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Evaluare PA 

Pentru desfasurarea concursului se va forma un juriu dintr-un numar impar de membri din 
care: 1 pers. din partea administratorului schemei – presedinte, 1 pers. reprezentant al mediului de 
afaceri, 1 pers. reprezentant al unei organizatii patronale; selectia juriului se va face pe baza de CV, 
luand in considerare experienta in management si dezvoltare de business si/sau experienta in 
management financiar. 

Nu vor fi finanţate planuri de afaceri identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în 
ceea ce priveşte descrierea segmentului de piaţă, planului de management şi marketing şi bugetului 
detaliat, exceptie facand achizitionarea de francize; toate planurile gasite in aceasta situatie se vor 
descalifica. 

Concursul se va derula in 4 etape, astfel: 

Etapa I – se vor verifica criteriile de eligibilitate folosind “Grila administrativa” . Rezultatele se vor 
afisa pe pagina de Internet a proiectului si vor fi communicate prin e mail sau prin intermediul 
platformei de e learning. Candidatii care au fost declarati ADMISI in prima etapa vor fi notati in 
etapele urmatoare. 

Etapa II -  In aceasta faza se va folosi grila de evaluare a PA. Rezultatul grilei de evaluare va contine 
punctajele, corelatia intre numarul de puncte si nota obtinuta si nota finala (maxim 10) 

Etapa III – Sustinerea PA se va desfasura prin intermediul platformei de e-learning, sau legatura 
video (de tip Skype)  sau legatura telefonica sau direct la sediul Interlog,  daca persoana se afla in 
perioada respectiva in Romania. Fiecare membru al juriului va acorda cate o nota care va tine cont 
de motivatia candidatului de a incepe o activitate ca liber intreprinzator, cat de bine cunoaste PA si 
ideea de afacere, etc. 

Nota la etapa III va fi formata din media notelor atribuie de fiecare membru al juriului si se va trece 
in foaia de notare la proba orala. 

Media finala a concursului se va obtine dupa formula: 

MF = (3MII + MIII + NF)/5 unde MII este media in etapa II, MIII media in etapa III, NF nota finala la 
examenul de absolvire a cursului din activitatea A1.3. La media finala se va aduga cate 1 punct ptr. 
fiecare din criteriile suplimentare: 

- PA prevede act. ce vor promova concret sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 
- PA care propun măsuri ce vor promova concret inovarea socială 
- PA ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluţii TIC în 
procesul de producţie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii şi/sau execuţie de lucrări 
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- PA care propun măsuri ce vor promova consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice 
si/sau a inovarii, prin derulare de activitati specifice. 
- PA care propun măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor 
produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile 
(nota finala maxima poate fi maxim 15). 

Etapa IV - stabilirea rezultatelor, rezolvarea contesatiilor si emiterea deciziilor de finantare La 
sfarsitul etapei III se va intocmi clasamentul provizoriu al concursului. 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatii. Contestatiile se vor primi in maxim 3 zile de la 
afisare. Pentru rezolvarea contestatiilor se va intocmi un alt juriu pe aceleasi criterii. 


