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1. CONTEXT 
 
Obiectivul general al proiectului ”INVESTITIA IN OAMENI = VIITORUL COMUNEI 
BISTRITA BIRGAULUI” – POCU/140/4.2/114598 din 05.03.2018 este cresterea gradului de 
incluziune sociala a 772 locuitori din comunitatea marginalizata din localitatea Bistrita 
Bârgaului, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin implementarea unor masuri 
integrate în domeniile educatiei, ocuparii, socio-medical, locuirii si sigurantei locative in scopul 
reducerii gradului de saracie si marginalizare. 
Proiectul sustine dezvoltarea si promovarea antreprenoriatului in cadrul activitaii 5.3. 
Implementarea Programului de suport pentru infiintarea si dezvolatrea afacerilor ca solutie 
pentru dezvoltarea unei cariere profesionale, ceea ce conduce la cresterea nivelului de ocupare a 
140 persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din 
localitatea Bistrita Bârgaului, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin 
participarea la programe de dezvoltare si sustinere a antreprenoriatului (subventionarea a 30 de 
afaceri), in vederea ocuparii pe cont propriu, prin infiintarea a 30 de intreprinderi (start – up - 
uri). 
Astfel proiectul va contribui la cresterea ocuparii fortei de munca in regiunea Nord Vest prin 
infiintarea a 30 de start-up-uri ce vor crea mai mult de 60 de locuri de munca noi. 
 
Grupul Tinta al proiectului va fi format dintr-un numar de 140 persoane aflate în risc de saracie 
si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din localitatea Bistrita Bârgaului, comuna 
Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin participarea la programe de dezvoltare si 
sustinere a antreprenoriatului (subventionarea a 30 de afaceri), in vederea ocuparii pe cont 
propriu, prin infiintarea a 30 de intreprinderi (start – up - uri). 
Membrii Grupului Tinta vor fi selectati pe principiul egalitatii de sanse si nediscriminarii, in baza 
obiectivelor orizontale asumate, pe baza Metodologiei de Selectie a Grupului Tinta. 
 
In sensul prezentei Metodologii, urmatorii termeni se definesc astfel:  
 
1. Solicitant: membru al grupului tinta care initiaza un start-up in cadrul proiectului; 
  
2. Grup tinta: persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: intentioneaza sa 
infiinteze o afacere nonagricola cu sediul social si isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural 
din Regiunea de Dezvoltare Nord Vest respectiv, in aria desemnata ca fiind zona eligibila in 
cadrul proiectului (conform criteriilor de selectie definite a grupului tinta -GT) din localitatea 
Bistrita Birgaului, comuna Bistrita Birgaului, jud. Bistrita Nasaud conform zonei mapate din 
harta proiectului ( comunitatea delimitata de zonele aferente strazilor: Str. Tatarcuta, str. Tatarca, 
str. Valea Munceilor, str. Sarata, str. Brazii Buni, str. Ulita lui Closca, str. Pietroasa). De 
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asemenea, acestia pentru a fi eligibili pentru depunerea planurilor de afaceri in concurs, trebuie 
sa urmeze cursul de formare/dobandire a competentelor antreprenoriale (finalizat cu examen).  
 
3. Start-up: orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in 
vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de 
venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane 
fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile 
familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice, 
precum si asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care desfasoara activitati 
economice. 
 
2. SCOP  
 
Prezenta metodologie stabileste reglementarile unitare pe care le aplica parteneriatul compus 
dintre Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bârgău-Călimani" - Solicitant, cu Partenerii : 
Comuna Bistrita–Bîrgăului, Scoala Gimnazială Nr. 1 Bistrita - Bîrgăului, Asociatia Interetnică 
Dumitrita si Asociatia de Dezvoltare EQ, in vederea sprijinirii cresterii nivelului de ocupare a 
140 persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Bistrita 
Bârgaului, judetul Bistrita Nasaud, prin participarea la programe de dezvoltare si sustinere a 
antreprenoriatului (subventionarea a 30 de afaceri - start-up-uri ), in vederea ocuparii pe cont 
propriu, in cadrul activitatilor proiectului ”INVESTITIA IN OAMENI = VIITORUL COMUNEI 
BISTRITA BIRGAULUI” – POCU/140/4.2/114598 din 05.03.2018, cod my SMIS nr. 114598. 
 
 3. BAZA LEGALA  
 
Prezenta Procedura este elaborata in conformitate cu:  
 Program Operational Capital Uman pentru perioada 2014-2020  
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si art. 

108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  
 Ordonanta de Urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de 

stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordonanta de Urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor 
publice nationale aferente acestora;  

 Ordonanta de Urgenta nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si 
mijlocii;  
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 Legea Nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicata, privind societatile comerciale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 HOTARAREA nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, 
Fondul social european si Fondul de coeziune 20142020  

 OUG nr.79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal  

 
4. CONDITII GENERALE PENTRU DEPUNERE PLANURI DE 

AFACERI 
 

Prezentul document reprezintă metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri și are 
scopul de a reglementa modalitatea de evaluare si selectie a planurilor de afaceri și de informare a 
beneficiarilor cu privire la aceasta.  
 
Metodologia se referă la selecția și evaluarea planurilor de afaceri ce urmează a fi finanțate în 
vederea infiintarii unei noi afaceri in urma alegerii celor mai bune 30 de afaceri.  
 
Competiția planurilor de afaceri va fi derulată în cadrul proiectului “Investitia in oameni= Viitorul 
Comunei Bistrita Birgaului” finantat prin Axa prioritara 4 “Incluziune sociala si combaterea 
saraciei”, Domeniul major de interventie 4.2 “Reducerea numarului de comunitati marginalizate 
(non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate”. 
  
In prezenta metodologie de evaluare si selectie a planurilor de afaceri pentru organizarea si 
derularea competitiei de planuri de afaceri s-au stabilit urmatoarele etape: 
- Comunicarea metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri catre grupul tinta. 
- Depunerea planurilor de afaceri 
- Analiza eligibilitatii administrative a planurilor de afaceri (Anexa 2 – Grila de verificare 

eligibilitate administrativa) 
- Evaluarea tehnico-financiara a planurilor de afaceri (Anexa 1 – Grila de evaluare tehnico-

financiara) 
- Publicarea listei preliminare a castigatorilor concursului de planuri de afaceri. 
- Contestatii / solutionarea contestatiilor 
- Selectia finala a planurilor de afaceri  

Comunicarea listei finale, publicarea listei definitive a castigatorilor concursului de planuri de 
afaceri, a listei de rezerva, pe site-ul web al proiectului: www. investitiainoameni.ro . 
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Organizarea si desfasurarea concursului de planuri de afaceri are la baza principiul transparantei 
incepand cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoasterea conditiilor de eligibilitate, 
a criteriilor de evaluare si selectie a planurilor de afaceri si, nu in ultimul rand, cunoasterea 
drepturilor si obligatiilor care revin beneficiarilor ajutorului de minimis si a prevedrilor 
procedurii de monitorizare a activitatii intreprinderilor pe o perioada de 12 luni pe peroiada 
implementarii proiectului si 8 luni pe perioada de sustenabilitate a proiectului. 

 
La competitie vor putea participa toti absolventii programului de formare anteprenoriala, 
respectiv cele 140 persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea 
marginalizata Bistrita Bârgaului, judetul Bistrita Nasaud, in aria desemnata ca fiind zona eligibila 
in cadrul proiectului (conform criteriilor de selectie definite a grupului tinta GT) din localitatea 
Bistrita Birgaului, comuna Bistrita Birgaului, jud. Bistrita Nasaud conform zonei mapate din 
harta proiectului (zonele aferente strazilor: Str. Tatarcuta, str. Tatarca, str. Valea Munceilor, str. 
Sarata, str. Brazii Buni, str. Ulita lui Closca, str. Pietroasa). 
 
Competiția de evaluarea și selectare a planurilor de afaceri este organizată și implementată de 
către Federatia de Dezvoltare a Zonei Rurale Birgau-Calimani  (Federatia de Dezvoltare a Zonei 
Rurale Birgau-Calimani în calitate de Lider al parteneriatului și Partenerul 1 - Comuna Bistrita 
Birgaului. 
Intocmirea unui Plan de afaceri este obligatorie pentru participanții la programul de formare 
antreprenorială ce doresc să obțină finanțare nerambursabilă în vederea înființări unei noi 
întreprinderi (start - up), in cadrul competitiei de proiecte. 

• Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează 
activităților economice enumerate in Anexa 9  ca si domenii CAEN neeligibile. 
 

▪ Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentei metodologii. 
▪ Metodologia cuprinde informații referitoare la: eligibilitatea beneficiarilor, domeniile 
economice eligibile, modalitatea de depunere a planurilor de afaceri, modelul standard al 
planului de afaceri, criteriile de evaluare a planurilor de afaceri, modalitatea de comunicare a 
rezultatelor competiției. 
▪ Metodologia de derulare impreuna cu toate documentele necesare pentru elaborarea planurilor 
de afaceri este disponibila pe site-ul web al proiectului: www. investitiainoameni.ro, sau poate 
fi solicitata direct la biroul Solicitantului (FDZR Bargau-Calimani), unde expertii consilieri si 
consultanti angajati in cadrul proiectului vor furniza toate informatiile necesare beneficiarilor, 
vor asigura suport si consiliere/consultanta pentru realizarea planurilor de afaceri si depunerea 
lor in cadrul competitiei. 
▪ Se vor selecta 30 de planuri de afaceri în vederea acordarii de subventii (microgranturi) pentru 
planurile de afaceri selectate ca fiind viabile de catre Comisia de evaluare si selectie a 
proiectelor.  
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4.1. MODALITATEA DE DEPUNERE A PLANURILOR DE AFACERI: 
 
Bugetul total alocat  prin proiect pentru dezvoltarea celor 30 de afaceri este de 3.346.500 

lei si intra sub incidenta ajutorului de minimis. Pentru acordarea granturilor va fi deschisa o 
competitie a planurilor de afaceri depuse de beneficiari. 
 
Aceasta competitie este una de tip competitiv, cu depunere on-going pana pe data de 15 
ianuarie 2020, cu selectie continuua pe criteriul primul venit, primul servit  si se deruleaza 
dupa cum urmeaza : 

 
Incepand cu data 3 ianuarie 2020 se deschide apelul de depunere a proiectelor/planurilor 
de afaceri in vederea selectiei  acestora pentru acordarea granturilor.  
Apelul va fi deschis pana in data de 15 ianuarie 2020 si are o valoare a pragrului minim de 
selectie de 89  puncte. 
Bugetul total alocat pe acest apel este este de 3.346.500 lei (respectiv 30 de granturi a cate 
111.550 lei/proiect) . 
In cazul in care valoarea proiectelor depuse cu un punctaj prescorat de 89 de puncte 
depaseste bugetul total alocat de 3.346.500 lei inainte de finalul perioadei de depunere,  
etapa de selectie se inchide automat. 

 
 
Proiectele pot fi depuse in perioada de depunere a planurilor de afaceri specificata in 

cadrul anuntului de lansare a sesiunii de depunere (data si ora limita pentru depunere proiectelor 
sunt prezentate in cadrul anuntului de lansare). 

ATENTIE!!!! 
Planurile de afaceri vor fi depuse în format fizic (letric), în format electronic pdf. (scanat) si 
editabil(word),  formularul de buget in excel - editabil (pe format CD), depus personal de către 
solicitanți, la biroul Federatiei de Dezvoltare a Zonei Rurale Birgau-Calimani în calitate de 
Lider al parteneriatului: str. Principala nr. 408A, comuna Prundu Birgaului, sat Prundu 
Birgaului, jud. Bistrita Nasaud, vis a vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului, dupa 
finalizarea fiecărui curs de formare antreprenorială, respectiv dupa sustinerea examenului de 
absolvire, sesiunea de depunere continua a proiectelor, selectia fiind de tip ON GOING.  
 

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordata este 111.550 lei / proiect, 
suma care poate reprezenta 100% din valoare totala a cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru 
societatile neplatitoare de TVA) aferente proiectului 
 
 
 

http://www.investitiainoameni.ro/


  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Str. Principală, nr. 512, 
Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, CIF 28315424, tel. 0740297211,  E-mail : proiect@investitiainoameni.ro, Web :  

www.investitiainoameni.ro 

 
 

Continutul Dosarului Planului de Afaceri  
 
 Opis dosar Plan de Afaceri  
 Plan de afaceri model standard + documente justificative (oferte de pret, alte documente 

relevante, etc) – Anexa 3 ; 
 Copie act de identitate al solicitantului 
 CV in format europass al solicitantului (inclusiv copii dupa diplome/certificari)  
 Certificat de absolvire al cursului de antreprenoriat sau adeverinta de absolvire a cursului 

cu examen final promovat in cadrul prezentului proiect  
 Anexa 4 – Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari  
 Anexa 5 – Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese 
 Anexa 6 – Declaratie de angajament 
 Anexa 7 – Declaratie de eligibilitate 
 Anexa 8 – Declaratie pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis 
 Anexa 10 – Bugetul proiectului 
 Grafic de implementare al proiectului 

 
ATENTIE!!!! 

 
Planurile de afaceri vor fi depuse în format fizic (letric), în format electronic pdf. 
(scanat) si editabil(word),  formularul de buget in excel - editabil -  inscriptionate pe  CD 
sau memorii stick USB, depus personal de către solicitanți, la biroul Federatiei de 
Dezvoltare a Zonei Rurale Bargau-Calimani în calitate de Lider al parteneriatului: str. 
Principala nr. 408A, comuna Prundu Birgaului, sat Prundu Birgaului, jud. Bistrita 
Nasaud, vis a vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului, dupa lansarea apelului de 
depunere de proiecte de catre Solicitant, respectiv dupa finalizarea de catre beneficiar a 
cursului de formare antreprenorială, respectiv dupa sustinerea examenului de absolvire 
si intocmirea Planului de afaceri. Sesiunea de depunere a proiectelor este  continua, 
selectia fiind de tip ON GOING, pe criteriul primul venit, primul servit, asa cum a fost 
descrisa mai sus.  
 
Dosarul planului de afaceri, se va numerota pe fiecare pagina, opisul fiind pagina 0. 
Dosarul va fi sigilat astfel incat sa nu se poata detasa nici o foaie din cadrul acestuia. La 
finalul dosarului se va specifica numarul paginilor pe care il contine: “Acest dosar 
contine……pag, numerotate de la …. La…..”. 
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4.2. Criterii de eligibilitate si selectie 
 
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI, CRITERII DE ELIGIBILITATE 
 

• Solicitantul are varsta de minim 18 ani; 
• Solicitantul face parte din grupul tinta inscris in cadrul proiectului INVESTITIA IN 

OAMENI = VIITORUL COMUNEI BISTRITA BIRGAULUI” – 
POCU/140/4.2/114598 din 05.03.2018, cod my SMIS nr. 114598, respectiv: persoane 
care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: intentioneaza sa infiinteze o afacere 
nonagricola cu sediul social si isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural din 
Regiunea de Dezvoltare Nord Vest respectiv, in aria desemnata ca fiind zona eligibila 
in cadrul proiectului (conform criteriilor de selectie definite a grupului tinta GT) din 
localitatea Bistrita Birgaului, comuna Bistrita Birgaului, jud. Bistrita Nasaud conform 
zonei mapate din harta proiectului (zonele aferente strazilor: Str. Tatarcuta, str. 
Tatarca, str. Valea Munceilor, str. Sarata, str. Brazii Buni, str. Ulita lui Closca, str. 
Pietroasa). 

• Solicitantul nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o 
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila din motive profesionale sau etic 
profesionale 

• Solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si 
irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau alte 
activitati ilegale, in detrimental intereselor financiare ale Comunitatii Europene 

• Solicitantul nu beneficiaza de o alta finantare nerambrusabila prin Fondul Social 
European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020 pentru activitati similare 
cu cele derulate in cadrul proiectului INVESTITIA IN OAMENI = VIITORUL 
COMUNEI BISTRITA BIRGAULUI” – POCU/140/4.2/114598 din 05.03.2018, cod 
my SMIS nr. 114598; 
 

Atentie!!!! 
• Persoanele fizice care infiinteaza afaceri in cadrul prezentului proiect 

a.  nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura altor societati 
comerciale infiintate in baza Legii societatiilor nr. 31/1991 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, la data semnarii contractului de subventie ; 

b. Persoanele fizice care participă la concursul de planuri de afaceri nu trebuie să 
aibă calitatea de asociați majoritari sau administratori în structura altor întreprinderi 
si nici sa nu fie asociat in societate care are acelasi cod CAEN cu cel al societatii 
nou infiintate in cadrul proiectului. 
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Atentie!!!! 

• Un aplicant poate participa la concurs cu un singur plan de afaceri. 
 
 
• Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților 
economice enumerate in Anexa 9 -  ca si domenii CAEN neeligibile ; 
• Nu pot beneficia de microgranturi (ajutor de minimis) persoanele care nu au participat si 
absolvit programul de formare antreprenorială derulat in cadrul proiectului. 
 
În selectarea planurilor de afaceri, solicitantul va respecta următoarele condiții : 
▪ Solicitantul poate participa la activitățile de formare și consiliere antreprenorială si financiara in 
cadrul incubatoarelor de afaceri organizate în cadrul prezentului proiect, indiferent de sex, etnie, 
apartenență politică sau orientare religioasă, conform principiilor egalității de șanse. 
▪ Înscrierea participanților eligibili la competiție se realizează în conformitate cu Metodologia de 
recrutare a grupului țintă și Metodologia de derulare a competiției de evaluare și selecție a 
planurilor de afaceri. 
▪ Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat 
în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. 
▪ Fiecare membru al grupului țintă va putea participa la cursurile de formare antreprenorială și va 
putea primi ajutor de minimis (microgrant) pentru înființarea unei întreprinderi și pentru 
implementarea unui plan de afaceri numai o singură dată în cadrul concursului de proiecte, 
indiferent de numărul de asociați din cadrul întreprinderii nou înființate. 
▪ Nu pot participa la concurs acele planuri de afaceri care prevăd angajarea a mai puțin de 2 
persoane. Vor fi excluse din concurs planurile de afaceri care prevăd contracte de prestări 
servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu solicitanții sau partenerii din proiect. 
▪ Persoanele care sunt angajați ai Beneficiarului și ai partenerilor acestuia, precum și soțul/soția 
sau o rudă, ori un afin, până la gradul 2 inclusiv, nu au dreptul de a participa nici la cursurile de 
formare, nici la concursul de idei de afaceri. 
▪ Fiecare participant poate depune o singură candidatură, care să conțină un singur plan de 
afaceri.  
▪ Fiecare participant poate înscrie în concurs numai un singur plan de afaceri. In Concurs sunt 
admise doar propunerile de planuri de afaceri completate în conformitate cu Metodologia de 
derulare a concursului. 
▪ Planul de afaceri realizat va trebui să respecte un format standard disponibil pe site-ul web al 
proiectului (Anexa 1), un număr maxim de caractere, iar ideea de afaceri să se încadreze în 
sectoarele economice eligibile (lista codurilor CAEN neeligibile - Anexa 9 este disponibilă pe 
site-ul proiectului). 
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Nota: 
 

Titularii planurilor de afaceri castigatoare vor infiinta intreprinderi noi.  
Se vor infiinta 30 de intreprinderi noi.  
Fiecare intreprindere nou infiintata prin proiect va crea minim 2 locuri de munca, pentru 
a fi eligibila, destinate persoanelor din grupul tinta a proiectului, respectiv grupurile 
vulnerabile ale proiectului  care au urmat un curs de formare profesionala in cadrul 
proiectului. 
Pentru crearea a minim trei locuri de munca in cadrul intreprinderilor nou infiintate, 
prevazute de catre beneficiari  in Planurile de afaceri depuse in concurs,  solicitantii de 
granturi vor primi punctaj suplimentar, iar firmele infiintate prin proiect, urmare a obtinerii 
grantului, vor beneficia de subventii pentru 2 dintre cei 3 angajati in valoare de 900 lei/luna/ 
angajat, timp de 12 luni, pe perioada derularii proiectului. 
 
Afacerile înfiinţate vor funcţiona minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului 
şi vor asigura o perioadă de sustenabilitate de inca minimum 8 luni. 
 
Organizarea si desfasurarea activitatilor intreprinderilor infiintate.  
Se vor organiza si demeara activitatile proiectului, vor fi realizate achizitiile prevazute 
in planul de afaceri, se vor realiza angajarile pentru locurile de munca create, se vor 
incheia parteneriatele cu institutiile si companiile de profil in scopul dezvoltarii 
activitatii intreprinderilor. Se vor realiza toate activitatile necesare pentru fiecare 
întreprindere in parte conform planului de afaceri aprobat.  
Consultantii in antreprenoriat, consilierii financiari vor monitoriza si verifica 
desfasurarea in bune conditii a activitatilor operationale desfasurate in cadrul 
intreprinderilor infiintate. 
 
 
 

5. DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI 
 

5.1.  Stabilirea Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 
 
In vederea evaluarii planurilor de afaceri, se va constitui o comisie de selectie compusa dintr-un 
numar impar de membrii : minim 3 membrii, maxim 7 membrii. 
 
Din aceasta comisie vor face parte reprezentanţi ai mediului de afaceri, patronatelor din aria de 
implementare a proiectului, reprezentanti ai comunitatii, liderului sau partenerilor din proiect. 
Astfel, planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii 
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stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi 
nediscriminatoriu. 
 
Comisia va fi stabilită în baza unei decizii aprobată de către Federatia de Dezvoltare a Zonei 
Rurale Birgau-Calimani Solicitant in cadrul prezentului proiect. 
 
Componența comisiei este stabilită astfel încât să faciliteze o evaluare cât mai corectă din partea 
unor experți ale căror domenii de activitate să fie complementare pentru a asigura o perspectivă 
cât mai corectă asupra planurilor de afaceri propuse pentru implementare în cadrul proiectului.  
 
Principalele atribuții ale Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri sunt: 
 Evaluarea administrativa a proiectelor ; 
 Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri și respectarea grilei de evaluare ; 
 Întocmirea documentelor aferente (grile de evaluare completate, procese-verbale, liste cu 

candidați admiși, liste de rezervă, etc.) 
 Selectia planurilor de afaceri ; 
 Primirea si Soluționarea contestațiilor; 
 Elaborarea deciziilor de acordare a subvențiilor; 

 
Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri va respecta următoarele reguli: 
▪ Exercitarea atribuțiilor cu onestitate si corectitudine  
▪ Declinarea evaluării în cazul în care constată că se află într-o situație de conflict de interese 
▪ Evaluarea obiectivă, strict pe baza principiilor transparenței și egalității de șanse dar și a 
criteriilor stabilite în prezenta metodologie 
▪ Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participanților 
▪ Respectarea prezentei metodologii și a termenelor stabilite ; 
 
 

5.2. Evaluarea și selecția planurilor de afaceri 
 
 
Evaluarea și selecția planurilor de afaceri se va desfasura in 3 etape, astfel: 
a) Verificare privind eligibilitatea administrativa – etapa 1 – conform Anexei 2 – Grila de 
verificare eligibilitate administrativa 
Se va verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate administrativa a candidaților: 
 
Sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
▪ Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă  
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▪ persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: intentioneaza sa infiinteze o afacere 
nonagricola cu sediul social si au resedinta sau domiciliul in mediul rural din Regiunea de 
Dezvoltare Nord Vest respectiv, in aria desemnata ca fiind zona eligibila in cadrul proiectului 
(conform criteriilor de selectie definite a grupului tinta GT) din localitatea Bistrita Birgaului, 
comuna Bistrita Birgaului, jud. Bistrita Nasaud conform zonei mapate din harta proiectului (aria 
delimitata de zonele aferente strazilor: Str. Tatarcuta, str. Tatarca, str. Valea Munceilor, str. 
Sarata, str. Brazii Buni, str. Ulita lui Closca, str. Pietroasa). 
 
Verificarea privind eligibilitatea administrativa a planurilor de afaceri ce intră în 
competiție 
În vederea acceptării planurilor de afaceri în competiție, Comisia de evaluare va verifica 
respectarea condițiilor referitoare la: 
▪ Structura planului de afaceri (inclusiv structura de buget) 
▪ Încadrarea în sectoarele economice eligibile pentru finanțare 
▪ Respectarea perioadei de înscriere 
▪ Existența și valabilitatea documentelor de înscriere 
 
Condițiile generale de eligibilitate administrativa pentru planurile de afaceri: 
 
▪ activitatea principală propusă în planul de afaceri să fie asimilată unui sector economic eligibil, 
conform prevederilor din Metodologie si a documentele anexe. 
▪ sediul social al întreprinderii care urmează a fi înființată să fie în regiunea de implementare – 
regiunea Nord-Vest, in aria desemnata ca fiind zona eligibila in cadrul proiectului (conform 
criteriilor de selectie definite a grupului tinta GT) din localitatea Bistrita Birgaului, comuna 
Bistrita Birgaului, jud. Bistrita Nasaud conform zonei mapate din harta proiectului (aria 
delimitata de zonele aferente strazilor: Str. Tatarcuta, str. Tatarca, str. Valea Munceilor, str. 
Sarata, str. Brazii Buni, str. Ulita lui Closca, str. Pietroasa). 
▪ fiecare întreprindere finanțată în urma câștigării concursului și obținerii ajutorului de minimis 
va trebui să asigure crearea si sustinerea locurilor de muncă  stipulate in Grila de evaluare 
tehnico-financiara, conform punctajului primit pentru obtinerea finantarii( grantului acordat prin 
proiect) pentru o perioada de 20 luni, din care 12 luni in timpul perioadei de implementare a 
prezentului proiect si 8 luni in perioada de sustenabilitate. 
 

Nota: 
 

Titularii planurilor de afaceri castigatoare vor infiinta intreprinderi noi.  
Se vor infiinta 30 de intreprinderi noi.  
Titularii planurilor de afaceri castigatoare vor infiinta intreprinderi noi.  
Se vor infiinta 30 de intreprinderi noi.  
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Fiecare intreprindere nou infiintata prin proiect va crea minim 2 locuri de munca, pentru 
a fi eligibila, destinate persoanelor din grupul tinta a proiectului, respectiv grupurile 
vulnerabile ale proiectului  care au urmat un curs de formare profesionala in cadrul 
proiectului. 
Pentru crearea a minim trei locuri de munca in cadrul intreprinderilor nou infiintate, 
prevazute de catre beneficiari  in Planurile de afaceri depuse in concurs,  solicitantii de 
granturi vor primi punctaj suplimentar, iar firmele infiintate prin proiect, urmare a obtinerii 
grantului, vor beneficia de subventii pentru 2 dintre cei 3 angajati in valoare de 900 lei/luna/ 
angajat, timp de 12 luni, pe perioada derularii proiectului. 
 
Afacerile înfiinţate vor funcţiona minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului 
şi vor asigura o perioadă de sustenabilitate de inca minimum 8 luni. 
 
Organizarea si desfasurarea activitatilor intreprinderilor infiintate.  
Se vor organiza si demeara activitatile proiectului, vor fi realizate achizitiile prevazute 
in planul de afaceri, se vor realiza angajarile pentru locurile de munca create, se vor 
incheia parteneriatele cu institutiile si companiile de profil in scopul dezvoltarii 
activitatii intreprinderilor. Se vor realiza toate activitatile necesare pentru fiecare 
întreprindere in parte conform planului de afaceri aprobat.  
Consultantii in antreprenoriat, consilierii financiari vor monitoriza si verifica 
desfasurarea in bune conditii a activitatilor operationale desfasurate in cadrul 
intreprinderilor infiintate. 
 
▪ respectarea formatului standard al planului de afaceri  
 
După analiza planurilor de afaceri din punct de vedere al eligibilitatii administrative se va 
înscrie, de catre membrii Comisiei, mențiunea admis/respins pentru fiecare proiect/plan de 
afaceri depus in concurs. 
Comisia poate solicita, daca constata ca este cazul, o singura Cerere de clarificări la partea de 
Verificare a eligibilitatii administrative. Termenul de raspuns este de 3 zile calendaristice. 
 
În urma acestei verificări Comisia de selecție întocmește un Proces verbal prin care stabilește 
dosarele ce urmează să fie admise si cele urmeaza a fi respinse: numele candidaților și motivele 
respingerii.  
Toti solicitantii vor fi informati cu privire la rezultatele evaluarii, prin postarea anuntului pe site-
ul proiectului, afisarea la biroul FDZR Bargau - Calimani, Liderul de proiect.  
Persoanele a caror plan de afaceri este respins vor putea face contestatie în termen de 2 zile 
calendaristice de la data afisarii  Procesului verbal. 
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b) Etapa 2 - Evaluarea planurilor de afaceri admise in etapa 1, din punct de vedere tehnic 
și financiar - conform Anexei 1 - Grila de evaluare tehnico-financiara  
 
▪ Selecția tehnico-financiară a planurilor de afaceri în vederea obținerii finanțării va avea în 
vedere calitatea planului de afaceri și se va realiza conform Grilei de evaluare tehnico-financiara, 
Anexa 1. 
▪ Fiecare membru al Comisiei de evaluare va acorda un punctaj pentru fiecare proiect/plan de 
afaceri depus in Concurs.  
Vor fi selectate proiectele/Planurile de afaceri care in urma totalizarii punctajului acordat, 
intrunesc minim 89 de puncte - punctaj din grila de evaluare.  
▪ În urma evaluarii realizate Comisia de selecție întocmește  Procese verbale prin care stabilește 
proiectele/planurile de afaceri selectate pentru finantare, cele care au trecut pragul minim de 
selectie, respectiv au obținut minim 89 de puncte - punctaj din grila de evaluare, acestea fiind 
selectate pe criteriul primul venit-primul servit, selectia realizandu-se pana la epuizarea 
fondurilor dupa cum urmeaza : 
 
Incepand cu data 3 ianuarie 2020 se deschide apelul de depunere a proiectelor/planurilor 
de afaceri in vederea selectiei  acestora pentru acordarea granturilor.  
Apelul va fi deschis pana in data de 15 ianuarie 2020 si are o valoare a pragrului minim de 
selectie de 89  puncte. 
Bugetul total alocat pe acest apel este este de 3.346.500 lei (respectiv 30 de granturi a cate 
111.550 lei/proiect) . 
In cazul in care valoarea proiectelor depuse cu un punctaj prescorat de 89 de puncte 
depaseste bugetul total alocat de 3.346.500 lei inainte de finalul perioadei de depunere,  
etapa de selectie se inchide automat. 

 
▪ Comisia poate solicita, daca constata ca este cazul, maxim 2 cereri de clarificări pentru 
evaluarea tehnica și financiara - etapa 2. Termenul de răspuns din partea solicitantului este 3 
zile calendaristice pentru fiecare solicitare de clarificare. 
 
▪ Va fi publicată pe site-ul web al proiectului si afisata la biroul Liderului de proiect -  FDZR 
Bargau – Calimani, o listă cu candidații admiși pentru finantare. 
  
▪ Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost respinse se vor regasi pe lista 
proiectelor/Planurilor de afaceri respinse in care vor regasi si detalii referitoare la punctajul 
obtinut.  
Acestea au drept de contestare a deciziei, în termen de 2 zile de calendaristice de la data afisarii 
rezultatelor pe site si la biroul Liderului de proiect FDZR Bargau – Calimani. 
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c) Modalitatea de calcul a punctajului final – etapa 3: 
▪ Vor fi selectati pentru finanțare candidații care au obținut minim 89 puncte ca urmare a 
rezultatelor evaluarii și selecției planurilor de afaceri/ proiectelor depuse in Concurs ; 
▪ Se vor selecta 30 de planuri de afaceri în vederea obținerii ajutorului de minimis, granturilor 
oferite in cadrul proiectului. 
 
Comunicarea rezultatelor parțiale 
 
▪ Rezultatele parțiale vor fi comunicate pe site-ul proiectului. 
▪ Comisia de selecție va publica pe site-ul proiectului lista planurilor de afaceri selectate pentru 
finantare și a celor care nu au intrunit punctajul minim de selectie.  
  
Depunerea contestațiilor 
 
▪ Participanții vor putea depune contestații în maxim 2 zile calendaristice din momentul anunțării 
rezultatelor pe site-ul proiectului si afisare la biroul Liderului de proiect. Perioada de soluționare 
a contestațiilor este de maxim  5 zile lucratoare de la încheierea perioadei de depunere a 
contestațiilor. 
 
Contestaiile se depun personal de către solicitanți, in format letric, in termenul stabilit, la biroul 
Federatiei de Dezvoltare a Zonei Rurale Birgau-Calimani, Lider al proiectului: str. Principala 
nr. 408A, comuna Prundu Birgaului, sat Prundu Birgaului, jud. Bistrita Nasaud, vis a vis de 
cladirea Primariei Prundu Birgaului.  
 
In vederea solutionarii contestatiilor, se va constitui o comisie de selectie compusa dintr-un 
numar impar de membrii (minim 3 membrii), altii decat Comisia de evaluare si selectie a 
proiectelor/planurilor de afaceri. 
Din aceasta comisie pot face parte reprezentanţi ai mediului de afaceri, reprezentanti ai 
comunitatii, liderului sau partenerilor din proiect etc.  
Astfel, reevaluarea planurilor de afaceri va fi facuta de catre o Comisie de evaluare si solutionare 
a  contestatiilor în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. 
 
Comisia va fi stabilită în baza unei decizii aprobată de către Federatia de Dezvoltare a Zonei 
Rurale Birgau-Calimani – Lider in cadrul prezentului proiect. 
 
Componența comisiei fost stabilită astfel încât să faciliteze o evaluare cât mai corectă din partea 
unor experți ale căror competetnte permit evaluarea corectă aplanurilor de afaceri propuse pentru 
finantare în cadrul proiectului.  
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Publicarea rezultatelor finale pe site-ul proiectului 
▪ Rezultatele finale vor fi comunicate pe site-ul proiectului imediat dupa comunicarea 
rezultatelor contestatiilor.  
Lista  cu rezultatele finale va fi publicata pe site-ul proiectului si afisata la biroul Liderului de 
proiect. 
 
 
Validarea aplicațiilor 
 
Solicitantii celor  30 de proiecte selectate vor depune următoarele documente pentru validare: 
 Cazierul fiscal și/sau cazierul juridic al participantului care depune planul de afaceri, în 

termen de valabilitate la data depunerii 
 Document emis de registrul comerțului privind calitatea de asociat și/sau administrator 

prin care se va face dovada că aplicantul nu are calitatea de acționar majoritar sau 
administrator în altă întreprindere ; 

 Alte documente solicitate de catre administratorul de grant ; 
 
 
 
 
6. PREVEDERI FINALE 
 
Întreg procesul de selecție și evaluare a planurilor de afaceri se va realiza în conformitate cu 
metodologia de selecție stabilită și cu respectarea principiilor egalității de șanse și al 
nediscriminării. 
După încheierea etapei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri vor fi încheiate contracte de 
subvenție (microgrant) între beneficiarul ajutorului de minimis și adminitratorii de grant. 
Contractul de subvenție – formatul standard va fi publicat pe portalul proiectului pentru 
informarea potențialilor beneficiari cu privire la obligațiile ce vor trebui îndeplinite în calitate de 
beneficiari de ajutor de minimis. 
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In vederea standardizarii si transparentizarii derularii competitiei de planuri de afaceri organizare 
in cadrul proiectului  ”INVESTITIA IN OAMENI = VIITORUL COMUNEI BISTRITA 
BIRGAULUI” – POCU/140/4.2/114598 din 05.03.2018, au fost elaborate urmatoarele formulare 
si modele, care se regasesc ca anexe la prezenta metodologie: 
 

• Plan de afaceri -  model standard – Anexa 3, 
• Anexa 1 – Grila de evaluare tehnico-financiara 
• Anexa 2 – Grila de verificare eligibilitate administrativa 
• Anexa 4 – Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari  
• Anexa 5 – Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese 
• Anexa 6 – Declaratie de angajament 
• Anexa 7 – Declaratie de eligibilitate 
• Anexa 8 – Declaratie pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis 
• Anexa 9 – Lista codurilor CAEN eligible/neeligibile 
• Anexa 10 – Bugetul proiectului 
• Anexa 11– Model de contestatie 
• Grafic de implementare al activitatilor proiectului 

 
Prezenta metodologie va suferi modificari ulterioare care vor fi materializate in versiuni noi ale 
metodologiei, anexelor si instrumentelor elaborate.  
 
 
 

Avizat, 
Manager de proiect: 

CHIFOR ADINA VERONICA 
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