
 
 

 
 

  
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

 
Pag. 1 / 9 

Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 6 Educație și competențe 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de 

muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Proiect „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al competitivității noilor întreprinderi din 

România, in condițiile unui acces la piața forței de munca sustenabil și flexibil (FutureBiz)”, 

POCU/829/6/13/141244 
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Versiunea iniţială Versiunea modificată 

44. Cele doua Comisiile FutureBiz de selecție a 

planurilor de afaceri vor avea un număr 

impar de membri (min. 3 persoane) ce va 

include reprezentanți ai mediului de afaceri 

și ai patronatelor din aria de implementare a 

proiectului, cu respectarea principiilor 

conflictului de interese, a incompatibilității 

și a confidențialității (Anexa 12 la 

metodologie). Comisia 1 FutureBiz va 

organizată de către Solicitant (SC IPA SA), 

iar Comisia 2 FutureBiz de către Partener 

(Asociaţia de marketing a studenților din 

România). Pentru a nu genera probleme 

legate de potențiale exigențe diferite ale 

celor două comisii, acestea vor lucra 

independent şi vor realiza o alocare 

independentă a planurilor de afaceri, în baza 

aceleiași Metodologii 

44. Cele doua Comisiile FutureBiz de selecție a 

planurilor de afaceri vor avea un număr 

impar de membri (min. 3 persoane) ce va 

include reprezentanți ai mediului de afaceri 

și ai patronatelor din aria de implementare a 

proiectului, cu respectarea principiilor 

conflictului de interese, a incompatibilității 

și a confidențialității (Anexa 12 la 

metodologie). Comisia 1 FutureBiz va 

organizată de către Solicitant (SC IPA SA), 

iar Comisia 2 FutureBiz de către Partener 

(Asociaţia de marketing a studenților din 

România).  

65. În procesul de selecție, organizatorul 

concursului va respecta următoarele condiții: 

A. Vor fi selectate un nr. minim de planuri de 

afaceri pentru fiecare categorie în parte: 

a) Min. 2 planuri de afaceri care aplică 

pentru o subvenție / finanțare 

nerambursabilă cu valoare de maxim 

100.000 euro (484.350,00 lei); Comisia 

1 IPA va acorda o subvenție cu valoare 

65. În procesul de selecție, organizatorul 

concursului va respecta următoarele condiții: 

L. Vor fi selectate un nr. minim de planuri de 

afaceri pentru fiecare categorie în parte: 

e) Min. 2 planuri de afaceri care aplică 

pentru o subvenție / finanțare 

nerambursabilă cu valoare de maxim 

100.000 euro (484.350,00 lei); 



 
 

 
 

  
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

 
Pag. 3 / 9 

de maxim 100.000 euro (484.350,00 

lei), iar Comisia 2 AMA va acorda o 

subvenție cu valoare de maxim 100.000 

euro (484.350,00 lei); 

b) Min. 6 planuri de afaceri care aplică 

pentru o subvenție / finanțare 

nerambursabilă cu valoare de maxim 

80.000 euro (387.480,00 lei); Comisia 1 

IPA va acorda patru subvenții cu valoare 

de maxim 80.000 euro (387.480,00 lei), 

iar Comisia 2 AMA va acorda două 

subvenții cu valoare de maxim 80.000 

euro (387.480,00 lei); 

c) Min. 5 planuri de afaceri care aplică 

pentru o subvenție / finanțare 

nerambursabilă cu valoare de maxim 

60.000 euro (290.610,00 lei); Comisia 1 

IPA va acorda trei subvenții cu valoare 

de maxim 60.000 euro (290.610,00 lei), 

iar Comisia 2 AMA va acorda două 

subvenții cu valoare de maxim 60.000 

euro (290.610,00 lei); 

d) Min. 8 planuri de afaceri care aplică 

pentru o subvenție / finanțare 

nerambursabilă cu valoare de maxim 

40.000 euro (193.740,00 lei); Comisia 1 

IPA va acorda patru subvenții cu valoare 

de maxim 40.000 euro (193.740,00 lei), 

iar Comisia 2 AMA va acorda patru 

subvenții cu valoare de maxim 40.000 

euro (193.740,00 lei);. 

B. Min. 3 planuri selectate să fie inițiate de 

către femei (minim 1 plan selectate de către 

f) Min. 6 planuri de afaceri care aplică 

pentru o subvenție / finanțare 

nerambursabilă cu valoare de maxim 

80.000 euro (387.480,00 lei);  

g) Min. 5 planuri de afaceri care aplică 

pentru o subvenție / finanțare 

nerambursabilă cu valoare de maxim 

60.000 euro (290.610,00 lei);  

h) Min. 8 planuri de afaceri care aplică 

pentru o subvenție / finanțare 

nerambursabilă cu valoare de maxim 

40.000 euro (193.740,00 lei);  

M. Min. 3 planuri selectate să fie inițiate de 

către femei. 

N. Min. 2 planuri selectate în fiecare regiune de 

implementare a proiectului (Sud Muntenia, 

Sud Est, Centru, Nord Est, Nord Vest, Vest 

şi Sud Vest Oltenia). 

O. Numărul de persoane care beneficiază de 

ajutor de minimis fără să fi participat la 

programul de formare antreprenorială 

organizat în cadrul proiectului nu va putea 

depăși 10% din numărul total de 

persoane beneficiare de ajutor de minimis 

acordate în cadrul proiectului (adică 2 

planuri). 

P. Planurile de afaceri selectate și propuse 

spre finanțare vor reflecta realitatea 

segmentului de piață vizat și vor fi 

fundamentate tehnic și economic, pornind 

de la informații verificabile în zona 

geografică de implementare a proiectului. 
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Comisia 1 IPA, respectiv minim 2 planuri 

selectate de Comisia 2 AMA). 

C. Min. 2 planuri selectate în fiecare regiune de 

implementare a proiectului (Sud Muntenia, 

Sud Est, Centru, Nord Est, Nord Vest, Vest 

şi Sud Vest Oltenia) (minim 1 plan selectat 

de către Comisia 1 IPA în fiecare regiune de 

implementare a proiectului, respectiv minim 

1 plan selectat de Comisia 2 AMA în fiecare 

regiune de implementare a proiectului). 

D. Numărul de persoane care beneficiază de 

ajutor de minimis fără să fi participat la 

programul de formare antreprenorială 

organizat în cadrul proiectului nu va putea 

depăși 10% din numărul total de 

persoane beneficiare de ajutor de minimis 

acordate în cadrul proiectului (adică 2 

planuri). 

E. Planurile de afaceri selectate și propuse 

spre finanțare vor reflecta realitatea 

segmentului de piață vizat și vor fi 

fundamentate tehnic și economic, pornind 

de la informații verificabile în zona 

geografică de implementare a proiectului. 

F. Vor fi finanțate planurile de afaceri în limita 

bugetului disponibil pentru fiecare categorie 

de subvenție, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor. În cazul în care sunt planuri cu 

punctaj identic, criteriul de departajare va fi 

punctajul obținut la interviu. Daca si acest 

criteriu menține egalitatea, se va utiliza 

pentru departajare procentul din subvenție 

utilizat pentru achiziția de instrumente și/sau 

Q. Vor fi finanțate planurile de afaceri în limita 

bugetului disponibil pentru fiecare categorie 

de subvenție, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor. În cazul în care sunt planuri cu 

punctaj identic, criteriul de departajare va fi 

punctajul obținut la interviu. Daca si acest 

criteriu menține egalitatea, se va utiliza 

pentru departajare procentul din subvenție 

utilizat pentru achiziția de instrumente și/sau 

tehnologii IT&C în implementarea Planului 

de afaceri (vor avea prioritate planurile cu 

un procent mai ridicat). 

R. Pragul minim de punctaj pentru selectarea la 

finanțare a unui plan de afaceri este de 60 de 

puncte. 

S. În cadrul fiecărui plan de afaceri propus, 

minim 4% din valoarea subvenției va fi 

utilizată pentru achiziția de instrumente sau 

tehnologii IT&C utilizate pentru 

implementarea Planului de Afaceri. 

T. Planul de afaceri trebuie să fie tehnoredactat 

în limba română, pe format A4, Times New 

Roman, font 12, spațiere la un rând şi 

jumătate şi semnat pe fiecare pagină de 

candidat. 

U. Planurile de afaceri depuse vor include 

referințe la temele orizontale şi temele 

secundare: 

i. Se vor propune activități ce vor 

promova dezvoltarea durabila prin 

dezvoltarea unor produse, tehnologii 

sau servicii care contribuie la aplicare 

principiilor dezvoltării durabile de 
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tehnologii IT&C în implementarea Planului 

de afaceri (vor avea prioritate planurile cu 

un procent mai ridicat). 

G. Pragul minim de punctaj pentru selectarea la 

finanțare a unui plan de afaceri este de 60 de 

puncte. 

H. În cadrul fiecărui plan de afaceri propus, 

minim 4% din valoarea subvenției va fi 

utilizată pentru achiziția de instrumente sau 

tehnologii IT&C utilizate pentru 

implementarea Planului de Afaceri. 

I. Planul de afaceri trebuie să fie tehnoredactat 

în limba română, pe format A4, Times New 

Roman, font 12, spațiere la un rând şi 

jumătate şi semnat pe fiecare pagină de 

candidat. 

J. Planurile de afaceri depuse vor include 

referințe la temele orizontale şi temele 

secundare: 

i. Se vor propune activități ce vor 

promova dezvoltarea durabila prin 

dezvoltarea unor produse, tehnologii 

sau servicii care contribuie la aplicare 

principiilor dezvoltării durabile de 

emisii scăzute de dioxid de carbon si 

eficientă din punct de vedere al utilizării 

resurselor; 

ii. Se vor propune masuri ce vor 

promova inovarea sociala; 

iii. Se vor propune masuri ce vor 

promova utilizarea si calitatea TIC prin 

implementarea unor soluții TIC in 

emisii scăzute de dioxid de carbon si 

eficientă din punct de vedere al utilizării 

resurselor; 

ii. Se vor propune masuri ce vor 

promova inovarea sociala; 

iii. Se vor propune masuri ce vor 

promova utilizarea si calitatea TIC prin 

implementarea unor soluții TIC in 

procesul de producție/furnizare de 

bunuri, prestare de servicii si/sau 

execuția de lucrări; 

iv. Se vor propune masuri ce 

promovează consolidarea cercetării, a 

dezvoltării tehnologice si/sau a inovării, 

prin derularea de activități specifice 

V. Planurile de afaceri depuse vor fi verificate 

din punct de vedere a eligibilității (FAZA A). 

Planurile declarate eligibile vor fi evaluate 

din punct de vedere tehnic și financiar 

(FAZA B). Evaluarea tehnică și financiară 

include două etape:  

a) evaluarea conținutului Planului de 

afaceri și a Bugetului, în funcție de 

criteriile menționate în Anexa 11; Pragul 

minim de punctaj ce trebuie îndeplinit 

este de 40 puncte. Punctajul maxim ce 

poate fi acordat este de 60 puncte.  

b) evaluarea prestației candidatului în 

cadrul interviului susținut pentru 

prezentarea / argumentarea ideii de 

afaceri, în funcție de criteriile 

menționate în Anexa 11. Pragul minim 
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procesul de producție/furnizare de 

bunuri, prestare de servicii si/sau 

execuția de lucrări; 

iv. Se vor propune masuri ce 

promovează consolidarea cercetării, a 

dezvoltării tehnologice si/sau a inovării, 

prin derularea de activități specifice 

K. Planurile de afaceri depuse vor fi verificate 

din punct de vedere a eligibilității (FAZA A). 

Planurile declarate eligibile vor fi evaluate 

din punct de vedere tehnic și financiar 

(FAZA B). Evaluarea tehnică și financiară 

include două etape:  

a) evaluarea conținutului Planului de 

afaceri și a Bugetului, în funcție de 

criteriile menționate în Anexa 11; Pragul 

minim de punctaj ce trebuie îndeplinit 

este de 40 puncte. Punctajul maxim ce 

poate fi acordat este de 60 puncte.  

b) evaluarea prestației candidatului în 

cadrul interviului susținut pentru 

prezentarea / argumentarea ideii de 

afaceri, în funcție de criteriile 

menționate în Anexa 11. Pragul minim 

de punctaj ce trebuie îndeplinit este de 

20 puncte. Punctajul maxim ce poate fi 

acordat este de 40 puncte. 

de punctaj ce trebuie îndeplinit este de 

20 puncte. Punctajul maxim ce poate fi 

acordat este de 40 puncte. 

75. FAZA B – evaluarea tehnică și financiară: 

l) Planurile de afaceri cu cele mai mari 

punctaje în FAZA B vor fi invitate pentru a 

susține FAZA C (interviu). Vor fi invitate 

maxim 18 planuri de afaceri pentru fiecare 

75. FAZA B – evaluarea tehnică și financiară: 

l) Planurile de afaceri ce vor obține minim 40 

de puncte în FAZA B vor fi invitate pentru a 

susține FAZA C (interviu) 
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dintre cele doua Comisii de evaluare ale 

proiectului (în total minim 36 de planuri) 

84. În selecția planurilor declarate câștigătoare se va 

urmări o repartizare uniformă a finanțării, 

folosind criteriile impuse de Ghidul Innotech şi 

Cererea de Finanțare a proiectului FutureBiz cu 

privire la structura membrilor grupului țintă, 

astfel încât vor fi selectate în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute. Prin 

urmare, rezultatele concursului vor fi repartizate 

în următoarele categorii, atât în ceea ce privește 

lista proiectelor câștigătoare, cât şi listele de 

rezervă:  

a) 1 plan de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim 100.000 euro 

(484.350,00 lei) acordat de Comisia 1; 

b) 1 plan de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim 100.000 euro 

(484.350,00 lei) acordat de Comisia 2; 

c) 4 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim maxim 80.000 euro 

(387.480,00 lei) acordate de Comisia 1; 

d) 2 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim maxim 80.000 euro 

(387.480,00 lei) acordate de Comisia 2; 

e) 3 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

84. În selecția planurilor declarate câștigătoare se va 

urmări o repartizare uniformă a finanțării, 

folosind criteriile impuse de Ghidul Innotech şi 

Cererea de Finanțare a proiectului FutureBiz cu 

privire la structura membrilor grupului țintă, 

astfel încât vor fi selectate în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute. Prin 

urmare, rezultatele concursului vor fi repartizate 

în următoarele categorii, atât în ceea ce privește 

lista proiectelor câștigătoare, cât şi listele de 

rezervă:  

a) 2 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim 100.000 euro 

(484.350,00 lei); 

b) 6 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim maxim 80.000 euro 

(387.480,00 lei); 

c) 5 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim 60.000 euro 

(290.610,00 lei); 

d) 8 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim 40.000 euro 

(193.740,00 lei); 

e) minim 3 plan inițiate de către femei; 

f) minim 2 planuri implementate în 

regiunea Sud; 
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valoare de maxim 60.000 euro 

(290.610,00 lei) acordate de Comisia 1; 

f) 2 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim 60.000 euro 

(290.610,00 lei) acordate de Comisia 2; 

g) 4 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim 40.000 euro 

(193.740,00 lei) acordate de Comisia 1; 

h) 4 planuri de afaceri care aplică pentru o 

subvenție / finanțare nerambursabilă cu 

valoare de maxim 40.000 euro 

(193.740,00 lei) acordate de Comisia 1; 

i) minim 1 plan inițiate de către femei 

acordate de Comisia 1; 

j) minim 2 planuri inițiate de către femei 

acordate de Comisia 2; 

k) minim 1 plan implementat în regiunea 

Sud Muntenia selectat de Comisia 1; 

l) minim 1 plan implementat în regiunea 

Sud Est selectat de Comisia 1; 

m) minim 1 plan implementat în regiunea 

Centru selectat de Comisia 1; 

n) minim 1 plan implementat în regiunea 

Nord Est selectat de Comisia 1; 

o) minim 1 plan implementat în regiunea 

Nord Vest selectat de Comisia 1; 

p) minim 1 plan implementat în regiunea 

Vest selectat de Comisia 1; 

g) minim 2 planuri implementate în 

regiunea Sud Est; 

h) minim 2 planuri implementate în 

regiunea Centru; 

i) minim 2 2 planuri implementate în 

regiunea Nord Est; 

j) minim 2 planuri implementate în 

regiunea Nord Vest; 

k) minim 2 planuri implementate în 

regiunea Vest; 

l) minim 2 planuri implementate în 

regiunea Sud Vest Oltenia; 
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q) minim 1 plan implementat în regiunea 

Sud Vest Oltenia selectat de Comisia 1; 

r) minim 1 plan implementat în regiunea 

Sud Muntenia selectat de Comisia 2; 

s) minim 1 plan implementat în regiunea 

Sud Est selectat de Comisia 2; 

t) minim 1 plan implementat în regiunea 

Centru selectat de Comisia 2; 

u) minim 1 plan implementat în regiunea 

Nord Est selectat de Comisia 2; 

v) minim 1 plan implementat în regiunea 

Nord Vest selectat de Comisia 2; 

w) minim 1 plan implementat în regiunea 

Vest selectat de Comisia 2; 

minim 1 plan implementat în regiunea Sud Vest 

Oltenia selectat de Comisia 2; 

34. Notă: 

d) Dosarul de concurs care va cuprinde toate 

documentele indicate în formatul precizat mai 

sus (într-un singur fişier pdf, salvat cu 

denumirea de DOSAR CONCURS 

PA_NUME Prenume) va fi transmis 

împreună cu PLANUL DE AFACERI 

editabil (word) și BUGETUL PLANULUI 

DE AFACERI editabil (Excel), prin 

platforma FutureBiz (www.futurebiz.ro). 

34. Notă: 

d) Dosarul de concurs care va cuprinde toate 

documentele indicate în formatul precizat mai 

sus (într-un singur fişier pdf, salvat cu 

denumirea de DOSAR CONCURS 

PA_NUME Prenume) va fi transmis împreună 

cu PLANUL DE AFACERI editabil (word) și 

BUGETUL PLANULUI DE AFACERI 

editabil (Excel), prin platforma FutureBiz 

(www.futurebiz.ro). Toate fișierele încărcate în 

platforma FutureBiz pot avea o dimensiune 

maximă de 10 megabytes. 

 

http://www.futurebiz.ro/

