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CAPITOLUL 1 
 

CONTEXT ȘI DISPOZIȚII GENERALE ALE PROIECTULUI 
 

1.1 Context 

Proiectul “Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltata” este selectat spre 

implementare în urma apelului de proiecte: 303 Implementarea strategiilor de dezvoltare 

locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 

20.000 locuitori - Regiuni mai putin dezvoltate. 
 

 

1.2  Obiectiv general 

Obiectivul general al proiectului “Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltata” constă 

consta în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

prin implementarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunităților 

marginalizate din localitatea Catane – satele Catane și Catanele Noi. Prin intermediul 

proiectului se are în vedere în primul rând furnizarea de servicii sociale (sociale, socio-

medicale, medico-socio-educaționale)  prin operaționalizarea Centrului Integrat de Servicii 

Comunitare (CISEC) Catane. Acesta reprezintă componenta soft a proiectului hard depus și 

selectat de GAL Sudolt în cadrul SDL și contractat la nivelul Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale- AFIR – Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 4 Sud-Vest 

Craiova. 

În al doilea rand se vor avea în vedere și măsuri din domeniul ocupării forței de muncă, 

respectiv sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piața muncii  și susținerea 

antreprenoriatului în cadrul comunității.  

Totodată având în vedere caracterul său integrat, centrat pe familie, proiectul va viza și 

măsuri de educație complementară și sprijin material, în vederea reducerii ratei abandonului 

școlar și prevenția acestuia pentru un număr de 25 de copii. Totodata, se va furniza asistență 

juridică în vederea obținerii documentelor de proprietate pentru 65 de persoane. Toți 

membrii grupului țintă, 256 de persoane, vor fi implicați și în activități de inovare socială, în 

vederea sporirii gradului de incluziune socială. 

Grupul țintă este alcătuit din 256 de cetățeni ai comunei Catane aflați în risc de sărăcie și 

excluziune socială. Având în vedere că excluziunea socială a familiilor sărace din Comuna 

Catane este cauzata în primul rând de lipsa de ocupație a membrilor populației active 

(majoritatea persoanelor au gimnaziu (8 clase), studii primare sau nu dețin studii, adică 1798 

persoane; neavând nici un fel de calificare șansa acestor persoane de a se angaja este una 

redusă) soluția imediata pentru reducerea numarului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din această comunitate marginalizată este să facilităm angajarea în cei 3 

ani de proiect a cel puțin 32 de persoane din grupul țintă fie ca salariați fie ca antreprenori. 
 



 
 

 
  

 

` 

4 

 

 

 
 

1.3  Obiectiv specific 

Considerând cererea de finanțare, obiectivul specific componentei de antreprenoriat este 

reprezentant de Obiectivul Specific nr. 4  - Dinamizarea antreprenoriatului local și 

stimularea initiațivelor antreprenoriale locale, prin furnizarea de cursuri de antreprenoriat 

pentru 45 de persoane din grupul țintă și oferirea de mentorat și consultanță în afaceri 

pentru 8 antreprenori selectați pentru implementarea planurilor de afaceri în urma unei 

sesiuni de pregătire și a unui concurs de selecție.
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1.4  Activități previzionate 
 

Conform cererii de finanțare, activitățile implementate în cadrul componentei de 

antreprenoriat sunt următoarele: 
 

A5.1 - Sprijinirea antreprenorilor locali în participarea la programe de pregătire 

antreprenorială și furnizarea sprijinului financiar pentru initiațivele antreprenoriale 

câștigătoare ale concursului de idei de afaceri; 

A5.2 - Organizarea unui training de 96 de ore în domeniul antreprenoriatului și sprijinirea a 

45 de antreprenori locali în dezvoltarea a 45 de planuri de afaceri; 

A5.3 - Organizarea unui concurs de idei de afaceri în vederea finantării prin microgrant-uri 

a antreprenorilor; 

A5.4 - Activități de mentorat și consultanță în afaceri pentru participanții la cursurile de 

antreprenoriat care și-au inițiat o afacere 
 
 
 

1.5  Rezultate previzionate 
 

Conform cererii de finanțare, pentru fiecare sub-activitate sunt previzionate următoarele 

rezultate: 
 

A5.1 - Sprijinirea antreprenorilor locali în participarea la programe de pregătire 

antreprenorială și furnizarea sprijinului financiar pentru inițiativele antreprenoriale 

câstigatoare ale concursului de idei de afaceri: 
 

• 45 de beneficiari ai programelor de pregătire antreprenoriala selectați; 
• 8 de contracte de finanțare nerambursabilă încheiate între beneficiari și solicitantul 
proiectului (Comuna Catane); 
• 8 de planuri de afacere finanțate prin micro granturi in valoare de 116.100 lei/plan de 
afaceri; 
• Minimum 8 de persoane angajate în cadrul afacerilor sprijinite; 
• Minimum 18 luni de funcționare a afacerilor sprijinite; 
• Minimum 18 rapoarte lunare ale fiecarui beneficiar al finanțării nerambursabile, care vor 
cuprinde stadiul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți funcționării afacerii 
(contracte, clienți, furnizori, angajați) și cheltuielile efectuate, conform planului de 
afaceri. 
 

A5.2 - Organizarea unui training de 96 de ore în domeniul antreprenoriatului și 

sprijinirea a 45 de antreprenori locali în dezvoltarea a 45 de planuri de afaceri:
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• 45 de persoane beneficiare ale cursurilor de antreprenoriat cu o durata de 96 de ore: 

(32 ore), marketing (18 ore) și aspecte juridice și financiar-contabile legate de 

gestiunea unei firme (24 ore) și dezvoltarea planului de afaceri (22 ore); 

• 45 de planuri de afaceri realizate. 

 

A5.3 - Organizarea unui concurs de idei de afaceri în vederea finanțării prin 
microgrant-uri a antreprenorilor 
• 1 concurs de idei de afaceri desfășurat; 
• 8 de planuri de afaceri selectate în vederea finanțării prin micro-granturi în valoare de 
116.100 lei. 

 

A5.4 - Activități de mentorat și consultanță în afaceri pentru participanții la cursurile de 

antreprenoriat care și-au inițiat o afacere 

• 8 antreprenori beneficiari ai activitatilor de mentorat și consultanță în afaceri; 
• 8 planuri de afacere implementate corespunzător; 
• 24 de luni de furnizare continuă a mentoratului și consultanței în afaceri realizată de o 
firmă de consultanță cu expertiză în managementul afacerii, marketing și domeniul 
financiar – contabil. 

 

 
1.6  Resurse umane implicate 

 

Conform   cererii   de   finanțare,   resursele   umane   implicate   în   componenta   de 

antreprenoriat sunt următoarele: 
 

Responsabil activități ocupare cu următoarele responsabilități în cadrul A5.1: 
•Informează potențialii antreprenori despre cursurile de pregătire antreprenorială și 
posibilitatea finanțării ideilor de afaceri;  
•Pregăteste dosarele individuale de înscriere la programul de pregătire antreprenorială; 
•Colaboreaza cu consultanții în antreprenoriat pentru pregătirea calendarului cursului;  
•Informeaza cursanții despre programul cursurilor; 
•Pregăteste organizarea concursului de idei de afaceri în vederea finanțării prin microgrant-uri 
a antreprenorilor;  
• Monitorizează afacerile locale pe perioada implementării planurilor de afaceri și pe perioada 
de sustenabilitate;  

 
Consultanță în  organizarea cursului  de antreprenoriat și în domeniul  Managementul  

afacerii  (S),  cu  următoarele responsabilități: 

v Implicat în următoarele activități: A5.2, A5.4; 

v Organizează trainingul de 96 de ore în domeniul antreprenoriatului si sprijină 45 de 
antreprenori locali in dezvoltarea a 45 de planuri de afaceri; 

 v Realizează activități de mentorat și consultanță în afaceri pentru participanții la 
cursurile de antreprenoriat care și-au inițiat o afacere. 
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Expert evaluator planuri de afaceri 1,2,3 (P0), cu următoarele responsabilități: 
 

Evaluează, împreună cu ceilalți membrii ai juriului, conform Metodologiei de întocmire, 
evaluare și selecție planurile de afaceri din cadrul proiectului menționat;  

Asigură aplicarea temei secundare nediscriminarea în procesul de selecție;  
Este responsabil pentru evaluarea documentațiilor depuse în cadrul concursului de planuri 

de afaceri organizat în cadrul proiectului;  
Este responsabil cu completarea fișelor de evaluare cu argumentarea punctajului acordat 

și transmiterea în termenele stabilite;  
Este responsabil de participarea la procesul de evaluare si selecție, în funcție de 

dinamica activităților;  
Este responsabil cu selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate, alături de ceilalți 

membri ai juriului;  
Este disponibil pentru a participa la diferite ședințe sectoriale cu membrii echipei de 

proiect, la ședințe de pregătire și raportare a activității;  
Este responsabil pentru a pregăti raportările și de a raporta către AM. 

 
 

1.7  Grup țintă vizat 

Grupul țintă cuprinde 256 de persoane din regiunea Sud-Vest Oltenia, localitatea Catane Noi, 

județul Dolj și include femei și bărbați, inclusiv romi, copii și adulți, dar și vârstnici și 

persoane cu dizabilități sau boli cronice. Prin CISEC, fiecare persoană va beneficia de cel 

puțin două servicii din componentele adresate de proiect: ocuparea forței de muncă, 

antreprenoriat, educație, servicii medicale și medico-sociale, reglementarea actelor de 

proprietate, locuire, anti-discriminare și interculturalitate.  

  Grupul țintă a fost identificat prin intermediul unui studiu – analiză de nevoi aplicat în 

Comuna Catane, fiind validate urmatoarele zone marginalizate: satele Catane și Catanele 

Noi. În vederea realizării studiului, a fost aplicat un chestionar conținand întrebări despre 

locuințele, gospodăriile și familiile din comunitate. Au fost chestionate 324 de persoane, 

toate aflându-se în risc de sărăcie și excluziune socială, în concordanță cu indicatorul 

AROPE. 

Segmentul Antreprenoriat este alcătuit din: 

- 45 de persoane dornice de a dobândi cunoștințele necesare inițierii și dezvoltării unei 

afaceri; 

- 8 persoane selectate pentru finanțarea unui plan de afaceri. 

 

1.8  Alocarea bugetară 

Alocarea bugetară totală aferentă acestui concurs de planuri de afaceri este de 928.000 lei. 

În conformitate cu cererea de finanțare a proiectului,  vor fi finanțate 8 proiecte cu maxim 

116.000 lei per proiect.   Ca urmare a încheierii procesului de evaluare, se va realiza 

ierarhizarea planurilor de afaceri, în vederea atingerii indicatorilor propuși a se realiza în 

cadrul proiectului. Ierarhizarea planurilor de afaceri va fi realizata în funcție de punctajul 
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total obținut după parcurgerea etapelor prezentei metodologii, raportul final de selecție 

conținând lista antreprenorilor selectați spre finanțare și lista de rezervă. În urma finalizării 

concursului de selectare spre finanțare a antreprenorilor, antreprenorii selectați vor fi 

informați cu privire la etapele ulterioare, urmând a semna contractul de acordare a subvenției 

tip micro-grant nerambursabil. Totodată, antreprenorii vor intra în etapa de mentorat și 

monitorizare a implementării planurilor de afaceri, Beneficiarul – Comuna Catane 

asigurându-se de monitorizarea implementării conforme a planurilor de afaceri de către 

antreprenori, precum și de respectarea condițiilor de acordare a subvenției tip micro-grant 

nerambursabil pentru deschiderea unei afaceri. 
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CAPITOLUL 2 
 

ÎNSCRIERE ÎN CONCURS A PLANURILOR DE AFACERI 
 
 

2.1    Participarea la concursul de selectare spre finanțare a antreprenorilor 
 

Înscrierea în concurs a planurilor de afaceri va fi permisă după publicarea prezentei 

metodologii la sediul Primăriei Catane și pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro  și 

se va realiza prin depunerea în format letric a planului de afaceri, la sediul Primăriei Catane 

cu înregistrarea în Registrul de înscrieri participanți în concursul de selectare spre 

finanțare a antreprenorilor și i se va aplica un număr de înregistrare. 
 

 

Fiecare participant poate depune un singur dosar cu un singur plan de afaceri. Oricare 

dintre persoanele din grupul țintă al proiectului „Servicii integrate pentru o comunitate 

dezvoltata” poate înscrie planurile în concurs. 
 
 

2.2 Condiții de eligibilitate a participanților la concursul de selectare spre finanțare a 

antreprenorilor 
 

Poate participa la Competiție orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ 

următoarele condiții: 
 

v  Are cel puțin 18 ani și face parte din grupul ținta eligibil și selectat; 

v Dorește să înființeze o afacere non-agricolă în mediul rural în care va deține minim 51% 

din valoarea capitalului social al societății ce urmează a se înființata, și rolul de 

administrator și reprezentant legal pentru implementarea planului de afaceri; 

v În cadrul competiției/concursului o persoană poate depune un singur plan de afaceri 

pentru o întreprindere cu activitate non-agricol; 

v  Nu face parte din personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al 
partenerilor); 

 

v Nu face obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice așa cum 

sunt definite de legislația în vigoare; 

v  Își ia angajamentul ca în cazul în care planul de afaceri depus în cadrul Competiției va 

fi declarant câștigător, în maxim 1 lună de la publicarea rezultatelor va face 

dovada înființării întreprinderii, în acord cu planul de afaceri propus și cu prezentul 

regulament. 

v Nu  a  manifestat  niciodată  atitudini  sau  comportamente  care  țin  de  încălcarea 

drepturilor omului sau de discriminarea rasiala, etnica sau de orice alt tip. 
 

 

https://primaria-catane.ro/
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2.3 Conditii de eligibilitate a planurilor de afaceri înscrise în concursul de selectare 

spre finanțare a antreprenorilor 

Pentru a fi eligibil în cadrul prezenței competiții planul de afaceri înscris de un 

concurent trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții: 

v Este depus în termenul indicat în Calendarul de organizare concurs pentru selectarea 

spre finanțare a antreprenorilor; 

v   Respectă forma impusă de către administratorul schemei de minimis conform cu Anexa 

16 – Plan de afaceri; 

v   Este însoțit de toate documentele solicitate conform prezentei metodologii; 

v   Noua întreprindere va avea sediul social în Comuna Catane, județul Dolj; 

v În cadrul întreprinderii nou înființate se vor crea, cel târziu 6 luni de la semnarea 

contractului de ajutor de minimis, minim 1 loc de muncă, ocupat de o persoană din 

grupul țintă, alta decât antreprenorul, iar acesta va fi menținut cel puțin 6 luni după 

încetarea sprijinului. 

v   Întreprinderea va funcționa cel puțin 18 luni de la data înființării. 

v Nu vor fi acceptate planurile de afaceri care se încadrează în domeniile exceptate de la 

finanțare  prin schema de minimis, respectiv: 

a.  sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate  de  Regulamentul  (CE)  nr. 

104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a 

piețelor  în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L17/21.01.2000; 

b.  domeniul producției  primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în 

Anexa 1 a Tratatului CE; 

c. sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa 

nr.1 a Tratatului CE, dacă valoarea ajutorului de minimis solicitat este stabilit pe 

baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii 

primar sau introduce pe piața de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este 

condiționat de transferarea lui parțial sau integral către producători primari. 



 
 

 
  

 

` 

11 

 

 

 

d. Activități legate de export către țări terțe sau către state membre, dacă ajutorul 

de minimis solicitat este legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și 

funcționarea unei rețele de distribuție sau alte cheltuieli curente legate de 

activitatea de export; 

e. sunt exceptate ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor 

importate; 

f.   sunt exceptate ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de 

mărfuri. 
 

2.4 Lista documentelor necesare la înscrierea în concursul de selectare spre 

finanțare a antreprenorilor 

a.  Cerere de înscriere (Anexa 2) 

b. Plan de afaceri   elaborat de către participantul la concurs pe baza structurii 

solicitate pus dispoziție de către administratorul schemei de minimis (Anexa 16) 

c.  Copie act identitate (pentru participantul la concurs și asociatul său după caz). 

d. Declarație privind evitarea dublei finanțări. (Anexa 3) 

e. Declarația privind conflictul de interes (Anexa 4) 

f.  Declarație privind eligibilitatea participantului (Anexa 5) din care rezultă ca 

participantul nu se află în nici una din următoarele situații: 

- nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile si alte 

contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de 

legislația în vigoare; 

- persoana în cauză nu a fost condamnată de tip res judicata în ultimii 3 ani, de 

către nici o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

-   persoana participantă nu a fost condamnată de tip res judicata pentru fraudă, 

corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 

detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

-   persoana participantă nu furnizează informații false; 

- este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu 

acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 

-   nu a fost subiectul unui ordin de recuperarea în urma unei decizii anterioare a 

Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și 
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incompatibil cu piața comună sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel 

de decizii aceasta a fost deja executat și ajutorul a fost integral recuperate 

inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 
 

 

Important: 

(!) Admiterea planurilor de afaceri în etapa de verificare a eligibilității și ulterior în 

cea de evaluare tehnico-financiară, dacă este cazul, este condiționată de existența acestor 

documente. Dacă este declarat eligibil, planul de afaceri propus va primi acordul de înscriere 

în concurs. 

(!) Cererea, declarația și orice alt document din dosarul depus pentru concurs trebuie 

să fie semnat olograf și datat cu data completării. 

(!) În situația în care nu s-au depus cel puțin 8 planuri de afaceri în termenul stabilit 

pentru înscrieri, perioada de depunere  se poate prelungi, urmând a se face publică această 

decizie. 

(!) La încheierea perioadei aferente înscrierii în concurs, organizatorul va publica un 

comunicat în care va menționa toți titularii planurilor de afaceri acceptați în această etapă 

precum și  lista planurilor de afaceri respinse. 
 

 

Ulterior, în etapa premergătoare semnării contractului de acordare a subvenției, se 

vor prezenta documente justificative ce atestă eligibilitatea: 

v Cazier judiciar. 
 
 

2.5   Etapele procesului de evaluare și selectare planuri de afaceri 
Procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri va parcurge următoarele etape: 

1.  Evaluare eligibilitate și conformitate administrativă; 

2.  Evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri; 

3.  Evaluare susținere publică a planurilor de afaceri; 

4.  Selectare intermediară a antreprenorilor; 

5.  Depunere și soluționare contestații; 

6.  Selectare finală a planurilor de afaceri. 
 

Etapele concursului pentru selectarea planurilor de afaceri se vor desfășura 

conform Anexei 15 – Calendar concurs de selectare spre finanțare a antreprenorilor, afișat 

la sediul Primăriei Catane și pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro pentru 

asigurarea transparenței și echidistanței în informarea grupului țintă.

https://primaria-catane.ro/
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CAPITOLUL 3 

ETAPA 1: EVALUARE ELIGIBILITATE ȘI 

CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ DOSAR DE 

PARTICIPARE 
 

3.1    Introducere 

În cadrul acestei etape se va verifica conformitatea documentelor depuse de candidați în 

raport cu criteriile de verificare administrativă și a eligibilității asigurându-se conformitatea 

și eligibilitatea dosarului depus de antreprenori în raport cu legislația în vigoare, cerințele din 

Ghidul Solicitantului AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2, Schema de minimis POCU 5.2, Metodologia de 

organizare concurs de selectare spre finanțare a antreprenorilor, Manualul Beneficiarului 

POCU etc. Derularea acestei etape se va realiza în conformitate cu Anexa 15 - Calendarul 

organizării concursului de selectare spre finanțare a antreprenorilor, parte componentă a 

prezentei metodologii, afișat la sediul Primăriei Catane și pe site-ul primăriei 

https://primaria-catane.ro. 

 
3.2    Evaluare 

Responsabilul activități ocupare va evalua dosarele de participare în concursul de 

selectare a planurilor de afaceri prin aplicarea Grilei de evaluare eligibilitate și 

conformitate administrativă, decizia de admitere fiind condiționată de conformitatea în 

raport cu toate criteriile, o singură neconformitate conducând la respingerea aplicației. Pe 

parcursul verificării dosarului de participare, Responsabilul activități ocupare poate solicita 

clarificări antreprenorilor pentru completarea dosarelor. 

Responsabilul activități ocupare va centraliza dosarele de participare, va aloca Grila 

de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă fiecărui dosar de participare și va 

întocmi Raportul de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă. 
 

 
3.3    Informare 

Raportul de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă va fi afișat la sediul 

Primăriei Catane și pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro, asigurând informarea 

participanților înscriși în concursul de selectare spre finanțare a antreprenorilor cu privire la 

dosarele admise și respinse pentru Etapa nr. 2: Evaluare tehnico- financiară a planurilor de 

afaceri. 

https://primaria-catane.ro/
https://primaria-catane.ro/
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CAPITOLUL 4 

ETAPA 2: EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A 

PLANURILOR DE AFACERI 
 

4.1    Introducere 

În cadrul acestei etape se va evalua planul de afaceri al participanților pe componentele 

managementul afacerii, marketing și financiar-contabil, asigurându-se evaluarea tehnico- 

financiară, viabilitatea și rentabilitatea  planurilor de afaceri. Derularea acestei etape se va 

realiza în conformitate cu Anexa 15 - Calendarul organizării concursului de selectare spre 

finanțare a antreprenorilor, parte componentă a prezentei metodologii, afișat la sediul 

Primăriei Catane și pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro. 

 
4.2    Evaluare 

Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri se va realiza de către o echipă de 

experți evaluatori, membrii în comisia de evaluare și selecție, formata din 3 Evaluatori planuri 

de afaceri. Aceștia vor completa independent grila de evaluare în conformitate cu criteriile 

din grila de evaluare tehnică și financiară descrise în prezenta metodologie. Echipa de 

evaluatori va completa grila de evaluare tehnico-financiară cu punctajul acordat și 

comentariile aferente. Comisia de evaluare și selecție va avea un președinte desemnat de 

către  Beneficiar. Președintele va verifica corelarea  punctajelor  din  grilele  de  evaluare 

elaborate de echipă și va elabora grila centralizată cu calcularea mediei punctajelor echipei. 

În caz de discrepanțe și necorelări majore, președintele va invita la reconciliere echipa de 

evaluare. În baza grilelor de evaluare agreate punctajul final acordat se va calcula ca media 

aritmetică între punctaje acordate de evaluatori. Punctajul maxim acordat pentru evaluare 

este de 100 de puncte. 

În urma centralizării punctajelor acordate de Comisa de evaluare și selecție se va 

realiza Raportul intermediar de evaluare tehnico-financiară în care vor fi consemnate, 

punctajele și deciziile intermediare aferente evaluării. Raportul va include lista provizorie cu 

punctajele obținute și planurile de afaceri propuse pentru finanțare. În urma etapei tehnico- 

financiare vor fi selectate planurile de afaceri care au obținut un punctaj cuprins între 25 și 

100 de puncte in ordinea descrescătoare a punctajului si cu respectarea criteriilor de selecție. 

Fiecare plan de afaceri selectat va fi eligibil pentru participare la etapa de evaluare 

ulterioară, prin susținerea publică a planurilor de afaceri în cadrul unui interviu. Planurile de 

afaceri care nu au obținut punctajul minim de 25 puncte vor fi incluse într-o listă de rezervă. 

În cazul în care vor exista situații în care solicitanți ai căror planuri de afaceri au fost selectate 

pentru finanțare renunță la finanțare, va fi selectat pentru finanțare un alt plan de afaceri 

https://primaria-catane.ro/
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din lista de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului și care să asigure îndeplinirea 

indicatorilor proiectului. 

Raportul intermediar de evaluare tehnico-financiară va fi afișat la sediul Primăriei Catane 

pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro . 
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CAPITOLUL 5 
 

ETAPA 3: EVALUARE SUSȚINERE PUBLICĂ A 

PLANURILOR DE AFACERI 
 
 
 

5.1    Introducere 

În cadrul acestei etape vor fi organizate interviuri ale candidaților desemnați eligibili în urma 

etapei de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă și a etapei de evaluare 

tehnico-financiară. Obiectivul susținerii publice a planului de afaceri este de a evalua atât 

competențele antreprenorului, cât și cunoașterea și înțelegerea planului de afaceri întocmit 

de către acesta. Derularea acestei etape se va realiza în conformitate cu Anexa 15 - 

Calendarul organizării concursului de selectare spre finanțare a antreprenorilor, parte 

componentă a prezentei metodologii, afișat la sediul Primăriei Catane și  pe site-ul primăriei 

https://primaria-catane.ro. 

 
5.2    Programare 

Programarea candidaților pentru interviu se va face în funcție de ordinea de depunere 

a planurilor de afaceri. Se vor înscrie la interviu doar candidații care au fost desemnați eligibili 

în urma evaluării administrative și de eligibilitate și a evaluării tehnico-financiare a planurilor 

de afaceri. 

Programul participării va fi afișat la sediile Primăriei Catane cu minim 2 zile înainte de 
perioada de susținere a interviurilor, conform Anexei 10 – Programare susțineri 
publice. 

https://primaria-catane.ro/
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Candidații vor avea posibilitatea de a solicita o singură dată o altă oră de participare în situații 

temeinic justificate doar în cadrul perioadei de desfășurare a evaluării menționată mai sus. 

Beneficiarul va ține seama de solicitări fără a afecta programările celorlalți participanți, sau 

doar cu înștiințarea și aprobarea prealabilă a celor reprogramați. Dacă se vor efectua 

modificări în programul de participare, varianta finală a acestuia va fi afișată cu minim 1 zi 

înainte de perioada de susținere a interviurilor. 

În condițiile în care un candidat nu se prezintă la termenul stabilit, acesta poate fi 

reprogramat în condițiile timpului disponibil. Pentru reprogramare se va avea în vedere 

respectarea cu prioritate a programărilor existente și a timpului stabilit pentru interviuri. 
 
 

 

5.3    Evaluare 

Evaluarea susținerii publice se va face de către Comisia de evaluare și selecție formată 

din 3 Evaluatori planuri de afaceri. Participanții vor fi evaluați individual, accesul în sala de 

evaluare fiind permis doar unui singur candidat intervievat. 

La începutul evaluării, candidatului i se va prezenta succint scopul interviului și durata 

acestuia. 

Durata unui interviu va fi de 15 – 25 minute, timp în care evaluatorii vor adresa pe rând 

întrebări candidaților. Interviul poate fi prelungit, în limite rezonabile, doar în condițiile în 

care nu va fi afectat timpul alocat celorlalți participanți. 

Evaluarea se va face în baza unei grile de întrebări, conform Anexei 9 - Grilă de 

evaluare susținere publică. Întrebările vor fi întocmite pentru a asigura o parcurgere a 

principalelor puncte din structura planului de afaceri, dar și competențele antreprenorilor. 

Având în vedere structura grupului țintă, întrebările vor putea fi adaptate de către evaluatori, 

sau se vor putea adresa întrebări complementare, cu condiția respectării criteriilor de 

evaluare menționate în grilă. 

Fiecare evaluator va avea la dispoziție câte un exemplar din grila în baza căreia va 

evalua individual candidatul, pe fiecare criteriu în parte, în mod obiectiv. În funcție de 

răspunsurile primite de la acesta se va acorda un punctaj fiecărui criteriu în rubrica 

desemnată. 

După finalizarea interviului, se va face media aritmetica a punctajelor oferite de 

evaluatori într-o grila conform Grilei de evaluare. Grilele vor fi colectate apoi într-un dosar 

separat pentru fiecare candidat și vor fi pregătite grile noi pentru evaluatul următor. 

Punctajul total obținut în urma evaluării va fi cuprins intre 0 si 100 de puncte. 

Punctajul pentru fiecare criteriu va consta în media aritmetică a punctajelor oferite de 

cei 3 evaluatori. Neprezentarea unui candidat la interviu reprezintă punctarea cu 0 (zero) a 

evaluării prezentării publice. 
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În urma centralizării punctajelor acordate de Comisa de evaluare și selecție se va realiza 

Raportul inermediar de evaluare susținere publică a planurilor de afaceri în care vor fi 

consemnate, punctajele și deciziile intermediare aferente evaluării. Raportul intermediar de 

evaluare susținere publică a planurilor de afaceri va fi afișat la sediul Primăriei Catane și 

pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro. 
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CAPITOLUL 6 
 

SELECTARE INTERMEDIARĂ A ANTREPRENORILOR 
 

 
 

6.1   Introducere 
 

 

Etapa de selectare intermediară reprezintă o centralizare a rezultatelor etapelor de 

evaluare. Scopul final al evaluării intermediare îl reprezintă întocmirea Raportului 

intermediar de selectare spre finanțare a antreprenorilor, ce va sta la baza selecției 

planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului. Planurile de afaceri depuse vor 

fi evaluate și ierarhizate, în cadrul unui proces de evaluare transparent și nediscriminatoriu. 

Planurile de afaceri vor intra în evaluare în ordinea înregistrării lor în Raportul de înscriere 

participanți în concursul de selectare spre finanțare a antreprenorilor (Anexa 6). 
 

 
6.2   Etape selectare intermediară 

Procesul de selecție intermediara va avea la baza următoarele etape, desfășurate 

astfel: 

Etapa 1:  Evaluare eligibilitate și conformitate administrativă 

Aceasta fază constă în verificarea eligibilității candidaturii în conformitate cu grila de 

evaluare. Responsabilul activități ocupare atestă eligibilitatea și conformitatea 

administrativă prin verificarea respectării tuturor condițiilor și cerințelor prevăzute, conform 

reglementarilor legale, respectiv Lista documentelor necesare la înscrierea în concursul a 

planurilor de afaceri, ce conține: 

a)  Cererea de înscriere; 

b) Planul de afaceri; 

c)  Copia actului de identitate; 

d) Declarația privind evitarea dublei finanțări;  

e) Declarația privind conflictul de interes; 

f)  Declarația privind eligibilitatea participantului 

Responsabilul activități ocupare adaugă la fiecare dosar declarat eligibil Grila de 

evaluare a eligibilității și conformității administrative - Anexa 7. Numai proiectele care vor 

primi “DA” la toate rubricile se vor califica pentru etapa de selecție a planurilor de afaceri.
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Etapa 2: Evaluare tehnico-financiară 
În cadrul acestei etape se va evalua planul de afaceri al participanților pe componentele 

managementul afacerii, marketing și financiar-contabil, asigurându-se evaluarea tehnico- 

financiară, viabilitatea și rentabilitatea planurilor de afaceri. Evaluarea se va realiza conform 

Grilei de evaluare tehnico-financiară (Anexa 8). La încheierea etapei planurile de afaceri 

vor primi un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte, planurile cu punctaje cuprinse între 

25 și 100 de puncte fiind ierarhizate în ordine descrescătoare și declarate admise pentru Etapa 

nr. 3: Evaluarea prezentării publice a planurilor de afaceri. 
 

 

Etapa 3: Evaluare susținere publică planuri de afaceri 
În cadrul acestei etape vor fi organizate interviuri ale candidaților desemnați eligibili în urma 

etapei de evaluare eligibilitate și conformitate administrativă și a etapei de evaluare tehnico- 

financiară. Obiectivul susținerii publice a planului de afaceri este de a evalua atât 

competențele antreprenorului, cât și cunoașterea și înțelegerea planului de afaceri întocmit 

de către acesta. Evaluarea susținerii publice a planurilor de afaceri se va realiza conform 

Grilei de evaluare susținere publica (Anexa 9). La încheierea etapei, participanții vor primi 

un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte. 

 

Raportul de selecție intermediar se va întocmi în baza punctajelor din grilele de evaluare 

tehnico-financiara si evaluare prezentare publică întocmite de comisia de evaluare, punctajul 

final calculând-se ca medie aritmetica a punctajelor acordate de cei 3 experți evaluatori. 
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PUNCTAJUL FINAL se va calcula după formula: 

(Punctaj total evaluare tehnico-financiară plan de afaceri + Punctaj 

total evaluare susținere publică plan de afaceri) / 2. 
 
 

 
Punctajul minim pentru ca un plan de afaceri sa fie selectat pentru finanțare este de 25 de 

puncte. 
 

 
6.4    Ierarhizare 

Algoritmul de ierarhizare va viza si următoarele etape: 

1. Stabilirea clasamentului general, în funcție de punctajul total obținut în urma aplicării 

grilelor; 

2. În cazul în care doi candidați prezintă, după aplicarea grilei de evaluare a planurilor de 

afaceri (faza B), un punctaj identic, Președintele va reevalua grilele mai sus 

prezentate. In caz de menținere a egalității se vor avea în vedere următoarele criterii 

de departajare in ordinea de mai jos: 

1. Vor fi avantajate planurile de afaceri cu un număr mai mare de angajați pe 

perioada implementării (1 an); 

2. Vor fi avantajate planurile de afaceri cu ce propun masuri de promovare a 

inovării sociale. 
 

 
6.5    Informare 

Rezultatele intermediare ale evaluării vor fi făcute publice conform Anexa 15 - 

Calendarului de organizare concurs de selectare spre finanțare a antreprenorilor la sediul 

Primăriei Catane și pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro., iar fiecare candidat va 

primi personal, la cerere, de la sediul Primăriei Catane, o copie a grilei de evaluare a 

propriului plan de afaceri. 

La finalizarea evaluărilor se întocmește Raportul intermediar de selectare spre finanțare a 

antreprenorilor – Anexa 11 care va cuprinde rezultatele obținute de fiecare participant. 

Rezultatele acestei etape se publică la sediile Primăriei Catane și pe site-ul primăriei 

https://primaria-catane.ro cu o perioadă de 2 zile alocată depunerii și soluționării 

contestațiilor. 

https://primaria-catane.ro/
https://primaria-catane.ro/
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CAPITOLUL 7 
 

CONTESTARE SELECTARE INTERMEDIARĂ 
 

7.1    Informare 

În cadrul concursului de selectare spre finanțare a antreprenorilor sunt admise 

contestații după etapa intermediară de selectare. Scopul contestării rezultatelor îl 

reprezintă atât eliminarea unor posibile erori în evaluare, cât și oferirea de informații 

suplimentare privind evaluarea candidaților nemulțumiți de rezultatul obținut. 
 

 
7.2    Depunere contestații 

În baza Raportul intermediar de selectare spre finanțare a antreprenorilor, prin afișarea 

acestuia la sediile Primăriei Catane și pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro, 

Beneficiarul notifică candidații cu privire la rezultatul evaluării și selectării antreprenorilor 

spre finanțare, precum și la modalitatea de depunere a contestațiilor de către aplicanții 

nemulțumiți de rezultatul evaluării/selectării. 

Contestațiile pot fi depuse personal, în original, la sediul Primariei Catane, în termen 

de maxim 2 zile de la afișarea rezultatelor, unde se înregistrează în Registrul de contestații 

și de unde vor fi direcționate spre soluționare către Președintele Comisiei de evaluare și 

selectare spre finanțare a antreprenorilor. Contestațiile depuse după expirarea termenului 

de contestare nu vor fi luate în considerare. 

Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar acele 

solicitări care indică în mod clar și succint criteriul a cărui evaluare/punctaj este contestat și 

argumentarea contestatorului. 

 
7.3    Soluționare contestații 

Termenul de depunere a contestațiilor este de maxim 2 zile de la afișarea rezultatelor la 

sediul Primăriei Catane pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro, conform prevederilor 

calendarului concursului. 

În cazul acceptării contestației ca fiind motivata, planul de afaceri va fi re-evaluat de 

către Președintele comisiei de evaluare și selectare spre finanțare a antreprenorilor, 

reprezentant legal al Beneficiarului. Re-evaluarea planurilor de afaceri ca urmare a 

contestației se va face conform procedurii aplicate la evaluarea inițială. 

https://primaria-catane.ro/
https://primaria-catane.ro/
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Raportul de contestații este întocmit de secretarul primăriei și avizat de Președintele 

comisiei de evaluare și selectare spre finanțare a antreprenorilor. În urma instrumentării 

contestației, Președintele Comisiei poate adopta următoarele soluții: admis sau respins. Dacă 

soluția  propusă în urma reevaluării/reselectării  proiectului  contestat diferă  de  cea  din 

Raportul de evaluare intermediară, soluția finală este cea dată de Președintele Comisiei. 
 

 
7.4    Comunicare rezultate contestații 

Punctajul obținut în urma re-evaluării planului de afaceri va fi comunicat odată cu 

afișarea  rezultatelor definitive după contestații la sediul Primăriei Catane și pe site-ul 

primăriei https://primaria-catane.ro . De asemenea, în eventualitatea în care, în urma re-

evaluării, planurile de afaceri re-evaluate vor obține un punctaj mai mare, care schimba 

ierarhia aplicanților, acest fapt va fi comunicat pe cale oficiala către aplicanții afectați 

de noua ierarhie. 
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CAPITOLUL 8 

SELECTAREA FINALA A ANTREPRENORILOR 
 
 

Reevaluarea planurilor de afaceri care au depus contestație se va face conform 

procedurii aplicate la evaluarea inițială. Decizia Președintelui comisiei de evaluare și 

selectare privind rezultatul contestațiilor este definitivă. De asemenea, în eventualitatea în 

care, în urma reevaluării, planul de afaceri reevaluat va obține un punctaj mai mare, care 

schimbă ierarhia aplicanților, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către aplicanții 

afectați de noua ierarhie . 

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi 

publicate la sediul Primăriei Catane și pe site-ul primăriei https://primaria-catane.ro spre 

informarea candidaților, în cadrul Raportului final de selectare spre finanțare – Anexa 14. 

Primele 8 de planuri de afaceri sunt selectate pentru finanțare iar următoarele 3 planuri de 

afaceri au statut de rezervă, în eventualitatea apariției unor circumstanțe care împiedică 

semnarea contractului de acordare a subvenției tip micro- grant nerambursabil cu 

antreprenorii selectați. 

Planurile de afaceri aprobate în cadrul raportului final vor fi ordonate descrescător în 

ordinea mediei aritmetice a punctajelor obținute în cadrul verificării tehnico-economice și de 

evaluare publică. Raportul de selecție finala a antreprenorilor va conține atât candidații 

selectați, cât și cei respinși, și o evidențiere a listei de rezervă. 

În cazul în care, din diverse motive, unul sau mai mulți dintre solicitanții selectați inițial 

în vederea finanțării nu vor semna contractele de subvenție aferente, se va proceda la 

semnarea contractelor de subvenție cu solicitanții aflați pe lista de rezervă.

https://primaria-catane.ro/
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