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 Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia de evaluare şi selecţie 

 

a Planurilor de Afaceri depuse in cadrul proiectului  

 

„Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia – 

DARSESM” 

 

 - APELUL NR. 2 -  

 

 

 

Apel deschis cu termen limita de depunere şi ierarhizare după punctaj 
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METODOLOGIA DE EVALUARE SI SELECTIE 

 

 

1. Scopul metodologiei 

 

 

Această metodologie descrie procesul de evaluare şi selecţie din cadrul concursului de idei de 

afaceri organizat in cadrul proiectului „Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare 

Sud-Est si Sud-Muntenia”(DARSESM)”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 3 “Cresterea 

adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul Major de Interventie 3.1 “Promovarea 

culturii antreprenoriale”şi este utilizată de catre expertii implicaţi în activitatea de evaluare şi 

selecţie contractati de catre ADR Sud-Est. 

 

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de evaluare şi 

selecţie a ideilor de afaceri. 

 

2. Domeniul de aplicare  
 

2.1 Precizarea (definirea) activitatii la care se refera metodologia prezentata: 
 

Evaluarea şi selecţia ideilor de afaceri ce vor fi finanţate in cadrul proiectului “Dezvoltarea 

Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia – DARSESM”. 

Proiectul DARSESM este implementat de ADRSE, in calitate de coordonator al proiectului, in 

parteneriat cu urmatoarele organizatii: SC Consulteam Recrutare si Selectie SRL/Bucuresti, 

Fundatia Culturala Quo Vadis/Iasi, SC Activ Expert Consultanta si Servicii SA/Buzau si 

Asociatia Editorilor din Romania/Bucuresti. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea 

antreprenoriatului prin imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale si sprijinirea 

infiintarii de noi firme, competitive pe piata. 

 

 

2.2 Delimitarea explicita a activităţii procedurate in cadrul portofoliului de activitati 

desfasurate 

 

Concursul de idei de afaceri se desfasoara in cadrul Activitatii 3 a proiectului DARSESM, 

respectiv Dezvoltarea unor scheme de ajutoare si stimulente pentru demararea unei afaceri.  In 

cadrul concursului de idei de afaceri, vor fi selectate minim 55 de idei de afaceri. 
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Obiectivul etapei de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri este acela de a ierarhiza Planurile 

de afaceri inscrise in Concurs pe baza unor criterii cat mai obiective si detaliate in vederea 

selectarii planurilor de afaceri care vor primi finantare. 

Toate planurile de afaceri depuse vor fi evaluate de catre Comisia de evaluare a planurilor de 

afaceri.   

Planurile de afaceri vor intra in evaluare in ordinea inregistrarii lor in Registrul de evidenta a 

planurilor de afaceri. 

 

Etapa I – Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii se va face conform Anexei 2 

la Ghidul Solicitantului. In aceasta etapa, se va verifica conformitatea administrativa si 

respectarea conditiilor de eligibilitate descrise in ghid. Vor trece in etapa a II-a doar Planurile de 

Afaceri care primesc „DA”la toate rubricile. 

Etapa II - Evaluarea tehnico-financiara se va face in baza grilei atasate la Ghidul Solicitantului 

(Anexa 3 la Ghid). 

Vor fi propuse pentru incheierea de Acorduri de finantare doar Planurile de Afaceri declarate 

conforme din punct de vedere administrativ si eligibile, care intrunesc punctajul minim de 50 de 

puncte.  

In vederea urgentarii procesului de evaluare a Planurilor de Afaceri, etapele I si II se vor 

desfasura concomitent cu procesul de depunere a acestora.  

 

Responsabilitatile membrilor Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri sunt: 

- evaluarea tehnico-financiara, utilizand grila de evaluare prezentata in Ghidul 

Solicitantului. Se va acorda cate un punctaj fiecarui plan de afaceri; 

- doar planurile de afaceri care intrunesc cel putin 50 de puncte vor intra in etapa de 

selectie, descrisa mai jos. 

 

In fiecare din etapele prezentate mai sus, expertii desemnati cu verificarea/evaluarea 

Planurilor de afaceri au posibilitatea sa solicite clarificari. 
 

Solicitantii au la dispozitie 2 zile pentru formularea si transmiterea raspunsului la 

solicitarea de clarificari. 
 

Corespondeta cu solicitantii se va realiza in scris, prin email. 
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În cazul în care, pe durata procesului de verificare, evaluare şi selecţie au fost formulate 

recomandări cu privire la realizarea de corecturi/ completări care modifică conţinutul 

aplicatiei, in etapa de contractare, ADR SE va notifica in scris solicitantul  să revizuiască 

Planul de afaceri astfel încât aceasta să includă toate modificările propuse in etapa de 

verificare a conformităţii administrative si in etapa de evaluare tehnico-financiara. 
 

 

Etapa III - Selectia planurilor de afaceri care vor fi finantate  

 

Procesul de selectie a Planurilor de afaceri va avea in vedere 2 categorii de Planuri de 

Afaceri, respectiv cele care au obtinut in etapa de evaluare tehnico- financiara peste 85 de 

puncte si cele care au un obtinut un punctaj intre 50 si 85 de puncte. 

Fiecare Plan de Afaceri selectat va fi finantat prin acordarea unei finantari nerambursabile 

in valoare de 85.602,50 lei, finantare care va face obiectul schemei de ajutor de minimis. 

Planurile de Afaceri care au obținut cel puțin 85 de puncte in etapa de evaluare tehnica si 

financiara, au trecut de etapa de selectie si se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru 

acest apel, se vor contracta in urma finalizarii etapei de selectie pentru aceasta categorie de 

Planuri de Afaceri.  

Dacă alocarea financiară disponibilă nu va fi acoperită de suma Acordurilor de finantare a 

Planurilor de Afaceri care au intrunit minim 85 de puncte, celelalte Acorduri de Finantare a 

Planurilor de Afaceri care au obținut între 50 și 85 de puncte in etapa de evaluare tehnica si 

financiara se vor incheia, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, dupa finalizarea etapei 

de selectie pentru aceasta categorie de Planuri de Afaceri, in limita alocarii financiare disponibile. 

 

 

In vederea indeplinirii indicatorilor obligatorii prevazuti in cadrul proiectului DARSESM, in 

procesul de selectie a ideilor de afaceri, la nivelul proiectului, se vor avea in vedere urmatoarele 

criterii : 

 minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judet din aria de implementare a 

proiectului (judetele Braila, Galati, Tulcea, Constanta, Vrancea, Buzau, Prahova, Calarasi, 

Ialomita, Giurgiu, Arges, Dambovita si Teleorman). Acest criteriu se va verifica prin 

raportarea la sediul social specificat in Planul de afaceri selectat, care ulterior va 

corespunde cu documentele statutare si de inregistrare la ONRC a intreprinderii. 

 minim 60% din ideile de afaceri selectate trebuie sa fie dezvoltate de persoane din grupul 

tinta eligibil care apartin categoriei de varsta 18-25 de ani, inmatriculati in invatamantul 

superior. 

 

Selectia Planurilor de Afaceri va fi realizata de o Comisie de selectie formata dintr-un numar 

impar de membri cu drept de vot: 

 2 experti din cadrul ADRSE; 
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 1 reprezentant al mediului de afaceri; 

 1 reprezentant al mediului financiar bancar; 

 1 reprezentant al patronatelor; 

 1 presedinte, fara drept de vot, din cadrul ADRSE; 

 1 secretar, fara drept de vot, din cadrul ADRSE; 

In cadrul Comisiei de selectie, va fi invitat un observator din partea Oficiului Teritorial pentru 

IMM-uri din aria de implementare a proiectului. 

 

Comisia de selectie va intocmi un Raport de Selectie care va cuprinde toate planurile de afaceri 

care urmeaza sa fie finantate, precum si o lista de rezerva.  

 

Din lista de rezervă pot fi selectate în ordine descrescătoare a punctajului, acele planuri de afaceri 

care pot fi finanţate în limita sumelor disponibilizate, după încheierea acordurilor de finanţare 

pentru planurile de afaceri selectate si/sau a sumelor disponibilizate din rezilieri ale acordurilor 

încheiate anterior. 

 

Valoarea totala a ajutorului financiar nerambursabil aprobat nu poate depasi valoarea de 

828.973 lei. 

 

Etapa IV – Depunerea si analizarea contestatiilor 

 

Dupa anuntarea rezultatelor selectiei planurilor de afaceri care vor primi finantare in cadrul 

schemei de minimis, orice solicitant care se considera nedreptatit in procesul de evaluare/selectie 

poate formula o singura data o contestatie legata de evaluarea propriului Plan de Afaceri.  

 

Contestatiile pot fi transmise in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor 

concursului de idei de afaceri. 

Contestaţiile pot fi depuse personal la sediul ADR SE din Braila, str. Gradinii Publice nr. 12 sau 

pot fi transmise prin curier/posta, sub semnătura persoanei care a depus Planul de afaceri. La 

depunere, contestaţiile vor primi un număr de înregistrare (pe copia depusă, în cazul depunerii 

directe).  

Pentru cele transmise prin posta/curier, solicitanţii vor primi un numar de inregistrare. 

ADR SE nu poate fi făcută responsabilă de eventualele erori privind modalitatea de transmitere a 

contestatiei. 

 

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Planul de afaceri depus, va face strict referire la 

motivaţia prezentată în scrisoarea de respingere. Contestaţia scrisă trebuie să conţină in mod 

obligatoriu elementele mentionate la capitolul 7.5 din Ghidul aplicantului. 

In unele cazuri, poate fi necesara reevaluarea Planului de afaceri de către alţi evaluatori decât cei 

care a făcut prima evaluare. 
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In eventualitatea in care, in urma reevaluarii, Planul de Afaceri va obtine un punctaj mai mare, 

care schimba ierarhia initiala, acest fapt va fi comunicat tuturor solicitantilor afectati de noua 

ierarhie. 

În urma analizării tuturor datelor prezentate, Comisia de soluţionare a contestaţiilor va intocmi 

cate un Raport de soluţionare pentru fiecare contestatie depusa si va notifica in scris solicitantii 

cu privire la rezultatul analizarii contestatiei. 

 
 

3. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate 
 

 Decizia Comisiei Europene nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a Programului 

Operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European in conformitate cu 

obiectivul “Convergenta” in Romania; 

 Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013; 

 Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 

in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministrului Finantelor 

Publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a 

listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational 

Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”; 

 Ghidul Aplicantului Conditii Specifice “Romania Start-up”, nr. 176, Axa Prioritara 3, 

„Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” Domeniul Major De Interventie 

3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” 

 Instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 

3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”; 

 Erata la Instructiunea nr.108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate in 

cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”; 
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