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Procesul de evaluare a planurilor de afaceri se completează 
astfel: 
 
DIN: 

Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate și ierarhizate, în cadrul unui proces de 

evaluare transparent și nediscriminatoriu. Evaluarea planurilor de afaceri se face în 

ordinea depunerii, conform principiului „primul venit-primul servit”, dar selecția se va 

realiza în funcție de calitatea planului de afaceri și de motivarea și gradul de 

cunoaștere al planului de afaceri de către aplicant/aplicanți. 

Evaluarea este realizată de experții juriu din comisia de selecție, pe baza unor 

grile de evaluare. Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape: 

[…] 

Faza C – Evaluarea aplicantului pe baza de interviu (pitch)  

În urma clasamentului final stabilit în cadrul fazei B, după soluționarea 

contestațiilor, vor fi invitate să participe la interviu (în funcție de punctajul obținut în 

faza B) toate planurile de afaceri / aplicațiile care au șanse să fie clasificate în locurile 

finanțabile din fiecare rundă și în lista rezervelor. În faza C se vor organiza interviuri în 

cadrul cărora membrii juriului vor evalua prezentarea planului de afaceri, inclusiv nivelul 

de cunoaștere al domeniului de activitate vizat de planul de afaceri, calitatea 

răspunsurilor oferite către membrii juriului și motivația aplicanților cu privire la afacerea 

propusă, conform prevederilor grilei de evaluare specifice fazei (anexa 12 la 

regulamentul de concurs). Punctajul acordat în această fază poate varia între 0 și 30 de 

puncte. Neparticiparea la această fază a evaluării atrage după sine respingerea aplicației, 

fără drept de contestare.  

  

CU: 
 

 Modalitatea de desfășurare a Fazei C - Evaluarea aplicantului pe baza de 
interviu (pitch) 

Interviurile se vor desfășura online prin intermediul platformei de video-conferințe 

ZOOM. Cu o zi înainte de data interviului, candidații vor primi pe adresa de e-mail link-ul 

de conectare în platformă. Candidații vor trebui să se asigure în prealabil că: 

1. Dețin un cont de utilizator în platforma ZOOM; 

2. Participă la interviu doar persoana care a depus planul de afaceri și, după caz, dacă 



 

3 

consideră necesar asociații menționați în planul de afaceri; 

3. Conexiunea la internet la data și ora interviului este puternică și stabilă; 

4. Microfonul și camera dispozitivului de pe care se vor conecta sunt funcționale din 

punct de vedere tehnic, redau imagini și sunete la calități normale și vor fi pornite pe 

toată durata interviului; 

5. Vor prezenta la începutul interviului cartea de identitate pentru identificare; 

6. În cazul puțin probabil în care un candidat va întâmpina probleme tehnice, acesta va 

dispune de maxim 10 minute pentru remedierea acestora, în caz contrar aplicația va 

fi respinsă. 

 

Fiecare candidat va avea alocate maxim 15 minute pentru desfășurarea interviului. 

Din cele 15 minute alocate, în primele 3 minute va avea loc identificarea candidatului (prin 

prezentarea cărții de identitate în fața camerei) și prezentarea sumară a planului de afaceri 

depus. În timpul rămas până la expirarea celor 15 minute comisia va adresa o serie de 

întrebări privind planul de afaceri depus, la care candidatul va oferi răspunsuri coerente, 

concrete și concise. 

 

În cazul neprezentării la interviu în ziua și la ora menționate în planificare, aplicația 

va fi declarată respinsă (neeligibilă). Planificarea transmisă de administratorul schemei de 

minimis nu poate fi modificată la cererea candidaților. 

 

Planificarea desfășurării interviurilor va fi publicată în cadrul platformei de concurs 

www.concurs.social-entrepreneurs.ro în data de 23.06.2021 ca anexă a procesului verbal 

privind publicarea rezultatelor evaluării în faza B a aplicațiilor depuse. 

 
Comisia de evaluare poate dispune adoptarea unor măsuri necesare în vederea bunei 

desfășurări a evaluării planurilor de afaceri în faza C. 

  

http://www.concurs.social-entrepreneurs.ro/
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Calendarul concursului de planuri de afaceri se modifică astfel: 
 
DIN: 

Implementarea schemei de ajutor de minimis în cadrul proiectului Social 

Entrepreneurs Nation implică următorul calendar al concursului de planuri de afacere: 
 

Acțiune în cadrul concursului / proiectului Termen limită pentru acțiune 

Publicarea metodologiei de concurs 22 ianuarie 2021, ora 16:00 

Debutul concursului de planuri de afaceri în 
cadrul platformei online 
https://concurs.social-entrepreneurs.ro/ 

25 ianuarie 2021, ora 09:00 

Perioada de depunere a planurilor de 

afacere și a documentelor conexe acestora în 
cadrul platformei https://concurs.social-
entrepreneurs.ro/ 

25 ianuarie 2021, ora 09:00 – 16 
mai 2021, ora 19:00 

Transmiterea documentelor pentru 
susținerea eligibilității candidaților în format 
fizic la sediul CNIPMMR 

În maximum 5 zile lucrătoare de 
la depunerea online a planului de 
afaceri (cel târziu la data de 21 

mai 2021 pentru aplicațiile 
depuse în data de 16 mai 2021) 

Evaluarea candidaturilor primite, la nivelul 
tuturor fazelor de evaluare 

24 ianuarie 2021 – 23 iulie 2021 

Publicarea rezultatelor procesului de 
evaluare în faza A, în cadrul platformei 
online 

31 mai 2021 

Primirea contestațiilor asupra rezultatelor 
procesului de evaluare pentru faza A 

3 iunie 2021 

Soluționarea contestațiilor depuse pentru faza A 
a procesului de evaluare 

4 iunie 2021 – 10 iunie 2021 

Publicarea în cadrul platformei online a 
deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor 
și a rezultatelor finale ale evaluării din faza A 
a procesului de evaluare 

11 iunie 2021 
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Publicarea rezultatelor procesului de evaluare 
în faza B, în cadrul platformei online 22 iunie 2021 

Primirea contestațiilor asupra rezultatelor 
procesului de evaluare pentru faza B 25 iunie 2021 

Soluționarea contestațiilor depuse pentru faza 
B a procesului de evaluare 28 iunie 2021 – 2 iulie 2021 

Publicarea în cadrul platformei online a 
deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor 
și a rezultatelor finale ale evaluării din faza B 
a procesului de evaluare 

2 iulie 2021 

Organizarea fazei C a procesului de evaluare 
(interviu/pitch) 5 iulie 2021 – 19 iulie 2021 

Publicarea rezultatelor finale ale procesului de 
evaluare și selecție a planurilor de afaceri 
finanțate în cadrul proiectului, în platforma 
online https://concurs.social-
entrepreneurs.ro/ 

23 iulie 2021 

Perioada dedicată activităților de 
mentorat și consiliere 

25 iulie 2021 – 24 ianuarie 2022 

Înființarea întreprinderilor, după finalizarea 
activității de mentorat și consiliere și semnarea 
contractelor de subvenție 

25 iulie 2021 – 24 ianuarie 2022 

Perioada de 18 luni de implementare a 
planurilor de afaceri (perioada în care pot fi 
efectuate cheltuielile din ajutorul de minimis) 

25 ianuarie 2022 – 24 iulie 2023 

Perioada de 6 luni de sustenabilitate a 
planurilor de afaceri (perioada în care trebuie 
menținute locurile de muncă create anterior și 
atestatul de întreprindere socială) 

25 iulie 2023 – 24 ianuarie 2024 
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ÎN:  
 

Acțiune în cadrul concursului / proiectului Termen limită pentru acțiune 

Publicarea metodologiei de concurs 22 ianuarie 2021, ora 16:00 

Debutul concursului de planuri de afaceri în 
cadrul platformei online 
https://concurs.social-entrepreneurs.ro/ 

25 ianuarie 2021, ora 09:00 

Perioada de depunere a planurilor de 

afacere și a documentelor conexe acestora în 
cadrul platformei https://concurs.social-
entrepreneurs.ro/ 

25 ianuarie 2021, ora 09:00 – 16 
mai 2021, ora 19:00 

Transmiterea documentelor pentru 
susținerea eligibilității candidaților în format 
fizic la sediul CNIPMMR 

În maximum 5 zile lucrătoare de 
la depunerea online a planului de 
afaceri (cel târziu la data de 21 

mai 2021 pentru aplicațiile 
depuse în data de 16 mai 2021) 

Evaluarea candidaturilor primite, la nivelul 
tuturor fazelor de evaluare 

24 ianuarie 2021 – 23 iulie 2021 

Publicarea rezultatelor procesului de 
evaluare în faza A, în cadrul platformei 
online 

31 mai 2021 

Primirea contestațiilor asupra rezultatelor 
procesului de evaluare pentru faza A 

3 iunie 2021 

Soluționarea contestațiilor depuse pentru faza A 
a procesului de evaluare 

4 iunie 2021 – 10 iunie 2021 

Publicarea în cadrul platformei online a 
deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor 
și a rezultatelor finale ale evaluării din faza A 
a procesului de evaluare 

11 iunie 2021 

Publicarea rezultatelor procesului de evaluare 
în faza B, în cadrul platformei online 23 iunie 2021 
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Primirea contestațiilor asupra rezultatelor 
procesului de evaluare pentru faza B 28 iunie 2021 

Soluționarea contestațiilor depuse pentru faza 
B a procesului de evaluare 29 iunie 2021 – 8 iulie 2021 

Publicarea în cadrul platformei online a 
deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor 
și a rezultatelor finale ale evaluării din faza B 
a procesului de evaluare 

9 iulie 2021 

Organizarea fazei C a procesului de evaluare 
(interviu/pitch) 12 iulie 2021 – 21 iulie 2021 

Publicarea rezultatelor finale ale procesului de 
evaluare și selecție a planurilor de afaceri 
finanțate în cadrul proiectului, în platforma 
online https://concurs.social-
entrepreneurs.ro/ 

23 iulie 2021 

Perioada dedicată activităților de 
mentorat și consiliere 

25 iulie 2021 – 24 ianuarie 2022 

Înființarea întreprinderilor, după finalizarea 
activității de mentorat și consiliere și semnarea 
contractelor de subvenție 

25 iulie 2021 – 24 ianuarie 2022 

Perioada de 18 luni de implementare a 
planurilor de afaceri (perioada în care pot fi 
efectuate cheltuielile din ajutorul de minimis) 

25 ianuarie 2022 – 24 iulie 2023 

Perioada de 6 luni de sustenabilitate a 
planurilor de afaceri (perioada în care trebuie 
menținute locurile de muncă create anterior și 
atestatul de întreprindere socială) 

25 iulie 2023 – 24 ianuarie 2024 

 
 

Restul secțiunilor din regulamentul concursului de planuri de afaceri nu se modifică. 

Publicat astăzi 18.06.2021 în cadrul platformei www.concurs.social-entrepreneurs.ro .  

 
 

Întocmit, 

Coordonator schemă minimis 

Sabina – Alexandra COSTACHE 

http://www.concurs.social-entrepreneurs.ro/

