
 

RO-WIN – Succes în Romania 

Procedură evaluare & selecție planuri de afaceri 

 

Etapa I – Evaluarea inițială a planurilor de afacere 

Candidații vor încărca planul de afacere în platforma programului pana la termenul limita de 12 August 

2018. Planurile de afacere vor fi evaluate de către expertul de formare antreprenorială, care va 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 

- Nivelul de pregătire – măsura în care echipa este pregătită să lanseze afacerea cu resursele proprii 

și cele oferite prin proiect 

- Sustenabilitate & egalitate de șanse 

- Inovare socială 

Nota: vor fi validate pentru a intra in procesul de evaluare doar planurile de afaceri care adresează cel 

puțin 30% dintre capitolele incluse in structura recomandata / structura de punctaj. Vor fi excluse din 

evaluare planurile (de afaceri) care prezinta similitudini semnificative in argumentare / prezentare. 

Grila de punctaj utilizata in procesul de evaluare din etapa I este descrisa in Anexa A. Punctajele 

acordate de către expertul de formare antreprenorială se bazează exclusiv pe argumentele oferite în 

planul de afacere, planul financiar (opțional) și anexe (opțional). De aceea, este important să includeți 

argumente clare, concrete și bazate pe fapte și date. 

In urma evaluărilor, planurile de afaceri vor fi sortate in ordinea descrescătoare a punctajelor. In 

funcție de aceste punctaje se va stabili un grup format din cel puțin 60 de persoane care va intra in 

etapa următoare. Pentru a asigura egalitate de șanse si tratament intre participanți: 

- In situația in care planurile clasate pe locurile 60 – N vor avea același scor, astfel neputându-se 

face o diferențiere, in etapa următoare vor fi selectate toate planurile care au același scor 

(exemplu: daca planurile de pe locurile 60-62 au cate 89 de puncte atunci vor fi selectate primele 

62 de planuri); 



 

- În situația în care după etapa de contestații se vor evidenția planuri de afaceri al căror punctaj 

depășește scorul ultimului plan selecționat în selecția preliminară a Etapei I și acestea vor fi 

selecționate pentru etapa următoare. 

Activitatea de evaluare din etapa I se va desfășura in perioada 13-21 August 2018. Rezultatele 

preliminare ale etapei I vor fi comunicate in data de 21 August 2018. Eventualele contestații pot fi 

depuse in perioada 22-23 August 2018. Soluționarea eventualelor contestații se va desfășura in 

perioada 24-28 August 2018. Lista finala a planurilor de afaceri selecționate pentru Etapa II va fi 

comunicata pe 28 August 2018. 

 

Etapa II – Verificare administrativă 

Planurile de afacere selectate in Etapa I si candidații care le-au depus vor fi verificați pentru eligibilitate 

administrativă din următoarele puncte de vedere: 

- Respectarea structurii solicitate pentru planul de afacere si  

- Respectarea cerințelor din schema de minimis: 

o Candidatul nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

judecătorească definitiva, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

o Candidatul nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

judecătorească definitiva pentru fraudă, corupție, implicare in organizații criminale sau 

alte activități ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

o Candidatul nu furnizează informații false; 

o Candidatul este direct responsabil de pregătirea si implementarea planului de afaceri si 

nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 

o Candidatul 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 făcut 

obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanța a fost integral 

recuperata, inclusiv dobânda de recuperare aferenta; 

o Domeniul activității nu este cuprins la art. 5 din schema de minimis;  

o Planul de afacere prevede: 

▪ Angajarea a minimum 2 persoane; 

▪ Asigurarea funcționării afacerii pe o perioada de minimum 12 luni de la data 

primirii finanțării; 

▪ Asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni ulterior, in care 

afacerea continua sa funcționeze, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de 

munca. 



 

- Cuprinderea tuturor conceptelor: dezvoltare durabila, egalitate de șanse, sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de CO2, inovare socială, soluții TIC (Tehnologia Informației si 

Comunicării), consolidarea CDI (Cercetare – Dezvoltare – Inovare). 

Planurile care nu respecta toate criteriile administrative vor fi descalificate.  

Etapa II – Verificare administrativă se va desfășura in perioada 29-31 August 2018. 

 

Etapa III – Verificarea tehnica a planurilor de afaceri si interviu 

Candidații care vor fi încărcat planurile de afacere care vor fi trecut cu succes de verificarea 

administrativa din etapa 2 vor fi invitați să susțină un interviu de selecție finală, cu comisii alcătuite 

din antreprenori cu experiență din mediul de afaceri din România și / sau reprezentanți ai patronatelor 

din aria de implementare a proiectului. 

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

- gradul de reflectare a realității pieței; 

- fundamentarea tehnica si economica; 

- viabilitatea afacerii.  

Interviurile se vor desfășura in perioada 3-7 Septembrie 2018 fie in București, fie online printr-o soluție 

de video-conferință. 

Membrii comisiilor de selecție vor delibera împreună si vor selecționa in urma interviurilor candidații, 

după cum urmează: 

A) Lista primara - care va conține cel puțin primii 36 de candidați invitați să semneze contractele 

de finanțare; 

B) Lista  de rezervă - care va conține candidații ce vor putea sa fie invitați să semneze contractele 

de finanțare doar in măsura in care candidații aflați pe lista primara nu vor semna contractele 

de finanțare pana la termenul limita. 

Listele de candidați selectați (lista primara si lista de rezerva) vor fi comunicate pe 14 Septembrie 

2018. 

In contractarea cu candidații selecționați vor fi urmărite cu prioritate față de ordinea descrescătoare 

a punctajelor / evaluărilor următoarele considerente: 

- selecționarea a cel puțin 11 candidați femei; 

- selecționarea a maxim 20% planuri de afaceri cu CAEN in grupa G (excepție gr. 452); 

- maxim 30% dintre planurile de afaceri selecționate sa provină de la candidați care nu au finalizat 

cursul oferit de RO-WIN. 



 

Anexa A 
 

Capitol 0-3 puncte 4-7 puncte 8-10 puncte 
Oportunitatea de piața 
și problema/nevoia 
țintită 

• Nu sunt menționate deloc 
• Sunt menționate, dar oportunitatea 

sau nevoia sunt foarte mici 
• Nevoia clienților este mică sau deja 

rezvoltă prin multe alte soluții 
accesibile 

• Piața este prea mică pentru a susține o 
afacere 

• Oportunitatea sau nevoia sunt 
medii 

• Concurență existentă, dar fără 
afaceri existente deosebit de 
competitive 

• Descrieri argumentate ale nevoilor 
clienților 

• Clienții au o nevoie consistentă și 
conștientizată; există o tendință în piață 

• Numărul clienților potențiali este mare 
• Soluțiile existente nu acoperă aspecte 

importante ale dorințelor/nevoilor 
clienților 

Produsele/serviciile – 
valoarea pe care o 
oferă clienților 
 

• Nu sunt menționate deloc 
• Produsul/serviciul nu poate oferi în 

mod real ceea ce promite 
• Nicio informație/dovadă a cercetării 

nevoilor clienților 

• Produsul/serviciul sunt adecvate, 
pot rezolva problemele/dorințele 
clienților 

• Argumentare clară a motivelor 
pentru care clienții vor cumpăra 
acest produs/serviciu 

• Produsul/serviciul oferă soluții foarte 
valoroase, care satisfac în mod real 
probleme/dorințe importante ale clienților 

• Argumentare clară a motivelor pentru care 
clienții vor cumpăra acest produs/serviciu, 
inclusiv dovezi/exemple obținute prin 
interacțiune cu clienții 

Model de business și 
potențial de creștere 

• Modelul de business nu este viabil  
• Modul de organizare al afacerii 

genereaza costuri si riscuri prea mari in 
comparatie cu veniturile potentiale 

• Modelul de business este incompatibil 
cu realitățile din România 
(infrastructură, legislație) 

• Modelul este clar, viabil și 
sustenabil 

• Modelul poate permite o creștere 
moderată 

• Există opțiuni de creștere 
formulate 

• Modelul de business este clar și poate 
atrage venituri consistente în comparație 
cu costurile generate 

• Modelul de business este argumentat pe 
bază de dovezi concrete (discuții cu 
clienți/furnizori/distribuitori; rezultate și 
experiență existente; resurse deținute 
deja) 

• Există un plan concret, argumentat, pentru 
creșterea afacerii  

Abilitățile și 
experiențele relevante 
ale 
echipei/antreprenorului  

• Nu sunt prezentate 
• Nu sunt potrivite cu ceea ce este 

necesar lansării afacerii 

• Fondatorul/echipa acoperă la nivel 
de bază necesarul de abilități și 
cunoștințe prin experiența și 
studiile existente 

• Fondatorul/echipa au experiență /  
rezultate relevante pentru lansarea 
afacerii 



 

 • Resursa umană necesară nu este 
accesibilă 

• Resursa umană necesară este 
accesibilă 

• Resursa umană necesară este accesibilă și 
ușor de atras/motivat 

Planificare financiară • Nu există 
• Planificarea financiară este evident 

nerealistă (omite costuri 
importante/promite venituri care nu 
pot fi atrase) 

• Costurile și veniturile sunt 
previzionate realist 

• Costurile și veniturile sunt previzionate 
realist și argumentate cu dovezi 

• Planificarea financiară indică o 
sustenabilitate financiară crescută 

Nivelul de pregătire – 
măsura în care echipa 
este pregătită să 
lanseze afacerea cu 
resursele proprii și cele 
oferite prin proiect 

• Fondatorul/echipa nu are resurse 
adiționale suficiente pentru a susține 
lansarea afacerii după primirea 
finanțării 

• Fondatorul/echipa nu vor putea să 
lanseze afacerea în timp util primirea 
finanțării (de ex., procesul de 
dezvoltare/lansare este prea 
lung/neclar) 

• Fondatorul/echipa are soluții 
concrete, credibile pentru 
atragerea resurselor necesare 

• Fondatorul/echipa au un plan 
concret, fezabil de lansare a 
afacerii după primirea finanțării 

• Fondatorul/echipa are resursele necesare 
pentru lansarea afacerii 

• Fondatorul/echipa este gata să lanseze 
afacerea după primirea finanțării (de ex., 
produsul/serviciul sunt în stadiul final de 
dezvoltare, planul operațional și partenerii 
de afaceri sunt clar stabiliți, există un 
calendar concret și credibil pentru lansare) 

Sustenabilitate & 
egalitate de șanse 

• Nu sunt luate în considerare • Considerentele de sustenabilitate 
și egalitate de șanse sunt 
menționate 

• Dacă este cazul, există o politică clară de 
gestionare a problemelor de 
sustenabilitate sau egalitate de șanse pe 
care specificul activității afacerii le poate 
genera 

Inovare sociala • Dimensiunea de inovare sociala nu 
este luata în considerare 

• Modelul de afacere contine si 
elemente de inovare sociala 

• Modelul de afacere se bazeaza pe 
mecanisme structurale de inovare sociala 
cu rezultate demonstrate in alte contexte 
similare 
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