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Procesul de selecție a planurilor de afacere în vederea finanțării 
 
 

Procedura de selecție este mai mult decât un filtru pentru a alege cei mai potriviți 

antreprenori pentru RO-WIN. Este un moment în care oferim feedback detaliat celor mai 

competitivi antreprenori pentru a-și putea îmbunătăți planul de afacere.  

 

Etapa I – Plan de afacere  

Candidații RO-WIN – Succes în Romania încarcă planul de afacere în platforma 

programului.  

Planurile de afacere vor fi evaluate de către o comisie alcătuită din câte 2 experți din 

fiecare dintre cele 3 organizații partenere (în total, 6 persoane), care vor aloca puncte pe 

următoarele criterii (pondere egală):  

✓ Oportunitatea de piața și problema/nevoia țintită;  

✓ Produsele/serviciile – valoarea pe care o oferă clienților; 

✓ Model de business și potențial de creștere;  

✓ Abilitățile și experiențele relevante ale echipei/antreprenorului;  

✓ Planificare financiară.  





Etapa II – Verificare administrativă  

Primele 60 de planuri de afacere în ordine descrescătoare vor fi verificate administrativ 

din următoarele puncte de vedere:  

✓ domeniul de activitate nu este cuprins la art.5 din Schema de minimis;  

✓ respectarea structurii solicitate pentru planul de afacere și a cerințelor din schema 

de minimis;  

✓ cuprinderea tuturor conceptelor: dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, 

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2, inovare socială, 

soluții TIC, consolidare cercetare, dezvoltare și inovare.  

Planurile care nu respectă cel puțin 1 criteriu administrativ vor fi respinse.  

 

Etapa III – Verificare tehnică a planului de afacere și interviu  

60 de planuri de afacere cu cel mai mare punctaj, respectiv conformitate administrativă, 

vor parcurge un interviu de selecție finală, cu comisii alcătuite din reprezentanți ai celor 3 

organizații și antreprenori cu experiență în mediul de afaceri din România.  



 

Membrii acestor comisii de selecție vor evalua aprofundat criteriile de la etapa I, cât și:  

✓ gradul de reflectare a realității pieței;  

✓ fundamentarea tehnică și economică;  

✓ viabilitatea afacerii.  

 


