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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A 
CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 
 
 
 
 
 
 
CORRIGENDUM 2 



1. Scop 
Scopul prezentului document este de a prezenta clarificările și modificările aduse 
Regulamentului 
de desfășurare a concursului de Planuri de afaceri din cadrul proiectului START-UP PENTRU 
EXCELENȚĂ 

 
2. Modificări 
 
Modificările aduse Regulamentului de organizare a concursului de Planuri de afaceri se refera la: 
 
 
Modificare Cap 3.3.2.1 

Initial 

”Planurile de afaceri trimise vor fi evaluate pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru 

finanțare definite la cap 2.1.4 (domenii de activitate finanțabile),  2.1.6 (tipuri de cheltuieli eligibile), 

2.1.7 (contribuția la teme secundare) și 3 (regiune și condiții de înființare) precum și pentru existența 

declarației de angajament (Anexa 5) de către Presedintele comisiei de evaluare. După evaluarea 

tuturor planurilor de afaceri se va publica pe site-ul www.startlaexcelenta.ro lista planurilor care nu 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate.” 

Devine 

”Planurile de afaceri trimise vor fi evaluate pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru 

finanțare definite la cap 2.2 (domenii de activitate), încadrarea valoarea finanțării maxime si 

contribuția la temele secundare (Anexa 8-declarție pe propria răspundere), precum și pentru 

existența declarației de angajament (Anexa 5 versiunea 26.11.2018) de către Presedintele comisiei 

de evaluare. După evaluarea tuturor planurilor de afaceri se va publica pe site-ul 

www.startlaexcelenta.ro lista planurilor care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate.” 

 

Modificare Anexa 2.1 

Initial: 

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ 

Criteriu Indeplinit Evaluare 

1. Date generale   

Locație  
Proiectul este localizat într-o regiune mai puțin 

dezvoltată a României, în zona urbană 

Domeniu de activitate (CAEN)  
Codul CAEN nu se încadrează în lista domeniilor 

ce nu pot fi finanțate prin program 

Număr de locuri de muncă  
Planul de afaceri prevede înființarea a minim 2 

locuri de muncă 

Valoarea solicitată pentru finanțare  

Valoarea solicitată pentru finanțare nu depășește 

178.120 lei pentru planurile avand ca tip de 

activitate Productie sau Servicii, respectiv 133.590 

lei pentru planurile avand ca tip de activitate 

Comerț 

Declarație de angajament  
Declarația de angajament (Anexa 5) completată și 

asumată de candidat este încărcată în platformă 

Contributia la teme secundare  
Proiectul contribuie la atingerea cel putin a unei 

teme secundare 



1.1 Asociați / acționari   

Asociați / Acționari  
Persoana înscrisă în grupul țintă deține pachetul 

majoritar și este Administratorul afacerii propuse 

Asociați / Acționari  

O persoana / firmă este asociat/acționar într-o 

singură afacere propusă spre finanțare la nivelul 

proiectului 

 

Anexa 2.1. 

Devine 

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ 

Criteriu Indeplinit Evaluare 

1. Date generale   

Locație  
Proiectul este localizat în regiunea S-V 

Oltenia, în zona urbană 

Domeniu de activitate (CAEN)  

Codul CAEN nu se încadrează în lista 

domeniilor ce nu pot fi finanțate prin 

program 

Număr de locuri de muncă  
Planul de afaceri prevede înființarea a minim 

2 locuri de muncă 

Declarație de angajament  
Anexa nr 5 - Declarația de angajament 

completată și asumată de candidat 

Valoarea solicitată pentru finanțare  
Anexa nr. 8 – Declarație pe propria 

răspundere, completată și asumată de 

candidat 

 
Contributia la teme secundare  

1.1 Asociați / acționari   

Asociați / Acționari  Anexa 7 – Declarație privind acționariatul și 

evitare dublă finanțare, completată și 

asumată de candidat 

 
Asociați / Acționari  

 

Introducerea anexelor 

Anexa 7 – Declarație privind acționariatul și evitare dublă finanțare 

Anexa nr. 8 – Declarație pe propria răspundere 

Modificare Anexa 5- Declarație de angajament 


