
 
           
          

 

 COMUNICAT DE PRESA 
 

Rezultat selectie  
competiția de planuri de afaceri Business Start Dorohoi, apel 1, 2019 

 

Primăria Municipiului Dorohoi anunță încheierea procesului de evaluare și selectie 
planuri de afaceri în cadrul competiției de planuri de afaceri Business Start Dorohoi, apel 
1, 2019 , aferent proiectului “Comunitatea Marginalizata Plevna-Dorohoi-program integrat de 
masuri de interventie (CMP-D)“ . 

În cadrul Apelului 01 al Concursului de planuri de afaceri Business Start Dorohoi, 
destinat absolventilor cursului Competente Antreprenoriale care îndeplinesc condițiile de 
eligibilitate din Grupa 1 și Grupa 2, au fost depuse 14 planuri de afaceri, planuri care au fost  
evaluate  de către comisia de evaluare.  

În urma evaluării, toate cele 14 planuri de afaceri au fost declarate admise, obtinând un 
punctaj mai mare de 50 de puncte. În această rundă vor fi selectate pentru finantare planurile 
de afaceri cu cele mai bune 10 punctaje, în ordinea descrescatoare a acestora.                 Planurile 
de afaceri nefinanțate în interiorul unui apel, vor intra direct in competiția din apelul următor.  

După finalizarea unui apel de proiecte, planurile de afaceri nefinantate vor putea fi 
retrase pentru a fi îmbunătațite și redepuse în următorul apel de proiecte, iar dacă acestea nu 
sunt retrase vor intra în competitie cu punctajul obtinut deja in urma evaluarii.  

La ultimul apel de proiecte pot participa toți beneficiarii care nu au fost selectati pentru 
finantare în apelurile anterioare, pastrând acelasi punctaj daca planul de afaceri nu a fost retras 
de beneficiar, sau cu un plan de afaceri imbunatatit/nou după ce planul de afaceri depus anterior 
a fost retras. Un beneficiar poate depune un singur plan de afaceri în cadrul unui apel de 
proiecte, iar beneficiarii selectați pentru finantare nu mai pot depune plan de afaceri în alte 
apeluri de proiecte ale aceleiași competiții. 
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Nr. crt. Titlul proiectului
Număr și data 

înregistrării 
proiectului 

Valoarea ajutorului 
nerambursabil (lei)

Rezultat evaluare 
administrative

Punctaj obținut 
evaluare tehnica

Admis/Respins de 
la finantare

1 INFIINTARE SPATIU RECREATIV PENTRU COPII SI ADOLESCENTI 05/07.05.2019 113,549.01 ADMIS 98 ADMIS 

2 SC BRIA CONSTRUCT SRL 07/07.05.2019 113,432.93 ADMIS 97 ADMIS

3 INFIINTARE SPALATORIE AUTO, MECANICA SI VULCANIZARE 13/08.05.2019 113,543.69 ADMIS 97 ADMIS

4 ACHIZITIE UTILAJ PENTRU EXCAVATII 02/07.05.2019 113,620.00 ADMIS 96 ADMIS
5 INFIINTARE SERVICE AUTO 06/07.05.2019 113,569.49 ADMIS 95 ADMIS
6 INFIINTARE SPALATORIE COVOARE 11/07.05.2019 113,619.90 ADMIS 95 ADMIS

 

CLASAMENT FINAL
COMPETITIE  PLANURI DE AFACERI

Business Start Dorohoi (dupa finalizarea perioadei de contestatii)

Fondul Social European. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlul proiectului: „Comunitatea marginalizata Plevna-Dorohoi – program integrat de măsuri de intervenție (CMP-Dh)”
Contract de finanțare nr. POCU/140/4/2/114921
Cod SMIS:  114921
Axa prioritară 4 – Incluziunea sociala si combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții: 9.ii. Integrarea socio-economica a comunităților marginalizate 
Beneficiar: UAT Dorohoi

            “Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Data publicarii: 30.07.2019
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7 ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU INFIINTARE ATELIER INCALTAMINTE 01/07.05.2019 113,587.59 ADMIS 92 ADMIS

8
INFIINTARE FIRMA PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI 
PENTRU CONSTRUCTII

10/07.05.2019 113,616.65 ADMIS 90 ADMIS

9 FABRICARE BRICHETE DIN RESTURI VEGETALE 03/07.05.2019 113,601.00 ADMIS 87 ADMIS
10 SALINA ARTIFICIALA CARMEN 04/07.05.2019 113,140.69 ADMIS 87 ADMIS
11 LINIE AUTOMATA DE IMBUTELIERE MIERE LA PLICULETE 14/09.05.2019 113,620.00 ADMIS 80 ADMIS - REZERVA
12 SC INES SRL 12/08.05.2019 113,619.78 ADMIS 78 ADMIS - REZERVA
13 INFIINTARE SALON COAFOR 09/07.05.2019 113,568.16 ADMIS 75 ADMIS - REZERVA
14 “LA BITU” – PET SHOP 08/07.05.2019 113,559.74 ADMIS 70 ADMIS - REZERVA

In cazul in care sunt solicitari de subventii mai mici de 113620,00 lei, sau se inregistreaza renuntari din partea beneficiarilor selectati, se poate finanta partial 
sau total primul plan de afaceri din lista de rezerva. Astfel se pot finanta una sau mai multe rezerve.

In cazul in care, in cadrul unui apel, nu este alocata in totalitate suma prevazuta, dupa incheierea tuturor apelurilor se va organiza un nou apel cu o valoare 
consitituita din totalul valorilor nealocate.

Mentiuni:

In prezentul apel de proiecte se vor selecta pentru finanţare planurile de afaceri cu cele mai bune 10 punctaje corespunzatoare prezentului apel, in ordinea 
descrescatoare a acestora indiferent de grupa din care fac parte. Planurile de afaceri nefinantate in interiorul unui apel, vor intra direct in competitia din 
apelul urmator. Dupa finalizarea unui apel de proiecte, planurile de afaceri nefinantate vor putea fi retrase pentru a fi imbunatatite si redepuse in urmatorul 
apel de proiecte, iar daca acestea nu sunt retrase vor intra in competitie cu punctajul obtinut deja in urma evaluarii. La ultimul apel de proiecte pot participa 
toti beneficiarii care nu au fost selectati pentru finantare în apelurile anterioare, pastrand acelasi punctaj daca planul de afaceri nu a fost retras de beneficiar, 
sau cu un plan de afaceri imbunatatit/nou dupa ce planul de afaceri depus anterior a fost retras. Un beneficiar poate depune un singur plan de afaceri in cadrul 
unui apel de proiecte, iar beneficiarii selectati pentru finantare nu mai pot depune plan de afaceri in alte apeluri de proiecte ale aceleiasi competitii.

Planuri de afaceri care sunt eligibile si au obtinut peste 50 puncte vor fi considerate rezerve.
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