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Capitolul 1. CADRUL GENERAL SI CONTEXTUL PROIECTULUI 

Educatia de calitate si competentele constituie cele doua calitati esentiale ale fortei de munca. 

Investitiile in educatie si formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor sunt esentiale 

pentru a stimula cresterea economica si competivitatea. Competentele determina capacitatea 

unei tari de a-si creste productivitatea, iar dezvoltarea competentelor antreprenoriale a tinerilor 

este o masura indispensabila deoarece acestea contribuie la infiintarea de noi intreprinderi si la 

sporirea capacitatii de insertie a tinerilor absolventi pe piata muncii. 

Prezenta metodologie este realizata în vederea selectiei grupului tinta – studenti ISCED 5-7 si 

doctoranzi - in cadrul proiectului ,,SS – Student Startup’’, Cod SMIS: 141745.  

Ea este elaborata în cadrul Activitatii 1.2. - Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile 

organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala. 

Metodologia de selectie a grupului tinta va fi publicata pe toate canalele de comunicare: paginile 

web ale Solicitantului si Partenerului, pagina web a proiectului, si va asigura transparenta, 

echidistanta si obiectivitatea, fiind intocmita prin respectarea egalitatii de sanse si non-

discriminare, astfel incat niciun criteriu de discriminare sa nu fie invocat direct sau indirect in 

activitatea de selectie a grupului tinta. 
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Capitolul 2. CADRUL LEGAL APLICABIL 

 

Prezenta metodologie se intocmeste în conformitate cu cadrul legal in vigoare aplicabil, 

respectand prevederile urmatoarelor documente: 

- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice – INNOTECH STUDENT, Axa prioritara 6 – 

Educatie si competente; Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii în domeniul educatiei, 

al formarii si al formarii profesionale în vederea dobandirii de competente si a învatarii pe tot 

parcursul vietii; Prioritatea de investitii 10.iv: Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a 

educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de 

munca si consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitatii lor, 

inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de învatamant 

si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de învatare la locul de munca, inclusiv a unor sisteme 

de învatare duala si programe de ucenicie; Obiectivul specific 6.13 Cresterea numarului 

absolventilor de învatamant tertiar universitar si non universitar care îsi gasesc un loc de munca 

urmare a accesului la activitati de învatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu 

accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile 

de specializare inteligenta conform SNCDI; 

- Cererea de finantare cu codul SMIS: 141745 depusa de catre HR SPECIALISTS SRL, in 

cadrul apelului de proiecte;   

- Ghidul solicitantului – Conditii specifice „Innotech Student”;  

- Orientari privind oportunitatile de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 

2014-2020; 

- Programul Operational Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia CE nr. C(2015)1287 

din data 25.02.2015, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- MANUALUL BENEFICIARULUI – POCU 2014-2020 (Axele Prioritare 1 – 6)  

- Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;  

 - Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii în 

sectorul comunicatiilor publice, transpusa în legislatia nationala prin Legea nr. 506/2004 
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privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul 

comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

Capitolul 3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

Obiectivul general al proiectului este cresterea numarului de studenti ISCED 5-7 si doctoranzi 

care isi gasesc un loc de munca prin promovarea culturii antreprenoriale in randul a 344 de 

studenti ISCED 5-7 si doctoranzi si initierea de afaceri in regiunea de dezvoltare Sud Est, cu 

accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei 

Nationale pentru Competitivitate. 

 Obiectivul general al proiectului contribuie in mod direct la atingerea obiectivului specific 

6.13 al apelului prin faptul ca prin implementarea proiectului vor fi infiintate 17 firme in 

regiunea de dezvoltare Sud Est si astfel cel putin 17 studenti ISCED 5-7 si doctoranzi isi vor 

gasi un loc de munca prin angajare cu contract individual de munca in propriile firme infiintate 

in cadrul proiectului. Efect pozitiv pe termen lung:  

1. Toti cei 344 de studenti si doctoranzi vor participa la cursurile de formare antreprenoriala 

derulate online in cadrul proiectului si vor avea o perspectiva noua in ceea ce priveste ocuparea 

pe piata muncii prin demararea unei activitati independente. Cel putin cei 293 de absolventi (la 

o rata medie de certificare a programului de formare de 85%) vor detine competente 

antreprenoriale si vor fi capabili sa intocmeasca un plan de afacere.  

2. Participantii la concursul planurilor de afaceri, indiferent de rezultatul obtinut, vor avea 

experienta privind participarea la o astfel de competitie si vor primi un feedback specializat 

privind ideea de afacere pe care doreste sa o implementeze. In plus, toti participantii la concurs 

sunt persoane hotarate sa demareze o activitate antreprenoriala, doar ca aceasta depinde de 

finantare, iar acest fapt isi va pune amprenta pe viziunea asupra propriei vieti.  

3. Persoanele ale caror planuri de afaceri sunt propuse pentru finantare vor avea loc de munca 

prin propria angajare cu contract individual de munca si vor crea alte locuri de munca in 

regiunea de dezvoltare Sud Est. Ocuparea pe piata muncii inca din perioada studentiei este un 

start eficient pentru tineri, iar in cazul studentilor netraditionali poate insemna o reorientare 

profesionala sau lansarea unei activitati independente in domeniul de expertiza.  
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4. Crearea a 17 firme si implicit a 68 de locuri de munca inseamna crestere economica pentru 

regiunea de dezvoltare Sud Est, atat in ceea ce priveste rulajele financiare datorita clientilor si 

furnizorilor, dar si in ceea ce priveste ocuparea pe piata muncii a persoanelor angajate de firme, 

indiferent de statutul acestora.  

Obiectivele specifice ale proiectului  

1. OS1: dezvoltarea competentelor profesionale antreprenoriale a 344 de persoane din regiunea 

de dezvoltare Sud Est prin servicii de formare profesionala specifice antreprenoriatului, pe 

parcursul etapei I a proiectului, corespunzatoare primului an de implementare. OS1 va fi atins 

prin implementarea subactivitatii A1.3 Derularea programului de formare si obtinerea 

rezultatului R3 Subactivitatile A1.1 si A1.2 si rezultatele R1 si R2 relationate cu acestea, asigura 

premisele atingerii OS1. 

 2. OS2: dezvoltarea si consolidarea sectoarelor economice cu potential competitiv prevazute 

in Strategia Nationala pentru Competitivitate (turism si ecoturism, textile si pielarie, constructii, 

industrii creative, industria auto si componente, TIC, procesarea alimentelor si bauturilor, 

sanatate si produse farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie) prin 

infiintarea a 17 firme care vor activa in aceste sectoare si crearea a minimum 68 locuri de munca 

(ce vor fi mentinute 6 luni dupa finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afacere 

selectat pentru finantare). Firmele vor fi infiintate in regiunea de dezvoltare Sud Est, prin 

acordarea ajutorului de minimis, in urma unui concurs de planuri de afaceri. OS2 va fi atins 

prin implementarea subactivitatilor A1.4, A2.3, A3.1, A3.2 si A4.1 si obtinerea rezultatelor R4, 

R7, R8, R9, R10. 3. OS3: dezvoltarea si consolidarea spiritului antreprenorial pentru minimum 

17 persoane si maximum 20 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru 

finantare, (prin includerea a 3 persoane din lista de rezerva), prin participarea la urmatoarele 

activitati organizate in proiect, inainte de infiintarea firmelor ale caror planuri de afaceri au fost 

propuse pentru finantare: activitati practice de infiintare si dezvoltare de intreprinderi simulate 

si stagii de practica organizate la intreprinderi existente si functionale eligibile in cadrul 

proiectului, activitati de consiliere / consultanta / mentorat care includ si o vizita de studiu la 

antreprenori in Portugalia. Participarea la activitatile practice (infiintarea si dezvoltare de 

intreprinderi simulate si stagii de practica) este sprijinita prin proiect prin primirea de subventii.  
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Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv perioada 31.12.2021 – 

30.12.2023. 

Capitolul 4. PROCEDURA DE SELECTIE  

Grupul tinta este format din minimum 344 studenti ISCED 5-7 si doctoranzi (cu exceptia 

studentilor din anul I inscrisi la studii de licenta) care vor beneficia de un program de formare 

antreprenoriala ce ii va ajuta sa-si dezvolte competentele profesionale antreprenoriale, sa 

dobandeasca o perspectiva noua asupra ocuparii pe piata muncii prin demararea unei activitati 

independente si sa le faciliteze tranzitia de la educatie la viata activa.  

- Studenti (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoana din categoria de grup tinta eligibil studenti 

sa fie eligibila – trebuie sa demonstreze la data intrarii în operatiune (prima zi de curs de formare 

profesionala in competente antreprenoriale) ca este înmatriculata cel putin în anul 2 de studii 

de licenta;  

 

- Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi).  

 

Proiectul se implementeaza in regiunea Sud Est (formata din judetele: Braila, Buzau, Constanta, 

Galati, Tulcea si Vrancea). 

 

4.1 CRITERII DE ELIGIBILITATE GENERALE 

Grupul tinta al proiectului este format din 344 de persoane care indeplinesc conditiile de 

eligibilitate in conformitate cu Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Innotech Student si 

anume: 

- Domiciliul / resedinta acestora sa fie în regiunile mai putin dezvoltate ale 

Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si 

Centru cat si in regiunea mai dezvoltata Bucuresti Ilfov, cu mentiunea ca dezvoltarea 

afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV ÎN REGIUNEA Sud Est; 

- Sa fie studenti ISCED 5-7 inmatriculati cel putin în anul II de studii de licenta sau 

doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat. 

Prioritate vor avea studentii, masteranzii si doctoranzii inmatriculati in cadrul institutiilor de 

invatamant superior cu care solicitantul si partenerul de proiect au incheiat acorduri de 

parteneriat, fara totusi ca inmatricularea in aceste institutii sa fie o conditie obligatorie. 

In procesul de selectie al grupului tinta se vor aloca un minim de 34 de locuri (10% din 

total grup tinta) persoanelor care indeplinesc conditiile de eligibilitate si provenite din 
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mediul rural si un minim de 103 de locuri (30% din total grup tinta) persoanelor care 

indeplinesc conditiile de eligibilitate si sunt de sex feminin . 

Grupul tinta nu are limitare in ceea ce priveste domiciliul sau resedinta relationata cu regiunea 

de implementare a firmelor ce vor fi infiintate pe proiect, conform prevederilor Ghidului 

Solicitantului conditii specifice, impactul poate fi si asupra persoanelor interesate care la 

momentul derularii campaniei nu se afla in tara. 

4.2 IDENTIFICAREA SI RECRUTAREA GRUPULUI TINTA 

Identificarea grupului tinta se va realiza prin campanii de informare a publicului din 

toata tara, pe urmatoarele canale de comunicare:  

a. pagina web a proiectului, paginile web ale Solicitantului si Partenerului  

b. pagina de Facebook a proiectului, pagina de Facebook a Solicitantului si a Partenerului 

Informarea potentialilor beneficiari  se va putea realiza si  prin intermediul intalnirilor fata in 

fata, prin convorbirilor telefonice, prin emailuri transmise la cerere, prin intalniri online samd. 

Pentru a putea participa la selectia in grupul tinta, fiecare student va transmite 

online/depune un dosar complet, avand urmatorul continut:  

1.Formular de înregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 

2014-2020  (Anexa 2) 

2.Declaratie de disponibilitate privind participarea la activitatile de implementare ale 

proiectului (Anexa 3) 

3.Declaratie de evitare a  dublei finantari (Anexa 4) 

4.Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 5) 

5.DECLARATIE cu privire la participarea si/sau neparticiparea la alte programe /servicii de 

acelasi  tip  finantate de Uniunea Europeana (Anexa 6), daca este cazul 

5.Declaratie de apartenenta la etnie (Anexa 7),  daca este cazul   

6.Cartea de identitate/Buletin 

7.Certificatul de nastere 

8.Certificatul de casatorie/documente divort, care demonstreaza schimbarea numelui  
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9.Adeverinta stampilata si semnata de la secretariatul facultatii unde este inmatriculat studentul 

(ISCED 5-7), in care sa se precizeze anul de studii la data depunerii dosarului de inscriere sau 

Adeverinta de la secretariatul universitatii unde este inmatriculat studentul – doctorand, dupa 

caz; in cazul in care studentul studiaza la o Universitate din alta tara, se va trimite/depune 

adeverinta in limba tarii respective si traducerea legalizata in limba romana 

Dosarul va fi completat si cu:  

- Document/documente din care sa reiasa categoria de dizabilitati/tip de boala cronica (de ex. 

certificat medical, declaratii fiscale etc.) 

Data limita de depunere a dosarelor de inscriere va fi publicata pe site-ul proiectului, site-

ul partenerilor, pagina de facebook a proiectului.  

Pentru fiecare dosar in parte, va fi completata de catre Expertii de grup tinta - Grila de verificare 

a conformitatii si a eligibilitatii de catre expertii de grup tinta, Anexa 1. Acestia se vor asigura 

de faptul ca dosarul beneficiarilor contine documentele si anexele prezentate mai sus. 

Aceasta documentatie este atasata prezentei Metodologii si va fi publicata pe site-ul de 

proiect, site-urile Solicitantului HR Specialists si Partenerului ADAF. 

Selectia GT se va face in ordinea cronologica a transmiterii online a dosarelor complete. 

4.3 PROCESUL DE SELECTIE 

Toti studentii si doctoranzii care indeplinesc criteriile minimale de selectie, vor putea face parte 

din grupul tinta, în limita celor 344 de locuri.  

Pe langa acestea, se vor avea in vedere si motivatia si interesul la activitatile proiectului (Anexa 

3). 

Selectia de grup tinta se va realiza de catre expertii de grup tinta. Acestia vor analiza dosarele 

transmise, urmarind sa fie indeplinite cerintele de eligibilitate. Rezultatele procesului de selectie 

al grupului tinta vor fi comunicate candidatilor (Anexa 6 – Fisa de înregistrare dosar de 

inscriere). 

Subactivitatea A1.2 va fi derulata in paralel cu cea de informare si va consta in inscrierea in 

grupul tinta a persoanelor interesate de a beneficia de oportunitatile oferite de proiect.  
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Etapele procesului de selectie: 

Etapa 1: Analiza raspunsurilor formularului online de preinregistare google forms, care  

cuprinde informatii necesare pentru incadrarea candidatului in profilul participantului la grupul 

tinta al proiectului. 

Prin completarea formularului de preinregistrare, candidatul isi exprima, fara echivoc, intentia 

de participare la activitatile derulate prin proiect.  

Etapa 2: Inregistrarea propriu-zisa se va realiza dupa transmiterea integrala a documentatiei din 

dosarul de înscriere, a tuturor formularelor tipizate (Anexele 2-7)  si documentelor enumerate 

la punctul 4.2, conform prezentei metodologii. Dosarul completat se va trimite online la 

adresa de email startup.hrs@gmail.com.  

Documentele vor fi depuse ulterior si  in original in locatiile indicate, urmand ca acestea 

sa fie specificate in timpul implementarii proiectului, dupa cum urmeaza:  

1.Formular de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 

2014-2020  (Anexa 2) - in original 

2.Declaratie de disponibilitate privind participarea la activitatile de implementare ale 

proiectului (Anexa 3) - in original 

3.Declaratie de evitare a  dublei finantari (Anexa 4) - in original 

4.Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 5) - in 

original 

6.DECLARATIE cu privire la participarea si/sau neparticiparea la alte programe /servicii de 

acelasi  tip  finantate de Uniunea Europeana (Anexa 6),  daca este cazul – in original 

5.Declaratie de apartenenta la etnie – daca este cazul  (Anexa 7)- in original 

7.Cartea de identitate/buletin – copie conform cu originalul 

8.Certificatul de nastere - copie conform cu originalul 

9.Certificatul de casatorie/documente divort (daca este cazul) - copie conform cu originalul 

10.Adeverinta stampilata si semnata de la secretariatul facultatii unde este inmatriculat 

studentul (ISCED 5-7), în care sa se precizeze anul de studii la data depunerii dosarului de 

inscriere sau Adeverinta de la secretariatul universitatii unde este inmatriculat studentul – 

doctorand, dupa caz – in original 

 

mailto:startup.hrs@gmail.com
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Dupa caz, dosarul va fi completat si cu:  

- Document/documente din care sa reiasa categoria de dizabilitati/tip de boala cronica (de ex. 

certificat medical, declaratii fiscale etc.) 

Documentele vor f printate pe o singura fata si vor fi indosariate intr-un dosar sina, fara a fi 

capsate, in ordinea recomandata in Anexa 1. 

Expertii de grup tinta vor verifica dosarele sub urmatoarele aspecte:  

- conditiilor eliminatorii ale candidatilor (eligibilitatea);  

- corectitudinea intocmirii dosarului (contine toate documentele solicitate, datele 

sunt completate corect, scrisul este lizibil, exista semnatura beneficiarului), si vor completa 

Grila de verificare a conformitatii si a eligibilitatii, pentru fiecare dosar în parte – Anexa 1. 

In urma acestei verificari se vor stabili dosarele care nu corespund cerintelor, respectiv cele care 

corespund si care vor urma procesul de selectie. Dosarele vor fi notate intr-o fisa de inregistrare 

a dosarelor de selectie pentru grupul tinta (Anexa 8).  

 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume 

student 
Facultatea 

Categoria 

de GT 

(student, 

masterand, 

doctorand) 

Dosar 

Complet 

(da / nu) 

Observatii 

      

      

 

Candidatul care indeplineste toate criteriile din grila de eligibilitate va trece în etapa a 2-a, cea 

de formare antreprenoriala online in cadrul cursului Competente antreprenoriale de 40 de ore.  

Cursurile vor avea loc online in perioada februarie-martie-aprilie 2022.  

Daca la cel putin unul din criteriile de eligibilitate obligatorii din anexa se va bifa NU, 

candidatul nu va putea trece in urmatoarea  etapa si va fi respins. 

Dosarele de candidatura ale studentilor vor fi inaintate pe baza de borderou, expertului 

gestionare progres, si vor fi pastrate in bibliorafturi dedicate proiectului, la sediul proiectului.  

In procesul de identificare, recrutare si selectie se va respecta principiul transparentei, cel al 

egalitatii de sanse, al egalitatii de gen si cel al nediscriminarii si se realizeaza fara conditionari, 

deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, 
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religie, categorie sociala, convingeri, dizabilitate, varsta, orientare sexuala, situatie sau 

responsabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare 

directa sau indirecta. Se va avea în vedere ca din grupul tinta sa faca parte o proportie 

reprezentativa de femei, respectiv minim 30%, asigurandu-se eliminarea inegalitatilor de gen si 

a oricarei forme de discriminare. În aceasta etapa, se va tine cont si de prevederile Directivei 

CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, transpusa în legislatia nationala prin Legea 

nr.129/2018, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, transpusa în 

legislatia nationala prin Legea nr.506/2004. Astfel, vor fi informate persoanele din grupul tinta 

al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozitiilor 

legale mentionate. 

 

4.4 MODIFICAREA DATELOR DIN DOSARUL BENEFICIARULUI 

In masura in care, intre momentul inscrierii si momentul participarii la activitatile proiectului, 

apar modificari ale informatiilor furnizate de candidat, care ar putea influenta eligibilitatea 

acestuia in cadrul proiectului (de exemplu schimbarea statutului de student, a numelui de 

familie, a adresei de domiciliu etc.), acesta este obligat sa informeze expertii GT cu privire la 

modificarile aparute, prin transmiterea unui email la adresele: startup.hrs@gmail.com, 

contact@hrs-outsourcing.com. 

 

Capitolul 5. MODIFICARI ALE METODOLOGIEI 

 

Modificarile pot fi generate de schimbari in cerintele parteneriatului pe parcursul implementarii 

proiectului SS – Student Startup sau din modificari ale legislatiei (de exemplu: noi metodologii 

propuse de Ministerul Fondurilor Europene, Legislatia nationala etc.) 

Se va utiliza codificarea Ed:1 , Rev n :  pentru  fiecare propunere de modificare, urmand sa fie 

supusa unei analize a echipei si va intra in vigoare cu acordul managerului de proiect si a 

coordonatorilor tehnici de la parteneri. 

mailto:startup.hrs@gmail.com
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Capitolul 6. ANEXE 

1. Grila de verificare a conformitatii si a eligibilitatii, pentru fiecare dosar în parte 

(Anexa 1) 

2. Formular de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate 

prin POCU 2014-2020  (Anexa 2) 

3. Declaratie de disponibilitate privind participarea la activitatile de implementare 

ale proiectului (Anexa 3) 

4. Declaratie de evitare a  dublei finantari (Anexa 4) 

5. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

(Anexa 5) 

6. DECLARATIE cu privire la participarea si/sau neparticiparea la alte programe 

/servicii de acelasi  tip  finantate de Uniunea Europeana (Anexa 6), daca este cazul 

7. Declaratie de apartenenta la etnie (Anexa 7),  daca este cazul   

8. Fisa de înregistrare a dosarelor de selectie pentru grupul tinta (Anexa 8). 
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ANEXA 1 

 

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ȘI ELIGIBILITATII 

DOSAR BENEFICIAR „SS –Student Startup” ID 141745 

 

 Numele și prenumele ________TUDOR IOAN________________________________ 

 

Au fost depuse urmatoarele documente la dosarul de inscriere in grupul tinta: 

 

Nr. crt.  Denumire document DA / 

NU 

1 / 0 

1.  Formular de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 

2014-2020  (Anexa 2) 

 

2.  Declaratie de disponibilitate privind participarea la activitatile de implementare ale 

proiectului (Anexa 3) 

 

3.  Declaratie de evitare a  dublei finantari (Anexa 4)  

4.  Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 5)  

5.  DECLARATIE cu privire la participarea si/sau neparticiparea la alte programe /servicii de 

acelaşi  tip  finantate de Uniunea Europeana (Anexa 6), daca este cazul 

 

 

6.  Declaratie de apartenenta la etnie  (Anexa 7), daca este cazul   

 

 

7.  Cartea de identitate/Buletin  

8.  Certificatul de naştere  

9.  Certificatul de casatorie/documente divort (daca este cazul)  

10.  Adeverinta de la secretariatul facultatii unde este inmatriculat studentul (ISCED 5-7), in 

care sa se precizeze anul de studii la data depunerii dosarului de inscriere sau Adeverinta 

de la secretariatul universitatii unde este inmatriculat studentul – doctorand, dupa caz 

 

 
 Verificat de Expert GT ........................................... 

Organizatia ........................................... 

Semnatura ........................................... 

Nota: toate documentele vor fi transmise  in prima etapa pe email la adresa: startup.hrs@gmail.com, ulterior vor fi 

transmise /predate in format hartie  la adresele recomandate . Ordinea documentelor va fi conform Opis.  

(Termenii utilizați în prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se înțeleg atât la feminin, cât și la masculin.) 
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ANEXA 2 

 

Formularul de inregistrare individuala a participantilor 

la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 141745 

Axa prioritara 6: Educatie şi competente 

Titlu proiect: SS – Student Startup 

OIR/OI responsabil: OI POCU REGIUNEA SUD EST 

Sectiunea A. La intrarea in operatiune 

 

Nume,prenume………………TUDOR IOAN………………………………….., 

domiciliat/a in  ..STR VERII NR 20 ORAS BUZAU JUD BUZAU......................, 

resedinta in………-………………………………………………………………………………......,  

posesor/posesoare al/a C.I., seria …BZ……...., nr.…123456..., eliberata de ..POLITIA BUZAU..........,  

la data de ……….………04.01.2019…………………...….,  

CNP…………..191389XXXX…………………………………, 

telefon: ...........0745XXXX...........................; e-mail………IONN.TUDOR@…….……… ; 

Data intrarii in operatiune: ……………………………………………..    

Urban                                       Rural   Zona:      

Localizare geografica:  

Regiune: ……………SE…………………………......... 

Judet:  ……………BZ……………………………....... 

Unitate teritorial administrativa: ……BZ…………........ 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  

Persoana cu vârsta sub 25 ani     

Persoana cu vârsta cuprinsa intre 25 și 54 ani 

Persoana cu vârsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Tinta din care face parte: STUDENT ISCED 5-7 

Situatia pe piata fortei de munca persoana ocupata: 

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lunga durata 

Persoana inactiva (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)  

Alta categorie de inactivi in afara de cei din educatie și formare 

Nivel de educatie:  

X 

X 

X 
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Studii Educatie timpurie (ISCED 0)  

Studii primare (ISCED 1)  

 Studii gimnaziale (ISCED 2)  

Studii liceale (ISCED 3)  

Studii postliceale (ISCED 4)  

Studii superioare (ISCED 5) X 

Studii superioare (ISCED 6)  

Studii superioare (ISCED 7)  

Studii superioare (ISCED 8)  

fara ISCED  

  

NOTA: ISCED nivel 5 – Învăţământ superior de scurtă durată; ISCED nivel 6 – Licenţă sau nivel 

echivalent; ISCED nivel 7 – Master sau nivel echivalent; ISCED nivel 8 – Doctorat sau nivel echivalent 

Persoana dezavantajata:   

 

DA 

NU 

 

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate  

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate cu copii aflati in intretinere  

Participanti care traiesc in gospodarii alcatuite dintr-un parinte unic cu copil aflat in intretinere  

Migranti  

Participanti de origine straina  

Minoritati  

Etnie roma  

Alta minoritate decât cea de etnie roma  

Comunitati marginalizate  

Participanti cu dizabilitati  

Alte categorii defavorizate  

Persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa  

Niciuna din optiunile de mai sus X 

 
Nume:.........TUDOR............................................... 

Prenume: ........IOAN............................................. 

Semnatura participant..........NNN........................ 

Nume: ............................... 

Prenume: ………………………… 

Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor 

…………….. 

   

 Data: ……15.02.2022………………                      Data: …………………. 

                       
Nota: Prin completarea și semnarea acestui formular va exprimati consimtamântul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale. 

                                                                                                                                                       

 

X 
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 ANEXA 3 

 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE PRIVIND PARTICIPAREA 

LA ACTIVITATILE DE IMPLEMENTARE ALE PROIECTULUI ID 141745 

 

Subsemnatul/Subsemnata........TUDOR IOAN................., CNP .............XXXXXX......................... , 

 

va rog sa binevoiti a-mi aproba cererea de inscriere şi de participare in calitate de Beneficiar la proiectul  

„SS-STUDENT STARTUP”, ID: 141745, derulat de HR      SPECIALISTS SRL  in parteneriat cu ADAF. 

  

Declar ca am fost informat cu privire la, şi sunt de acord cu, conditiile generale de prestare a serviciilor de 

formare antreprenoriala, selectie planuri de afaceri, stagii de practica, intreprinderi simulate, 

consiliere/consultanta/mentorat, schema de minimis in antreprenoriat; 

  

Declar ca am intentia ca prin utilizarea serviciilor oferite in cadrul proiectului sa-mi infiintez o afacere in 

mediul urban sau rural al Regiunii de Sud Est (judetele Buzau, Galati, Braila, Vrancea, Tulcea, Constanta) si 

sa angajez patru persoane. 

  

Dau aceasta declaratie pentru a fi inclus in cadrul grupului tinta al proiectului cu titlul SS – Student startup; 

ID: 141745, Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital 

Uman; Axa prioritara 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: Creşterea numarului absolventilor 

de invatamânt tertiar universitar şi non-universitar care işi gasesc un loc de munca urmare a accesului la 

activitati de invatare/ cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu 

potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI; 

Schema de ajutor de stat: Innotech Student. 

 

  (Termenii utilizati in prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se inteleg atât la feminin, 

cât și la masculin.)  

 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

02/02.2022  Nume şi prenume   

  TUDOR IOAN  FFFFF 
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                                                                                                                                                        ANEXA 4 

 

DECLARATIE DE EVITARE A DUBLEI FINANTARI  

 
Subsemnatul / Subsemnata ....................TUDOR IOAN............................ ,  

CNP ..........FFFF........................................, in calitate de candidat pentru a fi inclus in cadrul grupului tinta al 

proiectului „SS-STUDENT STARTUP”, ID: 141745,  cunoscând dispozitiile articolului 326 Cod Penal1 cu 

privire la falsul in declaratii , declar pe propria raspundere ca: 

Nu am beneficiat/nu beneficiez in prezent de o alta finantare europeana prin Fondul Social European, 

Programul Operational Capital Uman, pentru activitati/masuri similare cu cele ale proiectului „SS-

STUDENT STARTUP”, ID: 141745, proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 

Programul Operational Capital Uman; Axa prioritara 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: 

Creşterea numarului absolventilor de invatamânt tertiar universitar şi non-universitar care işi gasesc un loc de 

munca urmare a accesului la activitati de invatare/ cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent 

pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 

inteligenta conform SNCDI; Schema de ajutor de stat: Innotech Student. 

 

Am luat la cunoștinta despre obligatia de respectare a principiului evitarii dublei finantari si despre faptul ca 

declaratia in fals atrage dupa sine excluderea din activitatile de care am beneficiat pâna la momentul 

descoperirii falsului, precum și acordarea de despagubiri catre beneficiarul proiectului, constând in 

contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit in cadrul proiectului „SS-STUDENT STARTUP”, 

ID: 141745 pâna la momentul descoperirii falsului. 

 

 

 

 

 
 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   

15.02.2022  TUDOR IOAN  FFFF 

 

 
 

                                                           
1 Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 

acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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                          ANEXA 5 

 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul(a)………………TUDOR IOAN………........, posesor/posesoare al/a CI, seria……BZ…....., 

numarul ……....…, CNP ……….……………………., eliberata de…………………………………..........,  

la data de ...................................................declar ca am fost informat(a) cu privire la Politica privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi la categoriile de date care urmeaza sa fie colectate şi prelucrate 

in cadrul proiectului „SS - Student Startup” şi imi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor 

mele cu caracter personal.  

 

 Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se efectueaza de catre Expertii Grup tinta ai 

HR Specialists,   in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

General privind Protectia Datelor/RGPD) şi ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679.  

 In temeiul prevederilor art.4 pct.2 al Regulamentului invocat, prelucrarea datelor inseamna orice 

operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu 

caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, 

organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 

prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restrictionarea, ștergerea sau distrugerea. 

 Datele dumneavoastra cu caracter personal care va sunt solicitate şi supuse prelucrarii sunt: nume, 

prenume, CNP, data naşterii, cetatenia, nationalitatea, stare civila, seria şi numarul actului de identitate, al 

paşaportului, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil), etnia, sex, studii, 

incadrarea in grad de handicap, incadrarea in categorii de persoane marginalizate, date privind persoanele 

aflate in intretinere (copii, coasigurati), informatii de natura financiara (venituri, conturi bancare, beneficiar de 

pensii/prestatii sociale), semnatura. 

Mentionam ca Expertii grup tinta colecteaza datele in vederea utilizarii acestora in cadrul proiectului. 

 Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere 

in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, expertii au obligatia de a administra in conditii de siguranta şi 

numai pentru scopurile specificate mai sus, datele personale pe care ni le furnizati. 

 Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada prevazuta de legislatia nationala şi comunitara 

in vigoare.   

 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de catre angajatii HR Specialists, in conformitate cu 

atributiile de serviciu precum şi de catre alte institutii publice, nationale şi internationale. 

 Datele dumneavoastra pot fi transferate catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), OI POCU 

Regiunea SE, autoritati publice centrale şi  locale, alte organizatii interne şi/sau internationale. 
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Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele. Refuzul dumneavoastra determina insa imposibilitatea derularii 

activitatilor pentru scopurile mai sus indicate. 

 Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii in cadrul proiectului SS - Student Startup (in calitate 

de operator). 

 Conform Regulamentului 2016/679 beneficiati de dreptul de informare, de acces, de actualizare, 

anonimizare, restrictionare, de a va opune prelucrarii, de portabilitate, dreptul de a face plângere la Autoritatea 

Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, conform legii şi dreptul de a va adresa 

justitiei in conditiile legii. 

 Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata la adresa de 

e-mail: contact@hrs-outsourcing.com, telefon 311010108. 

 Daca unele din datele despre dumneavoastra vor suferi modificari, va rugam sa ne informati cât mai 

curând posibil in vederea corectarii acestora. 

 De asemenea va informam ca firma noastra a stabilit masuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și 

a asigura confidentialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal şi pentru prevenirea 

accesarii şi utilizarii neautorizate şi a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   

15.02.2022  TUDOR IOAN  FFFF 
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                                  ANEXA 6 

 

DECLARATIE 

cu privire la participarea si/sau neparticiparea la alte programe/servicii de acelaşi tip         finantate de 

Uniunea Europeana 

Subsemnatul/Subsemnata ...................TUDOR IOAN......................................,posesor/posesoare al/a C.I. 

seria ..., nr. ............, eliberata de .................., la data de ..................., CNP ........................................, in 

vederea participarii la proiectul „SS-STUDENT STARTUP”, ID: 141745, derulat de HR SPECIALISTS  

SRL in parteneriat cu ADAF, 

 

DECLAR 

 

urmatoarea situatie cu privire la ne/participarea mea la alte programe finantate de Uniunea Europeana, in 

calitate de beneficiar, in urmatoarele domenii: 

 Am 

participat 

Nu am 

participat 

I. SERVICII DE FORMARE ANTREPRENORIALA 

initiere „Competente antreprenoriale” DA X NU 

specializare „Competente antreprenoriale” DA X NU 

II. STAGII DE PRACTICA ANTREPRENORIALA 

stagii de practica antreprenoriala DA X NU 

III. INTREPRINDERI SIMULATE 

derularea de intreprinderi simulate DA X NU 

IV. CONSILIERE / CONSULTANTA / MENTORAT 

consiliere in deschiderea unei afaceri DA X NU 

consultanta in deschiderea unei afaceri DA X NU 

mentorat in deschiderea unei afaceri DA X NU 

V. SUBVENTII PENTRU DESCHIDEREA UNEI AFACERI 

subventii in cadrul unor scheme de minimis DA X NU 

Detalii cu privire la participarea la programe similare: ...................X.............................................................. 

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

  (Termenii utilizati in prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se inteleg atât la 

feminin, cât și la masculin.)  

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   

15.02.2022  TUDOR IOAN  FFFF 
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                                                                                                   ANEXA 7 

   

DECLARATIE DE ETNIE (daca este cazul) 

 

 

Subsemnatul(a) _________ _________________________CNP ______________________________, 

declar pe propria raspundere, sub incidenta prevederilor art. 326 din Codul Penal, privind falsul in declaratii, 

ca :  

 

- ma consider membru al etniei ________________________________   

 

Prezenta declaratie poate fi folosita  in scopul implementarii proiectului „SS – Student Startup”, ID 141745. 

  

 

 

   

  

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   

     

    

  

 

 



 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară: 6 - Educaţie şi competenţe 
Obiectiv specific: 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de 
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice 
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Contract POCU: POCU/829/6/13/141745 
 

 
 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
 

ANEXA 1 

 

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ȘI ELIGIBILITATII 

DOSAR BENEFICIAR „SS –Student Startup” ID 141745 

 

 Numele și prenumele ________________________________________ 

 

Au fost depuse urmatoarele documente la dosarul de inscriere in grupul tinta: 

 

Nr. crt.  Denumire document DA / 

NU 

1 / 0 

1.  Formular de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 

2014-2020  (Anexa 2) 

 

2.  Declaratie de disponibilitate privind participarea la activitatile de implementare ale 

proiectului (Anexa 3) 

 

3.  Declaratie de evitare a  dublei finantari (Anexa 4)  

4.  Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 5)  

5.  DECLARATIE cu privire la participarea si/sau neparticiparea la alte programe /servicii 

de acelaşi  tip  finantate de Uniunea Europeana (Anexa 6), daca este cazul 

 

 

6.  Declaratie de apartenenta la etnie  (Anexa 7), daca este cazul   

 

 

7.  Cartea de identitate/Buletin  

8.  Certificatul de naştere  

9.  Certificatul de casatorie/documente divort (daca este cazul)  

10.  Adeverinta de la secretariatul facultatii unde este inmatriculat studentul (ISCED 5-7), in 

care sa se precizeze anul de studii la data depunerii dosarului de inscriere sau Adeverinta 

de la secretariatul universitatii unde este inmatriculat studentul – doctorand, dupa caz 

 

 
 Verificat de Expert GT ........................................... 

Organizatia ........................................... 

Semnatura ........................................... 

Nota: toate documentele vor fi transmise  in prima etapa pe email la adresa: startup.hrs@gmail.com, ulterior vor fi 

transmise /predate in format hartie  la adresele recomandate . Ordinea documentelor va fi conform Opis.  

(Termenii utilizați în prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se înțeleg atât la feminin, cât și la masculin.) 
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ANEXA 2 

 

Formularul de inregistrare individuala a participantilor 

la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 141745 

Axa prioritara 6: Educatie şi competente 

Titlu proiect: SS – Student Startup 

OIR/OI responsabil: OI POCU REGIUNEA SUD EST 

Sectiunea A. La intrarea in operatiune 

 

Nume, prenume…………………………………………………………………………………….., 

domiciliat/a in  ...................................................................................………………………………., 

resedinta in………………………………………………………………………………………......,  

posesor/posesoare al/a C.I., seria ………...., nr. ………..........., eliberata de ...................................,  

la data de ……….…………………………...….,  

CNP…………..…………………………………, 

telefon: ..........................................................; e-mail………………………..…………………… ; 

Data intrarii in operatiune: ……………………………………………..    

Urban                                       Rural   Zona:      

Localizare geografica:  

Regiune: ………………………………………......... 

Judet:  …………………………………………....... 

Unitate teritorial administrativa: ………………........ 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  

Persoana cu vârsta sub 25 ani     

Persoana cu vârsta cuprinsa intre 25 și 54 ani 

Persoana cu vârsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Tinta din care face parte: ................................................................................... 

Situatia pe piata fortei de munca persoana ocupata: 

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lunga durata 

Persoana inactiva (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)  

Alta categorie de inactivi in afara de cei din educatie și formare 
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Nivel de educatie:  

Studii Educatie timpurie (ISCED 0)  

Studii primare (ISCED 1)  

Studii gimnaziale (ISCED 2)  

Studii liceale (ISCED 3)  

Studii postliceale (ISCED 4)  

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6)  

Studii superioare (ISCED 7)  

Studii superioare (ISCED 8)  

fara ISCED  

 

Persoana dezavantajata:   

 

DA 

NU 

 

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate  

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate cu copii aflati in intretinere  

Participanti care traiesc in gospodarii alcatuite dintr-un parinte unic cu copil aflat in intretinere  

Migranti  

Participanti de origine straina  

Minoritati  

Etnie roma  

Alta minoritate decât cea de etnie roma  

Comunitati marginalizate  

Participanti cu dizabilitati  

Alte categorii defavorizate  

Persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa  

Niciuna din optiunile de mai sus  

 
Nume:........................................................ 

Prenume: ..................................................... 

Semnatura participant.................................. 

Nume: ............................... 

Prenume: ………………………… 

Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor …………….. 

   

 Data: ……………………                      Data: …………………. 

                       
Nota: Prin completarea și semnarea acestui formular va exprimati consimtamântul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale. 

Datele dumneavoastra personale, inregistrate/colectate in cadrul derularii proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate in niciun alt scop in afara de cele 

mentionate in Formularul de inregistare individuala și nu sunt comunicate catre niciun tert, exceptie facând doar institutiile/autoritatile publice, 
conform prevederilor legale in vigoare. 
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                                                                                                                                                       ANEXA 3 

 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE PRIVIND PARTICIPAREA 

LA ACTIVITATILE DE IMPLEMENTARE ALE PROIECTULUI ID 141745 

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................, CNP ................................................... , 

 

va rog sa binevoiti a-mi aproba cererea de inscriere şi de participare in calitate de Beneficiar la proiectul  

„SS-STUDENT STARTUP”, ID: 141745, derulat de HR      SPECIALISTS SRL  in parteneriat cu ADAF. 

  

Declar ca am fost informat cu privire la, şi sunt de acord cu, conditiile generale de prestare a serviciilor de 

formare antreprenoriala, selectie planuri de afaceri, stagii de practica, intreprinderi simulate, 

consiliere/consultanta/mentorat, schema de minimis in antreprenoriat; 

  

Declar ca am intentia ca prin utilizarea serviciilor oferite in cadrul proiectului sa-mi infiintez o afacere in 

mediul urban sau rural al Regiunii de Sud Est (judetele Buzau, Galati, Braila, Vrancea, Tulcea, Constanta) si 

sa angajez patru persoane. 

  

Dau aceasta declaratie pentru a fi inclus in cadrul grupului tinta al proiectului cu titlul SS – Student startup; 

ID: 141745, Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital 

Uman; Axa prioritara 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: Creşterea numarului absolventilor 

de invatamânt tertiar universitar şi non-universitar care işi gasesc un loc de munca urmare a accesului la 

activitati de invatare/ cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu 

potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI; 

Schema de ajutor de stat: Innotech Student. 

 

  (Termenii utilizati in prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se inteleg atât la 

feminin, cât și la masculin.)  

 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   
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                                                                                                                                                        ANEXA 4 

 

DECLARATIE DE EVITARE A DUBLEI FINANTARI  

 
Subsemnatul / Subsemnata ................................................................................................................ ,  

CNP .................................................., in calitate de candidat pentru a fi inclus in cadrul grupului tinta al 

proiectului „SS-STUDENT STARTUP”, ID: 141745,  cunoscând dispozitiile articolului 326 Cod Penal1 

cu privire la falsul in declaratii , declar pe propria raspundere ca: 

Nu am beneficiat/nu beneficiez in prezent de o alta finantare europeana prin Fondul Social European, 

Programul Operational Capital Uman, pentru activitati/masuri similare cu cele ale proiectului „SS-

STUDENT STARTUP”, ID: 141745, proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 

Programul Operational Capital Uman; Axa prioritara 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: 

Creşterea numarului absolventilor de invatamânt tertiar universitar şi non-universitar care işi gasesc un loc 

de munca urmare a accesului la activitati de invatare/ cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu 

accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI; Schema de ajutor de stat: Innotech Student. 

 

Am luat la cunoștinta despre obligatia de respectare a principiului evitarii dublei finantari si despre faptul ca 

declaratia in fals atrage dupa sine excluderea din activitatile de care am beneficiat pâna la momentul 

descoperirii falsului, precum și acordarea de despagubiri catre beneficiarul proiectului, constând in 

contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit in cadrul proiectului „SS-STUDENT STARTUP”, 

ID: 141745 pâna la momentul descoperirii falsului. 

 

 

 

 

 
 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   

     

 

 
 

                                                           
1 Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 

acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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                          ANEXA 5 

 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul(a)…………………………..........……………........, posesor/posesoare al/a CI, seria………....., 

numarul ……....…, CNP ……….……………………., eliberata de…………………………………..........,  

la data de ...................................................declar ca am fost informat(a) cu privire la Politica privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi la categoriile de date care urmeaza sa fie colectate şi prelucrate 

in cadrul proiectului „SS - Student Startup” şi imi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal.  

 

 Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se efectueaza de catre Expertii Grup tinta ai 

HR Specialists,   in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul General privind Protectia Datelor/RGPD) şi ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere 

in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.  

 In temeiul prevederilor art.4 pct.2 al Regulamentului invocat, prelucrarea datelor inseamna orice 

operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu 

caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, 

organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 

prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restrictionarea, ștergerea sau distrugerea. 

 Datele dumneavoastra cu caracter personal care va sunt solicitate şi supuse prelucrarii sunt: nume, 

prenume, CNP, data naşterii, cetatenia, nationalitatea, stare civila, seria şi numarul actului de identitate, al 

paşaportului, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil), etnia, sex, studii, 

incadrarea in grad de handicap, incadrarea in categorii de persoane marginalizate, date privind persoanele 

aflate in intretinere (copii, coasigurati), informatii de natura financiara (venituri, conturi bancare, beneficiar 

de pensii/prestatii sociale), semnatura. 

Mentionam ca Expertii grup tinta colecteaza datele in vederea utilizarii acestora in cadrul proiectului. 

 Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Legii nr.190/2018 privind masuri de 

punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, expertii au obligatia de a administra in conditii de 

siguranta şi numai pentru scopurile specificate mai sus, datele personale pe care ni le furnizati. 

 Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada prevazuta de legislatia nationala şi comunitara 

in vigoare.   

 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de catre angajatii HR Specialists, in conformitate cu 

atributiile de serviciu precum şi de catre alte institutii publice, nationale şi internationale. 

 Datele dumneavoastra pot fi transferate catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), OI 

POCU Regiunea SE, autoritati publice centrale şi  locale, alte organizatii interne şi/sau internationale. 
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Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele. Refuzul dumneavoastra determina insa imposibilitatea derularii 

activitatilor pentru scopurile mai sus indicate. 

 Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii in cadrul proiectului SS - Student Startup (in calitate 

de operator). 

 Conform Regulamentului 2016/679 beneficiati de dreptul de informare, de acces, de actualizare, 

anonimizare, restrictionare, de a va opune prelucrarii, de portabilitate, dreptul de a face plângere la 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, conform legii şi dreptul de 

a va adresa justitiei in conditiile legii. 

 Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata la adresa de 

e-mail: contact@hrs-outsourcing.com, telefon 311010108. 

 Daca unele din datele despre dumneavoastra vor suferi modificari, va rugam sa ne informati cât mai 

curând posibil in vederea corectarii acestora. 

 De asemenea va informam ca firma noastra a stabilit masuri tehnice și procedurale, pentru a proteja 

și a asigura confidentialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal şi pentru prevenirea 

accesarii şi utilizarii neautorizate şi a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   
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                                  ANEXA 6 

 

DECLARATIE 

cu privire la participarea si/sau neparticiparea la alte programe/servicii de acelaşi tip         finantate de 

Uniunea Europeana 

Subsemnatul / Subsemnata ................................................................................................. ,posesor/posesoare 

al/a C.I. seria ..., nr. ............, eliberata de .................., la data de ..................., CNP ........................................, 

in vederea participarii la proiectul „SS-STUDENT STARTUP”, ID: 141745, derulat de HR 

SPECIALISTS  SRL in parteneriat cu ADAF, 

 

DECLAR 

 

urmatoarea situatie cu privire la ne/participarea mea la alte programe finantate de Uniunea Europeana, in 

calitate de beneficiar, in urmatoarele domenii: 

 Am 

participat 

Nu am 

participat 

I. SERVICII DE FORMARE ANTREPRENORIALA 

initiere „Competente antreprenoriale” DA NU 

specializare „Competente antreprenoriale” DA NU 

II. STAGII DE PRACTICA ANTREPRENORIALA 

stagii de practica antreprenoriala DA NU 

III. INTREPRINDERI SIMULATE 

derularea de intreprinderi simulate DA NU 

IV. CONSILIERE / CONSULTANTA / MENTORAT 

consiliere in deschiderea unei afaceri DA NU 

consultanta in deschiderea unei afaceri DA NU 

mentorat in deschiderea unei afaceri DA NU 

V. SUBVENTII PENTRU DESCHIDEREA UNEI AFACERI 

subventii in cadrul unor scheme de minimis DA NU 

Detalii cu privire la participarea la programe similare: ................................................................................. 

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

  (Termenii utilizati in prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se inteleg atât la 

feminin, cât și la masculin.)  

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   
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                                                                                                   ANEXA 7 

   

DECLARATIE DE ETNIE (daca este cazul) 

 

 

Subsemnatul(a) __________________________________CNP ______________________________, declar 

pe propria raspundere, sub incidenta prevederilor art. 326 din Codul Penal, privind falsul in declaratii, ca :  

 

- ma consider membru al etniei ________________________________   

 

Prezenta declaratie poate fi folosita  in scopul implementarii proiectului „SS – Student Startup”, ID 141745. 

  

 

 

   

  

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   

     

    

  

 

 



1 

 

 

Anexa 5 

 

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în  
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

 
 
Turism si ecoturim 
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
5590 Alte servicii de cazare 
7911 Activitati ale agentiilor turistice 
7912 Activitati ale tur-operatorilor 
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 
 
Textile si pielarie 
1310  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
1320  Productia de tesaturi 
1330 Finisarea materialelor textile 
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei 
de corp) 
1393 Fabricarea de covoare si machete 
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de 
imbracaminte 
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
1399 Fabricarea altor articole textile 
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele 
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 
1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
1420 Fabbricarea articolelor din blana 
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
1520 Fabricarea incaltamintei 
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 
4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin 
standuri, chioscuri si piete 
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 
 
Lemn si mobila 
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1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte 
material 
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
3103 Fabricarea de saltele si somiere 
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat 
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si 
echipamentelor 4673 
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic 
n.c.a 
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 
 
Industrii creative 
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 
5811 Activitati de editare a cartilor 
5813 Activitati de editare a ziarelor 
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 
5819 Alte activitati de editare 
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune 
5914 Proiectia de filme cinematografice 
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
7111 Activitati de arhitectura 
7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate 
de acestea 
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste 
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
7312 Servicii de reprezentare media 
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
7410 Activitati de design specializat 
7420 Activitati fotografice 
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 
8130 Activitati de intretinere peisagistica 
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9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
9003 Activitati de creatie artistica 
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii 
9329 Alte activitati recreative si distractive 
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 
 
Industria auto si componente 
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
2814 Fabricarea de articole de robinetari 
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de 
transmisie 
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule 
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule 
3020 Fabricarea materialului rulant 
3312 Repararea masinilor 
3314 Repararea echipamentelor electrice 
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 Repararea altor echipamente 
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea 
motocicletelor 
 
Tehnologia informatiilor si telecomunicatii 
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice 
2612 Fabricarea altor componente electronice 
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie 
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica  
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou 
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati 
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in 
magazine 
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 
5829 Activitati de editare a altor produse software 
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
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6190 Alte activitati de telecomunicatii 
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei 
6203  Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
6312 Activitati ale portalurilor web 
6399 Alte activitati de servicii informationale 
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 
 
Procesarea alimentelor si bauturilor 
1011 Productia si conservarea carnii 
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
1013 Fabricarea produselor din carne 
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
1052 Fabricarea inghetatei 
1061 Fabricarea produselor de morarit 
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor 
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 
1081 Fabricarea zaharului 
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo 
1085 Fabricarea de mancaruri preparate 
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
1089 Fabricarea altor produse alimentare 
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 
1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 
1105 Fabricarea berii 
1106 Fabricarea maltului 
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape 
imbuteliate 
5610 Restaurante 
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte activitati de alimentatie 
 
Sanatate si produse farmaceutice 
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
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4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 
7500 Activitati veterinare 
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 
8621 Activitati de asistenta medicala generala 
8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
8623 Activitati de asistenta stomatologica 
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure 
 
Energie si management de mediu 
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
2811 Fabricarea de motoare si turbine 
3512 Transportul energiei electrice 
3513 Distributia energiei electrice 
3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deseurilor periculoase 
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 Activitati si servicii de decontaminare 
 
Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii 
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 
 
Construcții 
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane 
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 
4291 Constructii hidrotehnice 
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 
4311 Lucrari de demolare a constructiilor 
4312 Lucrari de pregatire a terenului 
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 
4321 Lucrari de instalatii electrice 
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
4331 Lucrari de ipsoserie 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
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4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
4339 Alte lucrari de finisare 
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521* 
 
Fabricarea materialelor de construcții 
 
2229  Fabricarea altor produse din material plastic 
2311  Fabricarea sticlei plate 
2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  
2313  Fabricarea articolelor din sticlă  
2314  Fabricarea fibrelor din sticlă 
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 
2320  Fabricarea de produse refractare  
2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 
2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  
2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  
2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 
2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  
2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
2351 Fabricarea cimentului 
2352 Fabricarea varului si ipsosului  
2361  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 
2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 
2363 Fabricarea betonului  
2364 Fabricarea mortarului 
2365  Fabricarea produselor din azbociment  
2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  
2370  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   
2391  Fabricarea de produse abrazive  
2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
 
 
Activități profesionale, științifice și tehnice  
 
7111  Activităţi de arhitectură 
7112  Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea  
7120  Activităţi de testări şi analize tehnice  
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 
 
 
 
Distribuție 
 
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 
4941 Transporturi rutiere de marfuri 
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5020 Transporturi maritime si costiere de marfa 
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 
5121 Transporturi aeriene de marfa 
5122 Transporturi spatiale 
5210 Depozitari 
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa 
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 
5224 Manipulari 
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal 
 
 



ANEXA 5 bis 

 

  

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA 

SI SANATATE 

 

 

1. BIOECONOMIE 

1.1. Agro-alimentare 

1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional 

1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol  

1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură şi 

sericicultură, la provocările secolului XXI 

1.1.4.  Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi 

a calităţii vieții 

1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului 

schimbărilor climatice globale 

1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil  

1.3. Biotehnologii  

1.3.1. Bionanotehnologii 

1.3.2. Biotehnologii de mediu 

1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare 

1.3.4. Biotehnologii industriale 

1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice 

1.3.6. Bioanaliza 

1.4. Știința medicamentului 

1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice 

1.4.2 Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în 

vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo 

1.4.3 Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi 

tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi 

farmacocinetic 

1.4.4 Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă 

1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu 

mediul, animalele și omul. 

1.4.6 Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu 

potențial de răspândire în masă. 

 

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE 

2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații 

2.1.1 Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni 

2.1.2 Internetul viitorului 

2.1.3 Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software 

2.1.4 Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale 

2.2. Spațiu 



2.2.1 Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom) 

2.2.2 Aplicații spațiale integrate 

 

2.3.  Securitate 

2.3.1 Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a 

terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane 

o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme 

inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de 

securitate 

2.3.2 Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre – (modelarea şi simularea dinamicii 

sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi 

cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a 

deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în vederea integrării in 

reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție antiseismică, 

eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România) 

2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii 

sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea 

informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence) 

OBSERVAȚIE: 

Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia 

preponderent cazul aplicațiilor civile. 

 

 

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE  

3.1. Energie 

3.1.1 Creşterea eficientei energetice la generare, transport  şi distributie şi la 

consumator 

3.1.2 Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile 

3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei 

3.1.4 Tehnologii  curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili 

3.1.5 Instalații energetice de generație nouă  

3.2. Mediu și schimbări climatice 

3.2.1 Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă 

3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor  

3.3. Sisteme inteligente 

3.3.1  Oraşul inteligent 

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE 

4.1. Echipamente de transport 

1.1.1 Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic 

4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse 

4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse 

4.3. Tehnologii de depoluare 

4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor  

4.4. Materiale 



4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor 

prin acoperiri funcționale 

4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 

4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate 

4.4.4 Materiale pentru energie 

4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de 

transport 

4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei 

 

5. SĂNĂTATE 

5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie 

5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor 

markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene 

5.3 Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică  

5.4 Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală  

5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii  

5.6 Studierea si metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de 

mortalitate şi morbiditate din Romania 

5.7 Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică 

5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, 

farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea 

rezistenței la chimioterapie 

5.9 Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a 

medicamentelor şi suplimentelor alimentare 

5.10 Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție 

5.11 Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, 

formulare și control 

 

 

 

 

 

 

 


