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ANEXĂ:  
Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri 

Start-up Nation România 2022 
 

  
Criterii Punctaj 
Domeniul de activitate 

A 
  

1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 
1% conform situației ONRC1 

20 

2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 
0,1% < 1% conform situației ONRC1 

15 

3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 
0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț 

10 

Valoarea aportului propriu 
 

B 
  

1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a 
proiectului 

20 

2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a 
proiectului 

15 

3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a 
proiectului 

10 

Criterii aferente investiţiei 
C 

  
1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate 

echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura 
programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise 
în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;  

20 

2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate 
echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura 
programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise 
în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 

15 

3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate 
echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura 
programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise 
în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 

10 

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă* 
D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*  10 

2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0 
 

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială  
E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o 

formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau 
declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada 
absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 

5 

2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, 
modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă 
dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 

0 

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale** 
F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un 

curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe 
propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui 

5 
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curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 
 2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul 

în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada 
absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 

0 

Criterii aferente debutului în afaceri 
G 1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere 

pînă la momentul înființării societății cu care aplică. 
10 

 2 Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă 
la momentul înființării societății cu care aplică. 

0 

H Criterii aferente componentei de inovare a proiectului*** 
 1 Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de 

invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU 
produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă 
rezultatul unei cercetari știintifice. 

10 

 2 Planul de afaceri NU este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un 
brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, 
SAU produsele / serviciile întreprinderii NU sunt brevetate / în curs de brevetare sau 
reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. 

0 

 
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. 
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 
Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: 
Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala: 
- punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare); 
- punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare); 
- punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare); 
- punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare); 
- punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare); 
- punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare); 
- punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare); 
- valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente; 
- data şi ora înscrierii în program. 
 
* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului 
sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme 
care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu 
prevederile procedurii de implementare a programului; 
** Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al 
întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, 
competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronicela 
nivel elementar, utilizarea rețelor sociale profesionale la nivel elementar,utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de 
diverse companii) 
***În cazul documentației depuse în vederea obținerii unui brevet de invenție, aplicantul este obligat să prezinte acest 
document agenției de care aparține la momentul eliberării acestuia de către OSIM sau de către alte instituții abilitate să 
breveteze.  
 
 


