
 

 

 

 

PROCEDURA 

de organizare a concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului finantat  

POCU/991/1/3/153560 „OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA 

SUD MUNTENIA”  

cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman  

2014-2020 

 

 

Axa prioritara 1:  Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" 

Obiectivul tematic 8:  Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea 

mobilității forței de muncă  

Prioritatea de investitii 8.ii:  Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu 

au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de 

excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin 

punerea în aplicare a “garanției pentru tineret” 

Obiectivul specific 1.1:  Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați 

la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 

Obiectivul specific 1.2:  Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 

rezidența în regiunile eligibile  
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1. CONTEXT  

Proiectul „OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET"s DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

Componentă 1 - Apel : POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2/3/Operațiune compozită 

OS. 1.1, 1.2 Cod proiect:My SMIS153560este cofinantat din Fondul Social European prin Programul 

Operational Capital Uman 2014-2020  are ca obiectiv general sprijinirea integrarii durabile pe piata 

muncii a min 392 de tineri din categoria NEETs, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a 

tinerilor din comunitatile marginalizate, prin imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin 

evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs 

someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare cu domiciliul sau resedinta in 

regiunea de dezvoltare SUD MUNTENIA, respectiv prin sprijinirea participarii la programe de formare 

profesionala continua, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, furnizarea de servicii 

specializate de stimulare a ocuparii si sustinerea antreprenoriatului.  

Proiectul își propune sprijinirea integrării durabile pe piața muncii a tinerilor NEETs cu vârste cuprinse 

între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul de ocupare în regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de 

programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora – servicii de formare profesională, certificare de 

competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri. Proiectul “Oportunități pentru tinerii NEETs 

din regiunea Sud-Muntenia”, prin rezultate propuse, contribuie la atingerea obiectivului specific POCU – 

Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, Prioritatea de investiții 8.ii – Integrarea 

durabilă pe piața muncii a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare 

prin susținerea creșeterii gradului de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, 

înregistrați în categoria tinerilor NEETs. Sprijinirea integrării durabile pe piața muncii a 392 tineri NEETs 

cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul de ocupare în regiunea Sud-Muntenia, prin 

furnizarea de programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora – servicii de formare profesională, 

certificare de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri. Proiectul “Oportunități pentru 

tinerii NEETs din regiunea Sud-Muntenia”, prin rezultate propuse, contribuie la atingerea obiectivului 

specific POCU – Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, Prioritatea de investiții 8.ii – 

Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau 

formare prin susținerea creșeterii gradului de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, 



 

 

înregistrați în categoria tinerilor NEETs. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 1.1 prin 

propunerea de activități de formare profesională, furnizare de servicii de mediere, susținerea dezvoltării 

de afaceri, care au ca rezultat creșterea ocupării tinerilor NEETs și la atingerea obiectivului specific 1.2 

prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte non-formale. Apreciem ca prin 

atingerea obiectivelor propuse, proiectul va contribui in mod direct la dezvoltarea sustenabila a regiunii in 

care se implementeaza pe de o parte iar pe de alta parte va avea un aport considerabil in schimbarea 

statutului de persoane vulnerabila a membrilor grupului tinta in persoane incadrate in munca si astfel 

contributori la dezvoltarea zonei. Sustinerea unei persoane neincadrate in munca prin includerea in 

activitati profesionale este esentiala in primul rand pentru individ, acesta avand recapatandu-si statutul de 

persoane activas pe piata muncii cu implicatii in primul rand asupra perceptiei personale si asupra 

nivelului de trai si totodata contribuie la dezvoltarea oricarei comunitati/societati, fiecare individ care 

obtine statutul de salariat contribuind la cresterea indicatorilor socio economici aferenti zonei din care 

provine. Proiectul susține Planul de implementare a Garanției pentru Tineret răspunzând inițiativelor 

planificate în acest document cu privire la stimularea ocupării pe cont propriu și a antreprenoriatului 

pentru tineri (proiectul prevede creșterea competențelor antreprenoriale a 40 de tineri NEETs și susținerea 

înființării și funcționarea a 12 afaceri), evaluarea și recunoașterea comptențelor profesionale obținute în 

sistem nonformal și informal (30 de tineri NEETs vor fi incluși într-un program de evaluare și certificare 

de competențe), formare profesională (322 tineri NEET s vor participa la programele de formare 

profesională derulate în cadrul proiectului).  

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS 1: Creșterea gradului de integrare pe piața muncii a 352 tineri Neets din categoriile „mediu ocupabil”, 

“greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” prin organizarea și derularea a 10 programe de formare 

profesională în domenii identificate ca cerute pe piața muncii la nivel regional, prin evaluarea și 

certificarea competențelor dobândite în contexte informale și prin furnizarea de servicii de mediere a 

muncii. OS 1 este operationalizat prin realizarea A2, A3, A4 si A5 si contribuie la realizarea obiectivelor 

specifice 1.1 si 1.2 aferente AP 1 fiind corelat cu obiectivul tematic 8, PI 8ii. Ca urmare a realizarii 

acestui obiectiv 352 tineri NEETs isi vor dezvolta competentele, aptitudinile si abilitatile necesare pe 

piata muncii, pe de o parte prin participarea la programele de formare propuse (322 persoane selectate in 

GT al proiectului) iar pe de alta parte prin evaluarea si certificarea de competente dobandite in context 



 

 

informale/nonformale (30 persoane selectate in GT al proiectului) și prin furnizarea de servicii de mediere 

a muncii  

OS 2 Dezvoltarea competențelor, a cunoștintelor și aptitudinilor antreprenoriale a 40 de tineri Neets din 

categoria ușor ocupabil, din regiunea Sud-Muntenia care își doresc înființarea unei afaceri în regiunea 

vizată, prin derularea unui program de formare în domeniul antreprenoriatului. Acest obiectiv susține 

realizarea obiectivului general al proiectului, prin participarea la acest program de formare, tinerii Neets 

dezvoltându-și competențe și abilități în vederea angajării pe cont propriu. Totodata, OS 2 contribuie la 

realizarea obiectivului tematic 8 al AP 1, P1 8ii, OS 1.1 iar operationalizarea acestui obiectiv se va face 

prin intermediul A6 (A6.1 si A6.2) 

OS 2: Dezvoltarea competențelor, a cunoștintelor și aptitudinilor antreprenoriale a 40 de tineri Neets din 

categoria ușor ocupabil, din regiunea Sud-Muntenia care își doresc înființarea unei afaceri în regiunea 

vizată, prin derularea unui program de formare în domeniul antreprenoriatului. Acest obiectiv susține 

realizarea obiectivului general al proiectului, prin participarea la acest program de formare, tinerii Neets 

dezvoltându-și competențe și abilități în vederea angajării pe cont propriu. Totodata, OS 2 contribuie la 

realizarea obiectivului tematic 8 al AP 1, P1 8ii, OS 1.1 iar operationalizarea acestui obiectiv se va face 

prin intermediul A6 (A6.1 si A6.2)  

OS 3: Sprijinirea înființării și functionării a 12 afaceri sustenabile în regiunea Sud-Muntenia. Acest 

obiectiv se va realiza prin activități specifice: sprijinirea înființării și funcționării afacerilor dezvoltate de 

tinerii Neets ale cărora planuri de afaceri au fost selectate, prin asigurarea finanțării, acordarea de 

consiliere/consultanță în domeniul antreprenoriatului și monitorizarea firmelor subvenționate. OS 3 va fi 

operationalizat prin implementarea A 6 (A6.3 si A6.4). 

In sensul prezentei Proceduri, 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: sa fie tanar NEETs cu 

varsta cuprinsa intre 16 si 29 ani la momentul intrarii in operatiune, sa fie inregistrat si profilat de catre 

SPO cu grad de ocupabilitate A – „usor ocupabili”, sa aiba domiciliul in Regiunea de Dezvoltare Sud 

Munetnia respectiv judetele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giugiu,Ialomița, Prahova , Teleorman. 

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 procedura stabileste reglementarile unitare pe care le aplica parteneriatul compus dintre 

Asociatia " Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO 

VOCATIE" - lider de parteneriat  si  Asociatia pentru Dezvoltare si Integrare Helianthus 

Alexandria-partener 1,  Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman- 

partener 2 și Ilbah Studio SRL- partener 3 in vederea sprijinirii infiintarii unui numar de 12 start-up-

uri in cadrul activitatilor proiectului „OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET"s DIN 

REGIUNEA SUD MUNTENIA”, cod mySMIS 153560 

3. BAZA LEGALA  

Prezenta Procedura este elaborata in conformitate cu: 

□ Program Operational Capital Uman cod 2014RO05M9OP001 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; 

□ 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 2014-2020 

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

Codul fiscal 

□ Ghidul Solicitantului – conditii specifice “Viitor Pentru Tinerii NEETs I” - AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 

& OS 1.2 

□ Schema de Ajutor de Minimis “Viitor Pentru Tinerii NEETs I” 

 

  



 

 

4. CONDITII GENERALE PENTRU DEPUNERE PLANURI DE 

AFACERI 

Proiectul se va implementa in Regiunea de SUD MUNTENIA, ce cuprinde urmatoarele 7 judete:  Argeș, 

Călărași, Dâmbovița, Giugiu,Ialomița, Prahova , Teleorman; 

La Concursul de Planuri de Afaceri pot participa membrii grupului tinta al proiectului 

„OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET"s DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA”, cod 

mySMIS 153560 cu grad de ocupabilitate A – „usor ocupabili” și în procent de 10% tineri NEETs 

înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. 

Calendarul estimativ de organizare si desfasurare a evaluarii planurilor de afaceri este urmatorul: 

 Publicarea Procedurii pentru evaluarea planurilor de afaceri: 17 NOIEMBRIE  2022 

 Depunerea dosarelor de proiect: in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la comunicarea 

prezentei, dar nu mai tarziu de 30 NOIEMBRIE 2022; 

 Evaluarea dosarelor de proiect se va face in mod continuu în perioada 1.12.2022 – 15.12.2022; 

rezultatele finale vor fi publicate dupa finalizarea evaluarii si ierarhizarii tuturor planurilor de 

afaceri  în data de 16.12.2022; 

 Perioada de contestații 16-17 decembrie 2022; 

 Publicarea listei finale: 18.12.2022 

 

5. ELIGIBILITATEA BENEFICIARILOR FINANTARII 

NERAMBURSABILE 

Pentru a beneficia de finantarea nerambursabila acordata in cadrul proiectului „„OPORTUNITĂȚI 

PENTRU TINERII NEET"s DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA”, cod mySMIS 153560 start-up-

urile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:  



 

 

a) sunt initiate de un membru al Grupului Tinta al proiectului „„OPORTUNITĂȚI PENTRU 

TINERII NEET"s DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA”, cod mySMIS 153560 incadrat in 

categoria de ocupabilitate A – „usor ocupabili” ce detine majoritatea capitalului social;  

b) Concursul de planuri de afaceri este dedicat în principal persoanelor care au absolvit cursul de 

Competențe Antreprenoriale organizat in cadrul proiectului dar si tinerilor NEETS inregistrați la SPO 

care doresc să dezvolte propria lor afacere.  

c) persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura 

altor societati comerciale infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, la data semnarii contractului de subventie; 

d) Planul de Afaceri al start-up-ului a fost selectionat spre finantare in cadrul Concursului de Planuri de 

Afaceri organizat in baza prezentei proceduri; 

e) sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania; 

f) sediul social al intreprinderii si activitatea principala este localizata in Regiunea de Dezvoltare SUD 

MUNTENIA; 

g) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare conform schemei de minimis “Viitor 

Pentru Tinerii NEETs I” (Anexa 10. – activitati exceptate) 

h) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate 

printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-

profesionale; 

i) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si 

irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in 

detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene; 

j) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false; 

k) este direct responsabil de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu actioneaza ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finantat; 

l) 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, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, 

aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare 

aferenta; 

m) respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice “Viitor Pentru Tinerii 

NEETs I” - AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2, respectiv: 

‐ angajarea a minimum unei persoane in cadrul afacerii finantate prin schema de minimis; 

‐ asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de 

minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare; 

‐ asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa asigure 

continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca; 

‐ respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului. 

‐ valoarea ajutorului de minimis  in suma totala de 236000 lei, pentru  cele 12 firme infiintate 

conform buget  se va acorda astfel: 8 firme x 80000 lei si 4 firme x 76000 lei,  

Pentru justificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate solicitantul va depune o declaratie de eligibilitate 

(conform Anexa 2. – Declaratie de eligibilitate). 

6. ALTE CERINTE CONFORM  GHIDUL SOLICITANTULUI – 

CONDITII SPECIFICE ” VIITOR PENTRU TINERII NEETS I” 

In realizarea planurilor de afaceri solicitantii de ajutor de minimis trebuie sa prevada activitati care 

conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificatiilor din Ghidul 

solicitantului – Conditii specifice “Viitor Pentru Tinerii NEETs I”, respectiv: 

□ dezvoltarea durabila - se vor propune masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin 

dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor 

dezvoltarii durabile respectiv: protectia mediului, eficienta energetica, atenuarea schimbarilor 

climatice si/sau adaptarea la acestea; 

□ egalitatea de sanse si non-discriminarea – se vor propune masuri concrete de promovare a 



 

 

egalitatii de sanse combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau 

credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala; 

□ promovarea egalitatii intre femei si barbati – actiunile specifice pot inlude fara a se limita la 

acestea: imbunatatirea insertiei sociale si profesionale a femeilor, cu accent asupra femeilor 

provenind din medii sau grupuri dezavantajate (de exemplu femeile de etnie roma sau familiile 

monoparentale) 

De asemenea in realizarea planurilor de afaceri, solicitantii de ajutor de minimis trebuie sa prevada 

activitati care conduc la promovarea temelor secundare din POCU 2014-20207, conform specificatiilor 

din Ghidului solicitantului – Conditii specifice astfel se vor propune actiuni/masuri care vor: 

□ imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatie si comunicatiilor 

(TIC); 

□ sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din 

punctul de vedere al utilizarii resurselor; 

□ inovarea sociala  

□ nediscriminare 

Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii parteneriatului nu pot avea calitatea 

de angajati sau asociati in cadrul start-up-urilor infiintate prin proiect. 

Participantul la concursul de planuri de afaceri va fi administratorul start-up-ului care se va infiinta, 

respectiv reprezentantul legal al acesteia pe toata durata celor 18 luni de la data infiintarii firmei si 

momentul finalizarii proiectului (12 luni perioada de implementare proiect si 6 luni perioada de 

sustenabilitate). 

 

7. CONDITII DE ELIGIBILITATE A ACTIVITATILOR SI 

CHELTUIELILOR START-UP-URILOR  

□ Eligibilitatea Activitatilor (cf Art 6 din Schema de ajutor de minimis “Viitor Pentru Tinerii NEETs 



 

 

I”) 

Sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, conform Ghidului solicitantului – Conditii 

specifice “Viitor Pentru Tinerii NEETs I”, din cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa 

prioritara 1 Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Obiectivul specific 1.1. - Creșterea ocupării 

tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 

rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul specific 1.2. - Îmbunătățirea nivelului de competențe, 

inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al 

tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 

rezidența în regiunile eligibile, activitatile care respecta cumulativ urmatoarele conditii: 

 au ca scop infiintarea si dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului solicitantului – 

Conditii specifice ”Viitor Pentru Tinerii NEETs I”;  

 respecta conditiile de infiintare si dezvoltare definite in Ghidului solicitantului – Conditii 

specifice ”Viitor Pentru Tinerii NEETs I”; 

 sunt realizate de intreprinderile nou infiintate in cadrul proiectelor finantate prin Ghidul 

solicitantului – Conditii specifice ”Viitor Pentru Tinerii NEETs I”. 

□ Eligibilitatea Cheltuielilor  

Lista cheltuielilor eligibile este prevazuta in Anexa 11. – Lista cheltuielilor eligibile. 

8. ORGANIZAREA SI DERULAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE 

AFACERI 

8.1 Comunicarea Procedurii de organizare a concursului de planuri de afaceri catre grupul tinta; 

Prezenta metodologie va fi postata pe site-ul Partenerilor, pe paginile de Facebook si in grupul aferent 

dedicat proiectului astfel incat sa fie accesibila tuturor celor interesati. 

Expertii Comunicare GT ai Solicitantului si Partenerilor vor asigura diseminarea procedurii către toți 

membrii GT si vor raspunde la intrebarile adresate de membrii GT.  Intrebarile si raspunsurile/clarificarile 

vor fi publicate pe site-ul si pe pagina de Facebook a proiectului si vor fi vizibile pentru toti beneficiarii. 



 

 

Toate persoanele care fac parte din grupul tinta al proiectului vor fi informate asupra prevederilor 

prezentei proceduri, a Schemei de ajutor de minimis “Viitor Pentru Tinerii NEETs I”, a Ghidului 

Solicitantului “Viitor Pentru Tinerii NEETs I” si a cerintelor din grilele de verificare eligibilitate 

administrative si de evaluare tehnico-financiara a planurilor de afaceri. 

8.2 Depunerea Planurilor de Afaceri; 

Planul de afaceri, completate conform instructiunilor din prezenta Procedura, constituie Dosarul Planului 

de Afaceri.  

a.) Depunerea Dosarului Planului de Afaceri  

Dosarul Planului de Afaceri se poate depune: 

□ prin descarcarea de pe site-ul proiectului a prezentei proceduri, completarea documentelor 

specificate la sectiunea „Continutul Dosarului Planului de Afaceri” si transmiterea acestora 

prin posta/curier la adresa: Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale 

(CRFPS) PRO VOCATIE”, strada Dornei nr 53, Sector 1, Bucuresti sau prin email 

(documentele vor fi grupate intr-un singur document pdf denumit dupa formula 

„nume_prenume aplicant.pdf”) la adresa office@provocatie.ro (in cazul transmiterii prin 

email va rugam sa solicitati si sa pastrati confirmarea de primire) 

Termenul de depunere ala Dosarului Planului de Afaceri este de: 

□ Depunerea dosarelor de proiect: in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la 

comunicarea prezentei, dar nu mai tarziu de 30 NOIEMBRIE 2022, respectiv în perioada 

17.11.2022 – 30.11.2022; 

Documentele prevazute la sectiunea „Continutul Dosarului Planului de Afaceri” vor fi descarcate de pe 

site-ul Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE 

www.provocatie.ro  si completate de catre participanti conform prezentei proceduri.  

Fiecare Plan de afaceri va fi inscris in caietul de înregistrare al proiectului si va primi un numar de 

inregistrare. Planurile de afaceri vor fi inregistrate cu numar si data de intrare pe baza Cererii tip de 

inscriere si inregistrare Plan de afaceri.  

b.) Continutul Dosarului Planului de Afaceri  



 

 

 Anexa 0 – Opis dosar Plan de Afaceri 

 Anexa 1 – Cerere tip de inscriere si inregistrare Dosar Plan de Afaceri 

 Copie act de identitate 

 CV in format europass (inlusiv copii dupa diplome/certificari) 

 Certificat de absolvire al cursului de antreprenoriat sau similar (dupa caz)/ procesul verbal de la 

examenul de absolvire (document depus de către furnizorul de formare respectiv CRFPS Pro Vocație) 

 Anexa 2. – Declaratie de eligibilitate 

 Anexa 3. – Declaratie Angajament 

 Anexa 4. – Plan de afaceri – model standard 

 Anexa 5. – Macheta financiară Buget Planului de Afaceri – model standard. Proiectii Financiare – 

model standard 

8.3 Constituirea Comisiei de Selectie Planuri de Afaceri (Juriu); 

Planurile de Afaceri vor fi evaluate si ierarhizate de catre  de Comisia de Selectie (Juriul) formata din 3 

membrii (din regiunea de implementare si un reprezentant al patronatelor din aria de implementare a 

proiectului).  

8.4 Etapa de evaluare 

Planurile de afaceri vor fi evaluare inregistrate se vor transmite membrilor comisiei de evaluare a 

planurilor de afacere care pot aplica grilele de evaluare etapizat sau simultan. Evaluarea presupune 

aplicarea a trei grile de evaluare: Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

(anexa 6), Grila evaluare tehnică și financiară (anexa 7)  și grila de evaluare finală (interviul direct) 

(anexa 8).  

- Analiza eligibilitatii administrative a Planurilor de afaceri (Anexa 6. - Grila de verificare a 

conformității administrative și a eligibilității); 



 

 

Se verifica eligibilitatea dosarelor depuse din punct de vedere administrativ, existenta documentelor si 

anexelor obligatorii conform Grilei de verificare a eligibilitatii administrative (Anexa 6 la Procedura). 

Evaluatorii pot solicita clarificari daca le considera necesare.  

Daca situația o impune, se vor respinge planurile incomplete, lista planurilor de afaceri respinse in aceasta 

etapa se va publica pe site-ul si pagina de Facebook a proiectului. Planurile de afaceri respinse in aceasta 

etapa nu sunt evaluate din punct de vedere tehnico-financiar.   

- Evaluarea tehnică și financiara a Planurilor de afaceri (Anexa 7 - Grila evaluare tehnică și 

financiară); 

Obiectivul etapei de evaluare tehnico-financiare a Planurilor de Afaceri este acela de a ierarhiza Planurile 

de Afaceri inscrise in Concurs pe baza unor criterii obiective si detaliate in vederea selectarii planurilor de 

afaceri care vor primi finantare. Planurile de afaceri vor fi evaluate de pe baza criteriilor de evaluare 

prezentate in grila de evaluare tehnico-financiara (Anexa 7 la prezenta Procedura). 

In cadrul procesului de evaluare evaluatorii vor avea in vedere 3 criterii incluse in grila de evaluare 

(Anexa 7 la prezenta Procedura): 

□ Relevanta Planului de Afaceri 

□ Calitatea Planului de Afaceri 

□ Sustenabilitatea Planului de Afaceri si capacitatea solicitantului de operare 

Fiecare criteriu este divizat in subcriterii notate corespunzator. 

Fiecare plan de afaceri va fi evaluat de 3 membrii ai Comisiei de Selectie. Fiecare evaluator va completa 

cate o grila individuala. In cazul in care punctajele acordate de cei trei evaluatori difera cu mai mult de 10 

puncte va fi organizata o conciliere. Punctajul final al planului de afaceri evaluat se stabileste ca fiind 

media aritmetica a punctajelor celor trei evaluatori. 

Daca este cazul, participantii respinsi pot depune contestatii in termen de 2 zile calendaristice de la 

publicarea listei, prin posta/curier sau pe e-mail completand formularul Model contestatie (Anexa 9 la 

prezenta procedura). Eventualele contestatii vor fi rezolvate de catre Comisia de evaluare / Comisia de 

selectie, iar rezultatul solutionarii contestatiilor va fi postat pe site-ul liderului. Decizia Comisiei 

solutionare contestatii este definitiva. 



 

 

- Evaluarea finala – interviul direct (Anexa 8 – grilă de evaluare finală (interviul direct) 

In această etapă, fiecare membru al juriului în cadrul unui interviu organizat va nota in grilă de evaluare 

finală decizia. (anexa 8), se vor analiza grilele tuturor membrilor astfel încât să se ia decizia finală de 

admis/ respins. 

8.5 Ierarhizarea si selectia planurilor de afaceri; 

Pentru stabilirea ierarhiei finale si selectia planurilor de afaceri Comisia de Selectie (Juriul) va urmari 

respectarea conditiilor suplimentare din Ghidul Solicitantului – Conditii specifice “Viitor Pentru Tinerii 

NEETs I”, Schema de Minimis “Viitor Pentru Tinerii NEETs I” precum si din Cererea de Finantare 

POCU/991/1/3/153560 „OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA 

SUD MUNTENIA. 

De asemenea Comisia de Selectie (Juriul) va avea in vedere urmatoarele: 

□ 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. 

□ Finanțarea a 8 planuri de afaceri cu suma de : 80.000 lei   si finantarea a 4 firme cu 76000 

lei în ordinea  descrescătoare a punctajului: 

8.6 Publicarea listei intermediare a planurilor de afaceri selectate; 

Lista intermediara a planurilor de afaceri selectate va fi publicata pe site-ul proiectului respectiv 

www.provocatie.ro. 

8.7 Solutionarea contestatiilor; 

Participantii respinsi pot depune contestatii in termen de o zi de la publicarea listei, pe e-mail completand 

formularul Model contestatie (Anexa 9 la prezenta procedura). Eventualele contestatii vor fi rezolvate de 

catre Comisia de evaluare / Comisia de selectie, iar rezultatul solutionarii contestatiilor va fi postat pe 

site-ul proiectului. Decizia Comisiei solutionare contestatii este definitiva. 

8.8 Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate si a listei de rezerva 



 

 

Lista finala a planurilor de afaceri finantate (12 planuri de afaceri) va fi publicata dupa solutionarea 

contestatiilor. Daca va fi cazul, se va intocmi si o lista de rezerva formata din maxim 3 planuri de afaceri 

ce au atins pragul minim de calitate dar nu se incadreaza in alocarea financiara.  

Infiintarea intreprinderilor se va face incepand de la data publicarii rezultatelor finale (estimare: 16 

decembrie 2022), persoanele selectate urmand sa infiinteze firmele si sa semneze contractele de subventie 

pana cel tarziu la 31.12.2022. 

9. DISPOZITII FINALE 

Prezenta procedura si anexele aferente pot fi modificate prin rectificare in cazul aparitiei unor 

modificarilor legislative sau in cazul aparitiei unor elemente de noutate ce pot aduce valoare adaugata 

proiectului. Modificarile vor fi aduse la cunostinta GT prin publicare pe site-ul liderului.    

10. ANEXE 

□ Anexa 0 – Opis dosar Plan de Afaceri 

□ Anexa 1 – Cerere tip de inscriere si inregistrare Dosar Plan de Afaceri 

□ Anexa 2. – Declaratie de eligibilitate 

□ Anexa 3. – Declaratie Angajament 

□ Anexa 4. – Plan de afaceri – model standard 

□ Anexa 5. – Macheta financiară Buget Planului de Afaceri – model standard. Proiectii 

Financiare – model standard 

□ Anexa 6. – Grila de verificare a eligibilitatii 

□ Anexa 7. –  Grila de evaluare tehnico-financiara 

□ Anexa 8. – Grila de evaluare finală (interviu direct) 

□ Anexa 9. – Model Contestatie  

□ Anexa 10. – Coduri CAEN neeligibile   



 

 

□ Anexa 11. – Contract de Subventie (draft) 

□ Anexa 12. – Schema de Minimis „Viitor Pentru Tinerii NEETs I” 

□ Anexa 13. – Ghidul Solicitantului – Conditii specifice “Viitor Pentru Tinerii NEETs I” - 

AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2 

 




