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I.Context  

 

Concursul de Planuri de Afaceri se desfășoară în cadrul Activității 6 - Activității 

extracurriculare (non-formale si informale) în unitățile de învățământ pilot , din proiectul  "DE 

LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" , derulat de Casa Corpului Didactic Vaslui 

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și  Asociația Egomundi Călărași. 

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1. „Educaţia şi 

formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională 

iniţială de calitate”. 

În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate 20 de idei de afaceri/planuri de 

afaceri realizate pe echipe de 4-6 elevi. 

Condiții eliminatorii pentru selecția planurilor de afaceri:  

 Ideile de afaceri selectate trebuie să fie dezvoltate de persoane din grupul țintă eligibil- 

elevi, înmatriculați în învățământul gimnazial sau liceal, care fac parte din Centrele Pilot 

înființate în cadrul proiectului.  

 Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanţat prin acordarea unei subvenţii în cuantum 

de 1000 lei, conform  bugetului proiectului.  

 

A. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea sistemului de invatamant 

preuniversitar prin implementarea unei programe opționale de educație antreprenorială pentru 

elevi precum și formarea de cadre didactice implicate în aceste programe.  

 

B.Obiectivele specifice ale proiectului:  
OS1– Introducerea ofertei educaționale opționale prin realizarea modulului antreprenoriat în 

învățământul liceal și gimnazial la elevii din ciclul final precum și elaborarea unui ghid de bune 

practici privind colaborarea școală - mediul antreprenorial privat. ; 

OS2- Creșterea accesului la educație antreprenorială pentru 260 elevi din 5 licee și 1 școală 

generală, prin participarea la programul școala de vara ,,Tineri antreprenori’’ precum și prin 

realizarea unor vizite în diferite organizații în cadrul unor parteneriate școli – întreprinderi. 

OS3- Formarea profesionala și certificarea unui număr de 200 de persoane implicate în procesele 

educaționale, directori, membri ai consiliilor de administrație, consilieri școlari din 36 unități de 

învățământ preuniversitar și un centru de resurse educaționale, din zona în care se implementează 

proiectul. 

OS4- Consilierea și orientarea unui număr de 260 de elevi din 6 unități de învățământ (5 licee si 1 

școală generală) implicate în proiect. 

OS5- Inființarea a 6 Centre pilot pentru introducerea modulului opțional educație antreprenorială 

în cele 5 licee și 1 școala generală, de unde provin cei 260 de elevi.  

 

 



 

 
 
Investeşte în oameni ! 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere" 

Domeniul major de intervenţie 1.1.  Acces la educație și formare profesională inițială de calitate 

Titlul proiectului: "DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" 

Beneficiar: Casa Corpului Didactic Vaslui 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/154/1.1/G/135777 

 

4 
 

 

C.Grupul ţintă  
Grupul ţintă al proiectului este format din -260 de elevi din 5 licee și 1 școala generală.  

Selecția participanților s-a realizat conform Metodologiilor de selecţie a grupului țintă 

elaborate în cadrul proiectului, 
 

D.Activităţi: Concursul de Planuri de Afaceri este parte a Activităţii 6. Activitati extracurriculare 

(non-formale si informale) in unitatile de invatamant pilot, Subactivitatea 6.2. Antreprenoriat 

activ în rândul elevilor 

Activitățile care fac obiectul prezentei metodologii sunt:  

-  Stabilirea criteriilor de selecție; 

-  Constituirea comisiei de selecție a planurilor de afaceri;  

-  Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate;  

-  Selectarea planurilor de afaceri finanțate; 

-  Semnare acord de finanțare cu beneficiarii.  

Metodologia elaborată va fi transmisă și participanților din grupul țintă - elevi pentru a se asigura 

diseminarea acesteia în cadrul workshop-urilor . 

Metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri va include criteriile de selecție a 

planurilor de afaceri și condițiile de eligibilitate.  

La concursul de planuri de afaceri vor putea participa toţi elevii din grupul țintă al proiectului. 

 

E. Condițiile de eligibilitate pentru beneficiari: 

- Participantul să fie elev înmatriculat în cadrul programului de studii organizat de Solicitant 

Partener 1  și Partener 2 , înscris în grupul țintă;  

- Participantul nu trebuie să beneficieze de finanţare prin alte proiecte pentru servicii 

similare.  

 

II. Depunerea  și prezentarea  Planului de afaceri 

Planurile de afaceri vor fi prezentate în Tabara – Tineri antreprenori și predate în format 

electronic Comisiei de jurizare. 

Planurile de afaceri vor fi încărcate  în format electronic și pe platforma proiectului la 

adresa de e-mail creată în acest scop:  http://tineriantreprenori.ccdvaslui.ro/ 

Termen limită: 24 octombrie 2015. 

 

III. Evaluarea Planurilor de Afaceri - Grila de Evaluare  
Obiectivul etapei de evaluare a Planurilor de Afaceri este acela de a ierarhiza Planurile de Afaceri 

înscrise în Concurs pe baza unor criterii cât mai obiective şi detaliate în vederea selectării 

planurilor de afaceri care vor primi finanțare.  

Pentru jurizarea celor 20 de planuri de afaceri se vor  întocmi 3 comisii , 2 comisii 

corespunzătoare celor două tabere – Tineri antreprenori desfășurate la Călimănești și Râșnov – 
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care vor evalua planurile de afaceri in Etapa I și  o comisie care va evalua planurile de afaceri, în 

luna octombrie – în Etapa 2 de jurizare. 

Comisiile de selecție vor avea următoarea componență: 

Comisia 1 * Tabăra de vară – Tineri antreprenori - Călimănești 

-Președinte: Asistent manager - Prof.  Maftei Gelu; 

-Membri:1. Evaluator 1: Grădinariu Alexandru – Firma SC MASTER ARTIS SRL 

               2. Evaluator 2: Popa Claudia  

 

Comisia 2 * Tabăra de vară – Tineri antreprenori - Râșnov 

-Președinte: Responsabil implementare grup țintă – prof. Ignat Cătălin-; 

-Membri:1. Evaluator 1: Grădinariu Alexandru – Firma SC MASTER ARTIS SRL                             

Evaluator 2: Popa Claudia  

 

Comisia 3 *  Beneficiar proiect  

-Președinte: Manager de proiect- Prof.  POPA CRISTINEL; 

--Membri:1. Evaluator 1: Asistent manager - Prof.  Maftei Gelu; 

                     Evaluator 2: Responsabil implementare grup țintă – prof. Ignat Cătălin-; 

-Secretar – Muntenașu Mariana – secretar proiect 

                

 

Comisia constituită va selecta planurile de afaceri care urmează să fie finanțate.  

În cadrul concursului de planuri  de afaceri vor fi selectate 20  de idei de afaceri. 

 

Toate planurile de afaceri vor fi evaluate unitar de către Comisia de evaluare și selecție a 

planurilor de afaceri, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. 

Responsabilitățile membrilor Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri: 

Președintele Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri: asigură corectitudinea 

procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Este responsabilitatea preşedintelui 

comisiei de evaluare ca derularea să aibă loc conform procedurii de desfășurare a procesului de 

evaluare.  

Evaluatorii– vor realiza evaluarea tehnică a planurilor de afaceri: evaluează fiecare Plan de 

afaceri în baza Anexei 1. Grila de evaluare a planurilor de afaceri  

presupune verificarea unui document de către 2 persoane în scopul unei evaluări corecte și 

obiective:  
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IV. Selecția planurilor de afaceri  
Ca urmare a încheierii procesului de evaluare, se va realiza ierarhizarea Planurilor de 

Afaceri, prin completarea borderoului conținând informațiile necesare selecției planurilor de 

afaceri conform indicatorilor propuși a se realiza în cadrul proiectului „DE LA MIC LA MARE 

CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL” . 

Conform proiectului, se vor selecta câte 10 Planuri de afaceri, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor. 

 

Nr. 

crt. 

Nr. de înregistrare/ 

Plan afaceri 

Numele și prenumele 

aplicantului 

Unitatea de 

învățământ 

Punctaj 

acordat 

1.     

..     

…     

 

 

 

Criterii de departajare pentru aplicanții de pe ultimul loc care au același punctaj:  

1. Punctajul obținut la criteriul „Fezabilitatea proiectului” din Grila de evaluare a planurilor 

de afaceri  

2. Punctajul obținut la Secțiunea: Ideia cea mai nouă , din Grila de evaluare a planurilor de 

afaceri.  

3. . Punctajul obținut la Secțiunea: Plan de marketing și management din Grila de evaluare a 

planurilor de afaceri.  

 

Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanţat prin acordarea unei subvenţii în cuantum de 1000 

lei. 

IV. Comunicarea rezultatelor  
Comunicarea rezultatelor și premierea se realizează la  workshop-ul de diseminare a ghidului 

de bune practici  și pe site-ul proiectului. 

 

V. Semnarea/depunerea cererii de acordare a premiilor 

 

În vederea acordării premiilor, câștigătorii vor depune o cerere de acordare a premiilor - Anexa 4, 

adresată managerului de proiect.  

Cererea va fi analizată și validată de către managerul de proiect.  

Câștigătorii premiilor vor depune la dosar, alăturat Cererii de acordare a premiilor,  Anexa 2- 

Declaraţie evitare dubla finanţare (formular standard), conform precizărilor Metodologiei de 

derulare a concursului. 

 

VI. Anexe- Formulare și modele 



 

 
 
Investeşte în oameni ! 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere" 

Domeniul major de intervenţie 1.1.  Acces la educație și formare profesională inițială de calitate 

Titlul proiectului: "DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" 

Beneficiar: Casa Corpului Didactic Vaslui 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/154/1.1/G/135777 

 

7 
 

  Anexa 1 

 

GRILA DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI 

 

Titlul planului de afaceri.............................................................................………………………… 

Autorul/autorii planului de afaceri  

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Unitatea de învățământ……………………………………………………………………………… 

       Individual             Echipă 

 

CRITERIUL Punctaj 

maxim 

Punctaj 

Evaluator 1 

Punctaj 

Evaluator 2 

Punctaj 

obținut* 

 

I.Proiectul ce cuprinde cea mai buna 

documentare 
10    

II. . Proiectul cu capital social posibil 

de obtinut/ creditare/economii 

personele initiale (sumele ce vor fi 

justificate cu cheltuieli initiale vor 

primi punctajul maxim 10 pct) 

 

 

10    

III. Fezabilitatea proiectului(proiectul 

realist, aplicabil pe piata din Romania, 

ce corespunde clientilor care fac parte 

din targetul antreprenorului va primi 10 

pct) 

10    

IV. Ideea cea mai noua/ originala de 

afacere 

 

10    

V. Proiect ecologic/ traditional (aspecte 

benefice pentru ecosistemul local/ 

pastrarea si conservarea elementelor 

traditiei locale) 

 

10    

VI . Componenta echipei de 

implementare, desfasurare si dezvoltare 

a afacerii (nr. initial de angajati- 10 pct) 

10    
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VII. Diversitatea grupului tinta(nr. 

mare clienti/ beneficiari de categorii 

diferite) 

10    

VIII. . Plan marketing si management 

(existenta etapelor dezvoltarii afacerii si 

a materialelor promotionale si de 

promovare) 

10    

IX. Raspunsuri plauzibile/concrete/ 

reale la intrebarile juriului/ cadrelor 

didactice/ publicului participant 

10    

X. Cea mai coerenta/ convingatoare 

prezentare 

10    

TOTAL 100 p    

 

 

 

 

Notă: 

*Punctajul obținut este Media aritmetică a punctajelor acordate de Evaluator 1și Evaluator 2 

 

 

Evaluator 1: (Numele și prenumele) ……………………… (Semnătura)………………… 

Evaluator 2: (Numele și prenumele) ……………………… (Semnătura)………………… 

 

 

 

Data:…………………………. 
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Anexa 2 

 

 

Declaraţie evitare dubla finanţare 

 

Subsemnatul/a…………………………............................................................................................

.........................., CNP………………………………..................................., domiciliat/ă în 

...................................................…………………. , str. ................................................................ 

nr.....…… bl. ..……, sc. ....., ap. .…, tel. fix ………………........... tel. mobil 

.............................................., e-mail ..................................………………....................................., 

cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de grup ţintă al 

proiectului “„DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL” ” 

POSDRU/154/1.1/G/135777, implementat de către Casa Corpului Didactic Vaslui în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și  Asociația Egomundi Călărași, declar pe propria răspundere că 

nu beneficiez de finanțare și nu fac parte din grupul ţintă al unui alt proiect cofinanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice 

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la 

educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.  

 

 

 

 

 

Data                                                                                       Numele și prenumele/Semnătura  

..............................................                                                .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Investeşte în oameni ! 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere" 

Domeniul major de intervenţie 1.1.  Acces la educație și formare profesională inițială de calitate 

Titlul proiectului: "DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" 

Beneficiar: Casa Corpului Didactic Vaslui 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/154/1.1/G/135777 

 

10 
 

Anexa 3 

Se aprobă,  

Manager de proiect, 

Prof. POPA CRISTINEL 

 

CERERE 

cu privire la acordarea premiului din cadrul  

CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 

PROIECT „DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL”ID 135777 

 

Subsemnatul(a)………………………………………., cetățean………………….., născut(ă) la 

data de …………………….., în localitatea ……..…………………, domiciliat(ă) în (sat, 

comună/oraș)……………………………………………, sector/jud……………………………, 

str………………………………………., nr…………, bl…………., sc…………., etaj…………, 

ap…………, posesor al C.I. , seria…….., nr…………………, eliberat de ……………………., 

la data de…………………….., cod numeric personal ……..……………………………….., 

telefon……………………….., e-mail……………………………………………, în calitate de 

grup ţintă al proiectului „DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL” 

POSDRU/154/1.1/G/135777, implementat de către Casa Corpului Didactic Vaslui în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și  Asociația Egomundi Călărași rog să binevoiți a-mi aproba 

Cererea de acordare a premiului obținut în cadrul concursului de planuri de afaceri despre care 

am fost înștiințat(ă). 

Menționez că: 

- Am luat la cunoștință și sunt de acord cu informațiile cuprinse în Metodologia de derulare 

a Concursului de Planuri de afaceri; 

- Am predat Planul de afaceri în acord cu Metodologia de derulare a Concursului de Planuri 

de afaceri; 

- Sunt de acord cu rezultatele evaluării Planurilor de afaceri înscrise în concurs; 

- Solicit acordarea premiului prin casieria unității. 

Atașez prezentei Anexa 2 -Declaraţie evitare   dublă finanţare, conform precizărilor 

Metodologiei de derulare a concursului. 

 

Beneficiar: Concurent Concurs Planuri de Afaceri                             

Nume:…………………………………… 

Prenume:………………………………… 

Semnătura:………………………………. 

Data:…………………………….. 

 

 

 



 

 
 
Investeşte în oameni ! 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere" 

Domeniul major de intervenţie 1.1.  Acces la educație și formare profesională inițială de calitate 

Titlul proiectului: "DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" 

Beneficiar: Casa Corpului Didactic Vaslui 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/154/1.1/G/135777 
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Anexa 4 

 

APROBAT, 
    MANAGRER DE PROIECT 

                                                                                                                  PROF. POPA CRISTINEL                              

                                                     AVIZAT, 
MANAGRER DE PROIECT                        RESPONSABIL FINANCIAR  

PROF. POPA CRISTINEL                             EC. PRĂJICA LILIANA  

 
 

DECLARAŢIE 

(SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ) 

 

 Subsemnatul/a………………………….........................................................................., 

domiciliat/ă în localitatea ...................................................………, judeţul ………………....... 

str. ................................................................ nr....., posesor al CI seria ………………………., 

nr…………….., CNP ………………………………………………………………………….. 

în calitate de elev, din grupul ţintă al proiectului: POSDRU/154/1.1/G/135777 "De la mic la 

mare către mediul antreprenorial", beneficiar al subvenţiei, în sumă de 250 lei, obţinută ca 

urmare a participării la activităţile proiectului, declar că nu posed cont bancar. 

Acesta este specimenul meu de semnătură …………………………………………., pe 

care îl declar în prezentul document, în vederea ridicării subvenţiei în numerar. 

 

 

 

Data:                                                                                                                     Semnătura: 

09.10.2015  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Investeşte în oameni ! 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere" 

Domeniul major de intervenţie 1.1.  Acces la educație și formare profesională inițială de calitate 

Titlul proiectului: "DE LA MIC LA MARE CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" 

Beneficiar: Casa Corpului Didactic Vaslui 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/154/1.1/G/135777 
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ANEXA 5 

CALENDAR CONCURS 

 

 

 

 

1. Etapa I de evaluare a planurilor de afaceri  - 

Tabăra de vară- Tineri antreprenori Călimănești 

Depunerea  planurilor de afaceri 

3-4 iulie 2015 

21-22 august 2015 

2. 

 

Etapa I de evaluare a planurilor de afaceri 

Tabăra de vară- Tineri antreprenori Râșnov 

Depunerea  planurilor de afaceri 

 

3-4 iulie 2015 

21-22 august 2015 

3. Etapa II de evaluare a planurilor de afaceri 20-24 octombrie 2015 

4. Comunicarea rezultatelor finale Workshop 30,31 octombrie – 1 

noiembrie 2015 

 


