
 

 

 

    

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei / Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

discriminări 

Prioritatea de investiții: 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 

marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART 

Titlul proiectului: „Dezvoltare integrata in Cudalbi, judetul Galati” 

Cod SMIS: 101892 

 
 
Metodologia de participare si selectie la concursul de idei de afaceri organizat 

in cadrul proiectului “Dezvoltare Integrata in Cudalbi, Judetul Galati” 
 
 
 
 
Concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului ID 101892 este organizat in 
concordanta cu Ghidul Solicitantului Conditii Specifice (GSCS) pentru prioritatea de 
investitii 4.2 si cererea de finantare aprobata in cadrul Apelului de proiecte nr.3  - 
pentru regiunile mai putin dezvoltate. Concursul vizeaza interventiile in domeniul 
ocuparii fortei de munca. 
 
Cadrul general 
 
Concursul de planuri de afaceri raspunde Activitatii 3 din GSCS - Susținerea 
antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, Sub-
activitatea 3.2 - Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi 
afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere. Acordarea subvenției (micro-grant) 
va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi 
acoperite prin proiect). Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de 
selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în 
cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de 
afaceri va fi formata din trei membri, reprezentand mediul financiar – bancar, 
mediului de afaceri si patronatele din aria de implementare a proiectului. 
 
Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 110,000.00 lei/plan de 
afacere/firmă. Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 
persoană în cadrul afacerii sprijinite (care nu poate fi administratorul firmei). 
Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada 
implementării proiectului ID 101892 și să asigure o perioadă de sustenabilitate de 
minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării 
afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi 
contabilizată pe perioada implementării proiectului ID 101892 sau după finalizarea 
implementării.    
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Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate 
face parte din firmele înființate prin proiect. 
 
Incidenţa ajutorului de minimis 
 
Finantarea acordata pentru susținerea antreprenoriatului face obiectul unei scheme 
de minimis. Beneficiarul finanțării nerambursabile asigura monitorizarea 
implementării măsurilor de ajutor de minimis. Schema de ajutor de minimis nu se 
aplică și nu se acordă pentru: 
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea în sectoarele 
pescuitului si 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 nr. L 17/21.01.2000. 
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 
producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a 
Tratatului CE. 
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 
transformării si comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a 
Tratatului CE, 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 producători primari. 

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state 
membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele  
destinate înfiinţării si funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor 
cheltuieli curente legate de activitatea de export. 
e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate. 
f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
 
Prin urmare, planurile de afaceri acceptate la finantare nu vor viza domeniile 
exceptate de la schema de ajutor de minimis evidențiate mai sus. 
 
 
Cadrul specific conform Cererii de finantare pentru proiectul “Dezvoltare 
integrata in Cudalbi, judetul Galati,” ID 101892 
 
Rezultatul asteptat nr. 21 aferent Subactivitatii 6.4 - Organizarea unui concurs 
de idei de afaceri. Prin aceasta subactivitate se va organiza concursul de idei de 
afaceri start-up in urma caruia vor fi alesi 20 de castigatori care vor primi ajutoare 
de minimis. Concursul se va desfasura in baza unei metodologii realizate de catre 
partenerii proiectului, in baza unor criterii transparente si nediscriminatorii. 
Rezultatul final al acestei subactivitati va consta intr-o lista cu 20 de castigatori ai 
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ajutoarelor de minimis. Concursul de idei de afaceri este adresat cursantilor 
certificati in competente antreprenoriale din proiectul ID 101892. Prin concurs, se 
vor selecta pentru finantare 20 de idei de afaceri. Selectia va fi facuta de o comisie 
formata din reprezentanti ai mediului de afaceri si patronatele din aria de 
implementare a proiectului, pe baza unor criterii stabilite de partenerii proiectului, 
in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu. Concursul va cuprinde o etapa 
de inscriere a candidatilor care doresc sa primeasca ajutor de minimis, o etapa de 
evaluare a conformitatii administrative a planurilor de afaceri, o etapa de 
prezentare a ideilor de afaceri si o etapa de validare a castigatorilor. Membrii 
comisiei de selectie vor fi alesi astfel incat sa nu existe conflicte de interese intre 
acestia si candidatii sau membrii echipei de proiect. Concursul se va sustine in 
comuna Cudalbi si va fi coordonat de catre responsabilul programului de 
antreprenoriat.  
 
Rezultatul asteptat nr. 22 aferent Subactivitatii 6.5 - Finantarea planurilor de 
afaceri selectate in urma concursului de idei de afaceri, prin acordarea de 
microgranturi. Aceasta subactivitate va avea urmatoarele rezultate importante: 
oferirea a 20 de ajutoare de minimis castigatorilor concursului de idei de afaceri, 
angajarea a minimum 20 de persoane, cate o persoana / afacere start-up. Finantarea 
planurilor de afaceri selectate in urma concursului de idei de afaceri, prin acordarea 
de micro-granturi in valoare de 110,000 lei / plan de afacere / firma si oferirea de 
sprijin post – infiintare afacere, va fi asigurata de toti partenerii proiectului, sub 
coordonarea echipei de management si a responsabilului cu programul de 
antreprenoriat. Prin aceasta activitate, se vor infiinta si finanta 20 de firme start-up 
prin schema de ajutor de minimis. Acordarea subventiei va fi conditionata de 
infiintarea unei firme care va trebui sa angajeze minim 1 persoana. De asemenea, 
firma va trebui sa functioneze minimum 12 luni pe perioada implementarii 
proiectului si sa asigure o perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni. Aceasta 
subactivitate mai cuprinde si urmatoarele actiuni: 

 Definitivarea formei de organizare juridica a fiecarei firme in parte si 
infiintarea acestora. Beneficiarii de subventie vor decide, impreuna cu echipa 
de implementare a proiectului, forma de organizare juridica potrivita pentru 
ideile de afaceri pe care le vor pune in practica (SRL sau SRLD). 

 Angajarea personalului fiecarei firme startup in parte. Se va tine cont de 
faptul ca beneficiarii de subventie trebuie sa asigure crearea a cel putin unui 
loc de munca, ce va trebui mentinut cel putin 6 luni dupa finalizarea 
proiectului. 

 Realizarea investitiilor aferente fiecarei firme start-up in parte. Aceste 
investitii vor constitui baza serviciilor si produselor generatoare de venituri, 
asigurand sustenabilitatea afacerilor dupa terminarea proiectului. Investitiile 
se vor realiza prin achizitii in conditii de piata, respectand normele achizitiilor 
din bani publici.  

 Implementarea afacerilor start-up pentru fiecare firma in parte. Aceasta 
presupune ca fiecare firma startup care va primi subventie de minimis, sa isi 
realizeze investitiile si sa deschida oficial afacerea. Antreprenorii, care vor 
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coordona fiecare afacere in parte, vor colabora cu responsabilul de mentorat 
si cu responsabilul programului de antreprenoriat pentru a realiza investitiile 
in conditii de piata si de eficienta sporita, pentru a gestiona eficient afacerea 
si a genera profit. 

 
 
Structura concursului de idei de afaceri 

A. Inscrierea la concursul de idei de afaceri 
B. Evaluarea conformitatii administrative a planurilor de afaceri  
C. Prezentarea ideilor de afaceri 
D. Validarea castigatorilor concursului 

 
 
FAZA A – Inscrierea la concursul de idei de afaceri: 
1. Inscrierea la concursul de planuri de afaceri se face prin depunerea in format fizic 

a urmatoarelor documente:  

 Anexa I – Model Plan de Afaceri 

 Anexa II – Declaratie de evitare a conflictului de interese 
2. Anexele pot fi descarcate de pe site-ul proiectului, www.cudalbi2020.ro sau pot 

fi transmise participantilor prin email. 
3. Anexele pot fi completate si la Centrul IT din Cudalbi pe una din statiile de lucru, 

in cadrul programului de permanenta. 
4. Se poate inscrie la concurs orice membru al grupului tinta care este certificat la 

cursul de Competente Antreprenoriale desfasurat in cadrul proiectului 
“Dezvoltare Integrata in Cudalbi, Judetul Galati.” 

5. Planul de afaceri insotit de Anexe se depune la Centrul IT din Cudalbi, judetul 
Galati, in forma tehnoredactata.  

6. Termenul limita pentru completarea si depunerea documentelor este 24.09.2018, 
ora 17.00.  

7. Planurile de afaceri pot fi depuse incepand cu data de 20.08.2018. 
 

FAZA B - Evaluarea conformitatii administrative a planurilor de afaceri: 
1. Planurile de afaceri vor fi depuse de catre persoane fizice care au absolvit 

cursurile de competente antreprenoriale din cadrul proiectului ID 101892. 
2. Planurile de afaceri depuse de candidati trebuie sa respecte modelul de plan de 

afacere pus la dispozitie de partenerii proiectului si sa fie insotite de anexa II. 
3. Planurile de afaceri trebuie depuse pana la termenul de 24.09.2018, ora 17.00, 

la Centrul IT din Cudalbi, judetul Galati - str. Stefan cel Mare nr.119.  
4. Se vor finanta doar intreprinderi nou-create, nu si dezvoltarea unor intreprinderi 

existente. Prin termenul de „intreprindere” se intelege o entitate implicata intr-
o activitate economica (generatoare de venituri pe o piata concurentiala), care 
desfasoara activitati economice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii. 

http://www.cudalbi2020.ro/
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5. Numarul de locuri de munca create prin afacerea propusa trebuie sa fie de minim 
1, care va trebui mentinut pe o perioada de cel putin 6 luni dupa finalizarea 
proiectului si incetarea finantarii nerambursabile (ajutorului de minimis acordat).  

6. Pentru ca afacerea propusa sa fie considerata eligibila, aceasta trebuie sa fie 
infiintata ulterior concursului de idei de afaceri - sediu social si punct de lucru, 
daca este cazul -  in Comuna Cudalbi, Judetul Galati. 

7. Valoarea ajutorului de minimis pentru fiecare afacere in parte este de maxim 

110,000.00 lei, 100% nerambursabil. Solicitantii pot veni si cu contributie proprie 

in lei sau in natura.  

8. Ajutorul de minimis va fi acordat prin mecanismul cererilor de plata si cererilor 

de rambursare. 

9. Planurile de afaceri depuse in perioada eligibila vor fi evaluate din punct de 

vedere al conformitatii administrative de catre echipa de proiect.  

10. Planurile de afaceri conforme vor fi trimise pentru evaluarea tehnico – financiara 

la comisia de selectie pana la data de 25.09.2018.  

 
FAZA C – Prezentarea ideilor de afaceri si evaluarea tehnico - financiara  
1. Selectia ideilor de afaceri castigatoare va fi facuta de catre comisia de selectie 

a planurilor de afaceri, tinand cont de calitatea planului de afaceri depus si de 
calitatea prezentarii, in baza grilei de evaluare anexate la prezenta metodologie.  

2. Aplicantii selectati in urma evaluarii conformitatii administrative vor fi invitati sa 
participe la concursul de prezentari de planuri de afaceri (pitch-uri) care se va 
desfasura la Centrul IT din Comuna Cudalbi, Judetul Galati, in perioada 26-
27.09.2018. 

3. Fiecare participant va avea la dispozitie cate 15 minute sa prezinte planul de 
afacere in fata comisiei (prezentare si sesiune de intrebari si raspunsuri). 
Prezentarea poate fi libera, sau poate include fisier ppt, mostre, desene, etc. 
Sala va fi prevazuta cu videoproiector, markere, flipchart. 

4. Comisia de selectie va fi formata din: un reprezentant al mediului de afaceri, un 
reprezentant al mediului financiar-bancar si un reprezentant al patronatelor din 
aria de implementare a proiectului. 

5. In urma concursului de prezentari, se vor selecta 20 de planuri de afaceri care 
vor beneficia de finantare in cadrul proiectului “Dezvoltare Integrata in Cudalbi, 
Judetul Galati.” 

6. Comisia va selecta 15 planuri de afaceri suplimentare in lista de rezerva. 
7. In data de 27.09.2018, partenerii proiectului vor publica pe site-ul 

www.cudalbi20202.ro lista cu participantii castigatori la concursul de idei de 
afaceri, precum si lista de rezerva.  

8. Castigatorii concursului de idei de afaceri vor infiinta in maxim 2 luni de la 
finalizarea concursului, intreprinderile nou create. In termen de maxim 2 luni de 
la infiintare/semnarea acordului de finantare, afacerea va trebui sa devina 
operationala. Prin termenul de „operational” se va intelege: 

 Angajarea a cel putin unei persoane sau 
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 Incheierea a cel putin unui contract comercial de furnizare/prestare/executie 
prin are intreprinderea creata furnizeaza bunuri/servicii/executa lucrari 
catre un client sau 

 Incheierea a cel putin unui contract comercial prin care achizitioneaza 
bunuri/servicii/lucrari de la un furnizor 

9. Cheltuielile eligibile care vor putea fi acoperite prin ajutorul de minimis in cadrul 
afacerilor start-up demarate prin proiect sunt:  
a. Taxe pentru infiintarea de intreprinderi. 
b. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat (salarii, contributii si 

impozite aferente cheltuielilor salariale – angajat si angajator). 
c. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului intreprinderilor 

nou infiintate. 
d. Cheltuieli aferente cu achizitia de servicii specializate pentru care 

beneficiarul nu are expertiza necesara. 
e. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si 

imobile), obiecte de inventor, materii prime si material, materiale 
consumabile. 

f. Cheltuieli cu leasing operational si/sau inchirierea de sedii, inclusiv 
depozite, spatii necesare derularii activitatilor intreprinderii, 
echipamente, vehicule, diverse bunuri. 

g. Transport materiale si echipamente. 
h. Utilitati aferente functionarii intreprinderilor 
i. Servicii de administrare a cladirilor aferente functionarii intreprinderilor 
j. Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport 

aferente functionarii intreprinderilor 
k. Arhivare documente aferente functionarii intreprinderilor 
l. Amortizare active aferente functionarii intreprinderilor 
m. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente functionarii 

intreprinderilor 
n. Conectare la retele informatice aferente functionarii intreprinderilor 
o. Cheltuieli de informare si publicitate aferente functionarii intreprinderilor 
p. Cheltuieli de tip FEDR aferente functionarii intreprinderilor - instalatii 

tehnice, mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a 
valorilor umane si materiale, alte cheltuieli pentru investitii 

q. Cheltuieli pentru prelucrare date, intretinere, actualizare si dezvoltare 
aplicatii informatice, achizitionare de publicatii, carti, reviste de 
specialitate relevante pentru afacere, in format tiparit si/sau electronic, 
concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 

 
 
FAZA D – Validarea castigatorilor concursului de idei de afaceri: 
1. Validarea castigatorilor concursului de idei de afaceri se va realiza in urma 

centralizarii punctajului obtinut conform grilei de evaluare. 

2. Fiecare evaluator va acorda cate un punctaj planurilor de afaceri depuse de catre 

candidati. 
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3. Punctajul final aferent fiecarui plan de afaceri depus in cadrul concursului de idei 

de afaceri va fi format din insumarea punctajelor acordate de catre fiecare 

evaluator in parte.  

4. La punctaje egale, diferentierea se va realiza conform urmatoarelor criterii: 

a. Numarul de angajati propus prin planul de afaceri. 

b. Incorporarea tehnologiilor noi in planul de investitii. 

5. Pot fi depuse contestatii la email office@smart.org.ro in perioada 27.09.2018 – 

28.09.2018.  

6. In data de 30.09.2018 va fi publicata lista finala cu planurile de afaceri selectate, 

pe site-ul proiectului, www.cudalbi2020.ro. 

 
 
ANEXA – Grila de evaluare tehnico - financiara 
 
Evaluarea se face tinand cont de incadrarea raspunsurilor in categoria nesatisfacator 
(1-2p), satisfacator (3p), bine (4-5p). 
 

Nr. 
Crt. 

Criteriu Explicatii Punctaj 

1 Cunostinte / 
Experienta 
candidatului in 
domeniul afacerii 

Candidatul are cunostinte si / sau 
experienta curenta si anterioara in 
domeniul vizat de prezentul plan de 
afaceri (studii, calificari, etc).  

1-5 

2 Rezumatul afacerii Proiectul descrie esenta afacerii, ce 
anume va genera bani si profit, factorii 
relevanti pentru afacere, tehnologia 
care va fi utilizata. Se precizeaza modul 
in care intreprinderea isi utilizeaza 
resursele pentru realizarea obiectivelor 
propuse.  

1-5 

3 Obiectivele S.M.A.R.T 
ale afacerii 

Obiectivele proiectului sunt specifice, 
masurabile, pot fi atinse, realiste si 
incadrabile in timp. 

1-5 

4 Analiza SWOT a ideii 
de afacere 

Proiectul explica punctele tari, punctele 
slabe, oportunitatile si amenintarile. 

1-5 

5 Prezentarea 
produselor sau 
serviciilor 

Este descris modul de prezentare a 
produsului / serviciului, forma de 
prezentare din punct de vedere a 
greutatii / dimensiunilor, ambalaje, tip 
de garantii si servicii prestate, daca 
exista un singur produs / serviciu sau mai 
multe tipuri de produse / servicii. Sunt 
descrise principalele avantaje / 

1-5 
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dezavantaje ale produselor / serviciilor 
comparativ cu cele oferite de 
concurenta. 

6 Analiza pietei Proiectul descrie principalii clienti, 
competitori, pozitia 
produselor/serviciilor societatii pe piata 
comparativ cu cele ale concurentei. Se 
descriu tipul clientilor (individuali, 
comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, 
societati comerciale, agricultori etc) – 
daca este cazul. Se descriu principalele 
avantaje/dezavantaje ale 
produselor/serviciilor comparativ cu 
cele oferite de concurenta. 

1-5 

7 Activitatile de 
promovare a 
vânzarilor 

Sunt prezentate metodele de promovare 
ce se vor utiliza. 

1-5 

8 Distributia 
produselor/serviciilor 

Sunt prezentate canalele de distributie. 1-5 

9 Resurse umane Proiectul prezinta denumirea posturilor, 
responsabilitati principale, cerinte de 
ocupare a posturilor, etc. 

1-5 

10 Analiza financiara Proiectul prezinta intr-un mod realist 
cheltuielile, veniturile si parametrii 
economici ai produsului / serviciului. 

1-5 

11 Planul de 
implementare si 
finantare al afacerii 

Proiectul prezinta activitatile necesare 
demararii si implementarii afacerii, 
cheltuielile acoperite din finantarea 
nerambursabila, planul de finantare a 
afacerii. 

1-5 

12 Intocmirea de 
ansamblu a planului 
de afaceri 

Planul de afaceri contine informatii 
completate la fiecare sectiune. 

1-5 

 TOTAL 12-60 

 


