
METODOLOGIA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI

Selecția se va realiza în 3 pași: eligibilitate, calitate si departajare.

A. Modalități de selecție – planurile de afaceri pot fi depuse de persoanele din grupul țintă
(tineri NEETs înregistrați în cadrul proiectului, care au gradul A de ocupabilitate) care au
absolvit cursul Competențe antreprenoriale și îndeplinesc următoarele condiții eliminatorii -
Criterii de eligibilitate:

a. planul de afaceri vizează înființarea unei afaceri în mediul urban sau rural din Regiunea
Centru;

b. persoana care depune planul de afaceri are reședința sau domiciliul în mediul rural sau
urban, în Regiunea Centru si este înregistrată în GT al proiectului;

c. planul de afaceri nu se adresează activităților economice enumerate la art. 5, alin (2)
din SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” (Anexa 6
la GSCS);

d. planul de afaceri care prevede angajarea a minim 1 persoana cu domiciliul/ reședința în
Regiunea Centru;

e. valoarea planului de afaceri pentru care se solicita ajutor de minimis este de maxim
25.000 euro (în lei la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii Noiembrie 2021 de 4,9495
lei/euro)

f. este asumată funcționarea afacerii (și menținerea locurilor de muncă) pe o perioada de
implementare de minim 12 luni (pe perioada implementării proiectului) și încă minim 6
luni de sustenabilitate.

Persoanele si planurile de afaceri care nu îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate, vor fi
declarate respinse.

B. Criteriile de selecție vizează finanțarea unor planuri de afaceri viabile și de calitate care să
asigure succesul și sustenabilitatea afacerilor viitoare, să contribuie la ocuparea unui număr
cat mai mare de persoane, să respecte principiile dezvoltării durabile și să
contribuie la realizarea temelor secundare POCU. Criteriile de selecție a planurilor de afaceri
sunt organizate în doua categorii: criterii de calitate si criterii de departajare.

C. Criterii de calitate (maxim 100 puncte):
a. Numărul de locuri de muncă nou create (maxim 10 puncte): 1 loc de muncă (0 puncte),

2 locuri de munca (5 puncte), 3 locuri de munca (10 puncte);
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b. Perioada de continuare a activității și de menținere a locurilor de muncă (maxim 10
puncte): timp de minim 18 luni (0 puncte), timp de minim 20 luni (5 puncte), timp de
minim 24 luni (10 puncte);

c. Ponderea tinerilor NEETs angajați (maxim 10 puncte): persoanele angajate nu fac parte
din categoria tineri NEETs (0 puncte), până la 50% din angajați sunt tineri NEETs (5
puncte), peste 50% din angajați sunt tineri NEETs (10 puncte);

d. Pregătire în domeniul în care se va desfășura afacerea – codul CAEN principal (maxim
5 puncte): persoana care depune planul de afaceri nu are și nu poate demonstra
pregătirea în domeniul în care se va desfășura afacerea (0 puncte), persoana care
depune planul de afaceri are și poate demonstra pregătirea în domeniul în care se va
desfășura afacerea (5 puncte);

e. Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (maxim 5
puncte): nu este clară si nici bine structurată (0 puncte); este clară, structurată însă
punerea în aplicare este incertă (2 puncte); este clară, structurată si poate fi pusă in
aplicare (5 puncte);

f. Analiza SWOT a afacerii (maxim 5 puncte): nu este clară și nici bine realizată (0
puncte); este clară, însă nu se bazează pe o apreciere realistă (2 puncte); este clară și
bazată pe aprecieri realiste (5 puncte);

g. Schema organizatorică și politică de resurse umane (maxim 5 puncte): nu este clară și
nici bine structurată (0 puncte); este clară, bine structurată, însă nu prevede modalități
clare de realizare (2 puncte); este clară, bine structurată si prevede modalități clare de
realizare (5 puncte);

h. Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii (maxim 5 puncte):
nu este clară și nici bine structurată (0 puncte); este clară, bine structurată, însă nu
este corelată în totalitate cu achizițiile propuse în planul de afaceri (2 puncte); este
clară, bine structurată si este corelată în totalitate cu achizițiile propuse în planul de
afaceri (5 puncte);

i. Analiza pieței de desfacere și a concurenței (maxim 5 puncte): nu este clară si nici bine
realizata (0 puncte); este clară, însă nu se bazează pe o apreciere realistă/
cunoașterea situației (2 puncte); este clară și bazată pe o apreciere realistă/ cunoașterii
situației (5 puncte);

j. Strategia de marketing (maxim 5 puncte): nu este clară și nici bine structurată (0
puncte); este clară, bine structurată, însă nu prevede modalități concrete de realizare (2
puncte); este clară, bine structurată și prevede modalități concrete de realizare (5
puncte);

k. Proiecții financiare privind afacerea (maxim 5 puncte): estimarea veniturilor și
cheltuielilor nu este corectă și nu este bine structurată (0 puncte); estimarea veniturilor
si cheltuielilor este corectă, bine structurată, însă are un grad ridicat de incertitudine (2
puncte); estimarea veniturilor si cheltuielilor este corectă, bine structurată, și are un
grad scăzut de incertitudine – mai multe variante de lucru (5 puncte);
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l. Bugetul planului de afaceri (maxim 5 puncte): estimarea cheltuielilor pentru înființarea
și funcționarea afacerii nu este corecta si nu este bine justificată (0 puncte); estimarea
cheltuielilor pentru înființarea și funcționarea afacerii este corecta, însă insuficient de
bine justificată (2 puncte); estimarea cheltuielilor pentru înființarea și funcționarea
afacerii este corectă și este bine justificată (5 puncte);

m. Contribuția la aplicarea principiilor dezvoltării durabile (maxim 5 puncte): nu sunt
descrise produsele, tehnologiile sau serviciile care contribuie la aplicarea principiilor
dezvoltării durabile (0 puncte); sunt descrise, însă nu este clară contribuția la aplicarea
principiilor dezvoltării durabile (2 puncte); sunt descrise si este precizata contribuția la
aplicarea principiilor dezvoltării durabile (5 puncte);

n. Contribuția la tema secundară POCU sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii
scazute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
(maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitățile care contribuie la tema secundară (0
puncte); sunt descrise, însă nu este clară contribuția la tema secundară (2 puncte);
sunt descrise si este precizata contribuția la realizarea temei secundare (5 puncte);

o. Contribuția la tema secundară POCU inovare socială (maxim 5 puncte): nu sunt
descrise activitățile care contribuie la tema secundară (0 puncte); sunt descrise
activitățile, însă nu este clară contribuția la tema secundară (2 puncte); sunt descrise
activitățile si este precizată contribuția la realizarea temei secundare (5 puncte);

p. Contribuția la tema secundară POCU utilizarea si calitatea TIC (maxim 5 puncte): nu
sunt descrise activitățile/ soluțiile TIC care contribuie la tema secundară (0 puncte);
sunt descrise activitățile/ soluțiile TIC, însă nu este clară contribuția la tema secundară
(2 puncte); sunt descrise activitățile/ soluțiile TIC si este precizata contribuția la
realizarea temei secundare (5 puncte);

q. Contribuția la tema secundară POCU cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare
(maxim 5 puncte): nu sunt descrise activitățile care contribuie la tema secundară (0
puncte); sunt descrise, însă nu este clară contribuția la tema secundară (2 puncte);
sunt descrise si este precizata contribuția la realizarea temei secundare (5 puncte).

Punctajul minim pentru îndeplinirea criteriilor de calitate este 55 puncte, planurile care obțin
un punctaj mai mic vor fi respinse și nu vor participa la departajare.

D. Criterii de departajare – în urma aplicării criteriilor de calitate de la punctul C si a realizarii
unei liste în funcție de punctaj, se va realiza o departajare a planurilor de afaceri în funcție de
următoarele criterii:

a. 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 management și marketing și bugetul detaliat;
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b. Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piata
vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informații verificabile în
zona geografică de implementare a proiectului;

c. Va fi verificată eligibilitatea cheltuielilor (cheltuieli eligibile care intră sub incidența
ajutorului de minimis) conform GSCS, valoarea solicitată urmand a fi diminuată cu
cuantumul cheltuielilor neeligibile;

d. După departajarea planurilor de afaceri în funcție de criteriile a. – c., se va întocmi lista
cu planurile selectate și valoarea lor (valoarea totală eligibilă) și se va realiza
încadrarea în suma maximă totală de 2.475.475 lei. Pe listă vor fi minim 12 planuri de
afaceri ordonate în funcție de punctajul obținut (în ordinea descrescătoare a punctajelor
obținute), iar ultimul plan de pe listă va primi diferența dintre suma maximă totală
(2.475.475 lei) și suma planurilor de afaceri aprobate aflate pe lista înaintea ultimului
plan. Pe lângă planurile selectate, în funcție de punctajul obținut, va fi întocmită și o
listă cu 3 planuri de afaceri de rezervă. Toate acestea vor fi publicate pe site-ul CCIA
CS ca listă provizorie.

e. În cazul în care ultimul plan de afaceri selectat va avea o alocare bugetară mai mică
decât cea solicitată (rezultată din diferența intre suma maxima totala de 2.475.475 lei si
suma ajutoarelor solicitate de ceilalți beneficiari cu punctaj mai mare), beneficiarul va
semna contractul de subventie la valoarea propusă. În cazul în care acesta va refuza,
va fi selectat următorul plan de afaceri din lista de rezervă (iar aceasta va fi completata
astfel incat sa fie 3 planuri de afaceri pe lista de rezerva). În cazul în care pe ultimul loc
din lista de planuri selectate se afla mai multe planuri de afaceri (cu același punctaj),
bugetul alocat acestor planuri de afaceri va fi diferenta dintre suma maximă totală
(2.475.475 lei) și suma ajutoarelor solicitate de ceilalți beneficiari cu punctaj mai mare,
urmand ca sumă sa fie împărțită în mod egal la cei de pe ultimul loc, iar dacă se
înregistrează refuzuri din partea unuia/ mai multor beneficiari se va reîmpărți suma la
mai puțini beneficiari rămași aflați pe ultimul loc sau acesta/ aceștia va/ vor fi înlocuit/i
cu cei din lista de rezerva, iar lista de rezerva va fi completată astfel încât să fie 3
planuri de afaceri.

f. În urma realizării demersurilor de la criteriile d. și e., va fi finalizată lista cu proiecte
selectate și lista de rezervă cu 3 planuri de afaceri pentru care nu exista sume
disponibile, dar care pot fi finantate în cazul unor retrageri ulterioare.

După finalizarea procedurii de selecție, va fi publicată lista finală cu planurile de afaceri
selectate (pe site-ul CCIA CS) si vor fi anunțați direct castigatorii (si cei din lista de rezerva),
care vor fi imediat pregatiti pentru derularea efectivă a afacerilor. Pentru planurile de afaceri
respinse sau fără finanțare se vor comunica motivele respingerii/ depunctarii/ departajarii (care
vor fi obiective – neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, neîndeplinirea criteriilor de calitate si
de departajare) catre toți participantii, iar aceștia vor putea contestă aceste motive, în termen
de 5 zile lucrătoare avand posibilitatea de a aduce justificări suplimentare pentru
documentele depuse.
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Procesul de selecție descris mai sus asigură: transparența (selecția se bazează pe reguli si
proceduri clar stabilite si neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții,
fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor), echidistanța (toate persoanele și toate
documentele depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în mod impartial pe baza criteriilor
stabilite în metodologie, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie sociala,
convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare
HIV, apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu asemanator) și obiectivitate
(criteriile sunt clare si obiective – condițiile fiind cele din Ghidul POCU VIITOR PENTRU
TINERII NEETs I).

Se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului (în etapa a II-a) doar pentru planurile de
afaceri aprobate de catre juriu, pentru înființarea întreprinderii, precum si pentru dezvoltarea
acesteia după înființarea afacerii.
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