Procedură
Întreprinzători cu șanse egale – egalitate în viața economică

În cadrul proiectului “Ocupare și integrare pentru viitor”, un accent important se pune pe
egalitatea de șanse a grupului țintă, fără nicio discriminare de vârstă, sex, gen, etnie, etc.
Având în vedere principiul mai sus menționat, în toate activitățile de asistare și consiliere a
participanților la cursul de competențe antreprenoriale în vederea înființării unei afaceri, se va
avea în vedere respectarea principiului egalității de șanse și asigurarea ccesului tuturor
doritorilor la aceste activități, fără nicio discriminare.
Astfel, în cadrul proiectului „Ocupare și integrare pentru viitor” cofinantat din Fondul Social
European, prin Programul Operational Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
implementat de catre Asociatia Perspectiva Europeană, in parteneriat cu Asociatia Europa
Socială, Asociația Europe Generation 2020 și Asociația Nativ Consult, sunt organizate sesiuni
de informare, consiliere, formare profesionala și mediere pe piata muncii care sa asigure
dobandirea de competente profesionale noi, utile in actualul context economic si de
competente generale, transferabile, extrem de valoroase in domeniul antreprenoriatului.
La finalul proiectului va fi organizat un concurs de planuri de afaceri in domeniul
antreprenoriatului, respectiv înființare de noi afaceri.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor
inactive, a șomerilor de lungă durată, a șomerilor de lungă durată tineri și șomerilor de peste
45 de ani, care au domiciliul în Regiunile Sud-Est (jud. Galați), Sud-Vest Oltenia (jud. Olt) și
Sud Muntenia (jud. Dâmbovița).
Grupul tinta al proiectului este format din 300 pe persoane din regiunile Sud-Vest Oltenia,
Sud-Muntenia și Sud-Est, care vor fi informate, consiliate, formate, mediate și asistate pentru
înființarea unei afaceri (100 persoane).
Concursul de Planuri de afaceri este parte a activitatii 6 – Asistență și consiliere pentru
inițierea unei afaceri.
In cadrul proiectului se specifica urmatoarele detalii cu privire la modul de derulare a
concursului: În urma participării la acțiunile prevăzute în cadrul activității, beneficiarii vor
depune planuri de afaceri, care vor fi analizate și punctate pe baza unei grile elaborate în
cadrul activității, de către o comisie formată din experți ai S și P3.
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Concursul de Planuri de afaceri este conceput ca si un concurs individual la care au acces toti
membrii grupului tinta al proiectului, care au participat la cursul de Competențe
antreprenoriale.
Obiectivul concursului de planuri de afaceri este experimentarea directa de catre canditati a
instruirii, formarii si consilierii primite la inscrierea in grupul tinta.
Metoda propusa consta in realizarea unui Plan de afaceri.
Unul din rezultatele anticipate ale proiectului este ca minim 30 de persoane din grupul tinta sa
demareze o activitate independenta. Concursul de planuri de afaceri este cadrul pentru
realizarea acestuia prin stimularea spiritului si demersurilor antreprenoriale ale beneficiarilor.
Concursul de planuri de afaceri se deruleaza pe baza prezentului document: Procedură –
Întreprinzători cu șanse egale - egalitate în viața economică.
Sectiunea 1 – Constituirea comisiei de evaluare
In vederea organizarii si desfasurarii concursului se vor constitui comisii de concurs si comisii
de solutionare a contestatiilor, denumite in continuare comisii.
Componenta nominala a comisiilor, precum si desemnarea secretarului acestora se va stabili
prin dispozitie a unitatii organizatoare, înainte de data desfasurarii concursului.
Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu aceea de membru in comisia
de evaluare a contenstatiilor.
Comisiile de concurs se compun dintr-un numar impar de persoane, astfel:
- Presedinte de comisie – fara drept de vot.
- 3 membri
- Secretar de comisie – fara drept de vot.
Sectretarul comisiei de concurs poate fi si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor,
acesta neavand calitatea de membru in comisii.
Sectiunea 2 – Elaborarea planurilor de afaceri
Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil intreprinzatorilor care construiesc o
afacere, managerilor ce isi propun proiecte noi sau altor persoane / institutii de finantare,
institutiilor ce gestioneaza fonduri pentru proiecte de investitii, gestionarilor de proiecte.
Un plan de afaceri include indicatori financiari, caracteristici de piata, factori de previziune,
organizare si management.
Un plan de afaceri are ca utilitate prezentarea firmei sau a ideii / proiectului / afaceri.
Pentru a avea succes, un plan de afaceri trebuie sa tina cont de profilul afacerii, de mediul
concurential, de obiectivele afacerii si de scopul urmarit la realizarea acestuia.
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In vederea asigurarii posibilitatii compararii si evaluarii planurilor de afaceri inscrise in
concurs, se propune o standardizare a acestora la nivelul continutului.
În acest sens, prezentam o structură orientativă pentru planurile de afaceri ce participa la
concurs. Totodată, dacă planurile de afaceri care vor fi lucrate în cadrul cursului de formare
profesională în Competențe Antreprenoriale vor corespunde ideii și dorinței de afacere a
participanților, aceștia sunt liberi să le depună și în cadrul concursului. Dacă planurile de
afaceri se lucrează în grupe, fiecare participant este obligat să depună un plan de afacere
distinct.

1. REZUMAT
In aceasta sectiune vor fi incluse principalele idei ce contureaza planul de afaceri, referitoare
la:
- Ce isi propune societatea sa realizeze;
- Amplasamentul investitiei, descriere geografica;
- Ce se urmareste prin realizarea investitiei;
- Obiectivele investitiei.
2. DATE GENERALE
In aceasta sectiune vor fi cuprinse informatii cu privire la firma:
- Numele firmei;
- Forma juridica de constituire;
- Adresa, telefon, persoana de contact (elaboratorul planului de afaceri);
- Locatia investitiei;
- Descrierea activitatatii principale a societatii si codul CAEN al activitatii principale.
3. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTITII
Aceasta sectiune va cuprinde informatii referitoare la afacerea pe care beneficiarul isi propune
sa o dezvolte:
- Ce se doreste a se realiza prin proiectul de investitii si ce resurse se vor folosi in acest
scop (materiale, umane);
- Descrierea investitiei finale (prezentarea afacerii dupa realizarea investitiei);
- Produsele / serviciile oferite dupa finalizarea investiei si descrierea acestora.
4. ANALIZA PIETEI
In aceasta sectiune vor fi incluse informatii cu privire la analiza mediului intern si extern al
firmei. Se vor avea in vedere:
- Prezentarea pietei locale/regionale in care se incadreaza produsele/serviciile oferite;
- Prezentarea potentialilor furnizori;
- Prezentarea potentialilor clienti;
- Competitori locali si regionali.
5. STRATEGIA DE MARKETING
In aceasta sectiune vor fi incluse informatii cu privire la strategia firmei de a intra pe piata si
de a-si promova produsele/serviciile.
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- Analiza SWOT a activitatii propuse prin proiect: puncte tari, puncte slabe, oportunitati,
amenintari;
- Politica de produs – cum vor fi satisfacute cerintele si dorintele cumparatorului;
- Politica de pret – ce preturi se vor practica si care sunt diferentele si avantajele fata de
competitori;
- Politica de promovare – cum se va realiza promovarea produselor/serviciilor;
- Politica de vanzare – cum se va realiza vanzarea produselor/serviciilor oferite.
6. INFORMATII FINANCIARE
In aceasta sectiune vor fi incluse informatii cu privire la estimari ale capitalului necesar
demararii afacerii, dar si aspecte cu privire la profitul si fiabilitatea acesteia.
- Detalierea costurilor necesare realizarii investitiei in forma tabelara:
Nr.
Denumirea
Buc Valoare
fara TVA
Valoare cu TVA
Crt.
cheltuielilor
TVA

TOTAL
-

Sursele de finantare ale a investitiei (surse proprii sau credite);
Previziunea vanzarilor;
Contul de profit si pierderi;
Fluxul de numerar.

Sectiunea 3 – Evaluarea planurilor de afaceri
Obiectivul etapei de evalaure a planurilor de afaceri este acela de a ierarhiza planurile de
afaceri inregistrate in concurs pe baza unor criterii cat mai obiective si detaliate.
Un plan de afaceri va obtine un punctaj intre 0 si 100 de puncte.
Grila de evaluare reprezinta un instrument utilizat de evaluatori pentru departajarea planurilor
de afaceri inscrise in concurs.
In functie de informatiile prezentate conform criteriilor de mai sus, punctele acordate
Planurilor de afaceri sunt:

Capitol / Subcapitol
Rezumat
Date generale
Prezentarea proiectului de investitii
Analiza pietei
Strategia de marketing
Planul financiar

Puncte
acordate
Max 15 pct
Max 5 pct
Max 20 pct
Max 20 pct
Max 20 pct
Max 20 pct
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In vederea evaluarii Planurilor de afaceri se vor avea in vedere o serie de criterii de
departajare.
Pentru fiecare criteriu de departajare un plan de afacei va primi un punctaj distinct. Fiecare
criteriu de departajare are o pondere in nota finala dupa cum urmeaza:

1
2
3
4
5

CRITERIU
Cantitatea de informatii prezentate
Relevanta informatiilor prezentate
Gradul de documentare al Planului
Caracterul cuantificabil al informatiilor
Realismul Planului de afaceri
Total punctaj

PONDEREA
20%
20%
20%
20%
20%
100%

Cantitatea de informatii prezentate – se va evalua volumul de informatii cuprinse in planul de
afaceri, in masura sa clarifice intentia autorului si perspectiva acestuia cu privire la ideea de
afaceri.
Relevanta informatiilor prezentate – pe langa volumul informatiilor cu privire la ideea de
afaceri, evaluatorii vor estima si relevanta sau pertinenta acestora in raport cu propunerea de
afaceri.
Gradul de docuemtare al planului – evaluatorii vor puncta pozititv un plan de afaceri cat mai
bine documentat.
Caracterul cuantificabil al informatiilor – evaluatorii vor puncta pozitiv un plan de afaceri
care reuseste sa aduca cat mai multe argumente cuntificabile de natura de matematica,
contabila, economica.
Realismul planului de afaceri – evaluatorii vor puncta pozitiv un plan de afaceri care reuseste
sa convinga asupra caracterului lui din punct de vedere practic.
***
* Un plan de afaceri trebuie sa fie clar pentru a putea fi parcurs cu usurinta pentru evaluatori;
* Planurile de afaceri vor fi predate organizatorilor concursului in format fizic;
* Planurile de afaceri vor fi realizate de catre concurenti individual;
* Un concurent nu poate participa la concurs decat cu un singur plan de afaceri;
* Un concurent nu poate participa la concurs decat o singura data.
***
Sectiunea 4 – Participantii eligibi – cine se poate inscrie la concurs?
Pot participa la concursul de planuri de afaceri toti cei inscrisi in grupul tinta al proiectului și
participanți la cursul de formare profesională Competențe Antreprenoriale.
Sectiunea 5 – Organizarea concursului de planuri de afaceri
Concursul de Planuri de afaceri va fi un concurs cu depunere la termen, respectiv evaluarea
ierarhica a planurilor de afaceri predate pana la un termen stabilit anterior. Aceasta
caracteristica a fost stabilita pentru a putea asigura o evaluare a planurilor de afaceri intr-un
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interval de timp previzibil si pentru a putea furniza participantilor castigatori premiile intr-un
timp cat mai scurt.
Astfel, se va stabili un termen limita unic pentru depunerea planurilor de afaceri, după
finalizarea cursurilor de competențe și a examinării aferente, în perioada noiembrie-decembrie
2015. Perioada de depunere efectiva a planurilor de afaceri va fi publicata pe site-ul
proiectului www.153620.proiecte-ue.info si la cele 3 Birouri regionale din Galați, Slatina și
Târgoviște.
Lansarea concursului consta in informarea beneficiarilor cu privire la metodologia de derulare
a concursului planurilor de afaceri.
De asemenea, procedura – întreprinzător cu șanse egale – egalitate în viața economică va fi
publicata pe site-ul proiectului www.153620.proiecte-ue.info.
Incepand din momentul lansarii concursului, orice beneficiar ce face parte din grupul tinta al
proiectului care a parcurs cursul de formare in Competente antreprenoriale poate intra in
concursul de planuri de afaceri.
Sectiunea 6 – Termenul limita de depunere si inregistrare a Planurilor de afaceri
Termenul limita pentru depunerea si inregistrarea Planurilor de afaceri va fi comunicat pe
site-ul proiectului www.153620.proiecte-ue.info.
Toti concurentii eligibili se pot inscrie la concurs si pot inregistra planuri de afaceri incepand
cu ziua deschiderii sesiunii pana la data limita a predarii planurilor de afaceri spre evaluare.
Planurile de afaceri vor fi inregistrate cu numar si data de intrare, dovada a predarii si
inregistrarii Planului de afaceri.
Planurile de afaceri se vor depune fizic la sediul celor 3 birouri regionale din Galați,
Slatina și Târgoviște.
 SLATINA: Str. Nicolae Bălcescu, nr. 29 A, etaj 1, județ Olt
Persoană de contact: Oana ȘONEI
Tel. 0786/227 917, e-mail: cursurislatina153620@gmail.com
 TÂRGOVIȘTE: Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, județ Dâmboviţa
Persoană de contact: Estera VIBANI
Tel. 0786/227 916, e-mail: cursuritargoviste@gmail.com
 GALAȚI: Str. Col. N. Holban nr. 10, bloc corp C3, județ Galați
Persoană de contact: Adina BĂLAN
Tel. 0786/227 921, e-mail: cursurigalati@gmail.com
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Din moment ce planul de afaceri a fost inregistrat si predat echipei inainte de termenul limita
nu mai poate fi retras pentru modificari/completari.
Un concurent va participa o singura data la concurs, cu un singur plan de afaceri!!!
Un plan de afaceri va fi elaborat, depus si asumat de către o singură persoana!!!

Sectiunea 7 – Comunicarea rezultatelor
Dupa evaluarea Planurilor de afaceri, rezultatele se vor publica pe site-ul proiectului,
www.153620.proiecte-ue.info si vor fi disponibile si la sediul celor 3 birouri regionale din
Galați, Slatina și Târgoviște.
In cazul in care Planul de afaceri nu este declarat căștigător, concurentii vor putea formula o
Contestatie si vor putea solicita reevaluarea Planului de afaceri.
Sectiunea 8 – Inregistrarea si solutionarea contestatiilor
Dupa primirea afisarea rezultatelor concursului, orice concurent care se considera nedreptatit
in evaluare poate formula o singura data o contestatie legata de evaluarea propriului plan de
afaceri.
Pentru aceata va fi alocata o perioada de 2 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor.
Contestatiile vor fi elaborate in doua exemplare. Un exemplar va fi depus la sediul celor 3
birouri regionale din Galați, Slatina și Târgoviște si va primi numar de inregistrare. Numarul
de inregistrare va fi mentionat si pe exemplarul pe care contestatorul il pastreaza.
Rezolvarea contestatiilor se va face printr-o reevaluare a Planului de afaceri de catre comisia
de contestatii. Rezultatul reevaluarii va fi publicat pe site-ul proiectului,
www.153620.proiecte-ue.info si va fi disponibil si la sediul celor 3 birouri regionale din
Galați, Slatina și Târgoviște, impreuna cu explicarea punctajului obtinut pentru fiecare
subcapitol si criteriu de evaluare in parte, in vederea eliminarii oricaror neclaritati.
Rezultatele finale vor fi, de asemenea, publicate pe site-ul proiectului www.153620.proiecteue.info si la sediul celor 3 birouri regionale din Galați, Slatina și Târgoviște.
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