantii pot transmite contestatii in 
termen de 2 zile de la data afisarii pe site-ul proiectului a listei preliminare a planurilor de afaceri 
evaluate, cu punctajele obtinute si a planurilor de afaceri selectate pentru finantare. Contestațiile 
trebuie să prezinte argumente fundamentate. Contestaţia se va face strict pentru aplicaţia 
depusă cu referire la motivaţia prezentată în scrisoarea de respingere şi în conformitate cu 
criteriile anunţate în prezentul ghid. Orice alt tip de contestaţie nu va fi luat în considerare. De 
asemenea, contestaţiile care invocă neprimirea scrisorii de informare de către concurenți, 
precum și contestaţiile primite după termenul prevăzut mai sus nu vor fi luate în considerare. 

Contestatiile se vor transmite prin e-mail la adresa concurs.sanse@gmail.com   

Decizia comisiei de evaluare a contestatiilor este finala. Dupa solutionarea contestatiilor, 
in portalul proiectului se va publica lista cu rezultatele finale ale procesului de evaluare si 
selectie.  

7.3. CERINTELE SPECIFICE PROIECTULUI: 

 Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minimum: descrierea 
afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, 
rezultate, indicatori); analiza SWOT a afacerii; schema organizatorica si politica de 
resurse umane; descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii; 
analiza pietei de desfacere si a concurentei; strategia de marketing; proiectii financiare 
privind afacerea.  

 Nu vor putea fi selectate in vederea finantarii planuri de afaceri ce se adreseaza 
activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis Romania 
Start Up Plus.  

 Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, 
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea 
segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat.  

 Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata 
vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in 
zona geografica de implementare a proiectului – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.  

 Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză 

 

 

mailto:concurs_sanse@yahoo.com
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8. INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA, COMUNICAREA REZULTATELOR 
CONCURSULUI 

Pe toată durata concursului, informarea și comunicarea cu participanții se va realiza prin 
intermediul portalului proiectului www.proiect-sanse.ro , în scris prin posta sau curier rapid și/sau 
prin e-mail la adresa concurs.sanse@gmail.com . 

Atentie! In Cererea de finantare si in Planul de afaceri depuse la concurs, solicitantii vor 
completa adresa de e-mail corecta. Pe tot parcursul concursului solicitantii isi vor verifica 
posta electronica, accesand si categoria Spam (sau Junk) a acesteia. De asemenea, 
solicitantii vor accesa portalul web al proiectului la adresa www.proiect-sanse.ro  

 

a) Anunțul pentru lansarea concursului de planuri de afaceri, perioada de desfășurare a 
acestuia, condițiile de participare, împreună cu ghidul solicitantului si anexele acestuia 
sunt postate pe portalul proiectului înainte de începerea concursului.  

b) În cazul în care termenul de depunere a planurilor de afaceri anunțat inițial se va 
schimba, noul termen va fi anunțat în prealabil pe portalul proiectului. 

c) La finalul procesului de evaluare, va fi postată pe portalul proiectului lista cu rezultatele 
preliminare. 

d) Dupa solutionarea eventualelor contestatii, se va posta pe portalul proiectului lista finală 
cu câștigătorii concursului, pe categoriile specificate în ghid. 

e) Concurenții ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor fi informați 
prin e-mail despre acest rezultat. 

f) Concurenții ale căror planuri de afaceri au fost respinse vor fi informați prin e-mail despre 
acest rezultat. 

 
 

9. ACORDAREA FINANȚĂRII  

9.1. Precontractarea 

In perioada de precontractare, câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor transmite 
documentele necesare verificării condițiilor de eligibilitate pentru beneficiari,  prevăzute la Art. 7 
din Schema de ajutor de minimis, respectiv documentele menționate în Anexa 7, cu excepția 
actelor constitutive ale întreprinderii (punctul d din Anexa 7). 

Documentele, în original sau copie, după caz, se vor transmite sau depune direct la adresa IPA 
SA din Bucureşti. 

In oricare dintre cazurile de mai jos, câștigătorii concursului își vor pierde dreptul de a încheia 
Contractul de subvenție, iar IPA SA va invita la contractare pe următorul/următorii câștigător(i) 
din lista de rezervă în ordinea scorurilor obținute: 

 în cazul în care câștigătorii concursului nu vor participa la stagiul obligatoriu de practica  

 în cazul în care câștigătorii concursului renunță în scris (scrisoare semnată sau email).  

http://www.proiect-sanse.ro/
mailto:concurs_sanse@yahoo.com
http://www.proiect-sanse.ro/
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9.2. Contractarea 

NOTĂ. Beneficiarii proiectului SANSE declarați câștigători ai concursului de planuri de afaceri 
pot beneficia de asistență juridică pentru redactarea documentelor constitutive ale noii 
întreprinderi, pentru a facilita înmatricularea acesteia cu celeritate. 

In termen de 3 zile de la înmatricularea noii întreprinderi, reprezentantul legal al acesteia va 
aduce copii după actele constitutive (punctul d din Anexa 7) și va semna Contractul de 
subvenție.  

 

10. INFORMAȚII SINTETICE PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE 
AFACERI 

In perioada de implementare a Planurilor de afaceri, IPA SA va monitoriza activitatea 
Beneficiarului schemei de ajutor de minimis (noii întreprinderi) conform graficului de 
implementare din cadrul planului de afaceri, va verifica realizarea achizițiilor și efectuarea 
cheltuielilor conform cerințelor legale aplicabile și va efectua transferul ajutorului de minimis 
către întreprindere, în tranșe, conform Ghidului - Conditii specifice „Romania Start Up Plus”.  

În perioada de sustenabilitate de 6 luni după finalizarea investiției, Beneficiarii schemei de ajutor 
de minimis vor raporta cu privire la îndeplinirea condițiilor privind crearea și menținerea locurilor 
de muncă și păstrarea echipamentelor achiziționate în baza ajutorului de minimis obținut, 
conform schemei de ajutor de minimis aplicabile, prevederilor Contractului de subvenție și 
metodologiei care le va fi comunicată de SC IPA SA. 

 

VĂ AȘTEPTĂM SĂ PARTICIPAȚI LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI ȘI VĂ URĂM 
SUCCES! 

 

ANEXE 

 Anexa 1 - Cerere de finanțare  

 Anexa 2 - Plan de afaceri  

 Anexa 3 - Declaratie privind conflictul de interese 

 Anexa 4 - Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii 

 Anexa 5 - Grila de verificare tehnico-economica 

 Anexa 6 – Lista cheltuielilor eligibile 

 Anexa 7 – Lista documentelor din etapa de precontactare 

 Anexa 8 - Formular de inregistrare in Grupul tinta 

 Anexa 8.1 - Declaratie acceptare prelucrare date cu caracter personal 

 Anexa 9 - Schema de ajutor de minimis „România Start Up Plus”  


