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METODOLOGIE DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI – Proiect – SS – Student Startup 

 

CAP.1 DISPOZITII GENERALE 

1.1. Context  

Prezenta metodologie este intocmita in vederea stabilirii regulilor aplicabile selectarii planurilor de 

afaceri aferente proiectului dezvoltat in cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa Prioritara 

6 - Educatie și competente, Proiect – SS – Student Startup in regiunea de implementare Sud Est. 

Metodologia va fi utilizata de catre toti participantii la concursul de planuri de afaceri derulat in cadrul 

proiectului – SS – Student Startup ID 141745. 

Prezenta metodologie a concursului de selectie a planurilor de afaceri determina cerintele fata de 

participanti și lucrarile prezentate la concurs, criteriile de selectare și evaluare, termenul de 

desfașurare a Concursului, modalitatea de evaluare a planurilor de afacere și de stabilire a 

caștigatorilor, precum și modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis societatilor nou infiintate. 

Proiectul – SS – Student Startup a fost selectat in cadrul apelurilor de proiecte aferent Programului 

Operational Capital Uman 2014 – 2020 identificabil dupa cum urmeaza: 

 Axa prioritara 6 – Educatie și Competente;  

Obiectiv tematic 10: efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii și al formarii 

profesionale in vederea dobandirii de competente și a invatarii pe tot parcursul vietii; Prioritatea la 

investitii 10.iv: sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei și a sistemelor de formare, 

facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca și consolidarea formarii și a sistemelor 

de formare profesionala, precum și a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a 

competentelor, adaptarea programelor de invatare și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de 

invatare la locul de munca, inclusiv a unor sisteme de invatare duala și programe de ucenicie;  

Obiectiv specific 6.13: creșterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar și non 

universitar care iși gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential 

loc de munca / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv 

identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.  

Proiectul SS – Student Startup este implementat in parteneriat, respectiv: 

- Societatea HR SPECIALISTS SRL – Solicitant; 

- Asociatia Pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – Partener 1. 

Perioada de implementare a proiectului: 24 de luni. 

Bugetul proiectului: 9,645,255.46 lei din care bugetul aferent concursului de planuri de afaceri este de 

6.504.820,50 lei. 

Sursa de finantare: Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.  
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Prin intermediul acestui proiect se are in vedere consolidarea gradului de ocupare al absolventilor de 

invatamant superior in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor, in vederea dezvoltarii unei  

economii competitive bazata pe cunoaștere. Se urmarește, inclusiv, reducerea perioadei de timp de 

la absolvirea studiilor superioare pana la ocuparea pe piata muncii a absolventilor. 

1.2 LEGISLATIE APLICABILA 

Documentele enumerate mai jos constituie baza legala a activitatilor desfașurate in cadrul proiectului 

– SS – Student Startup 

➢ Schema de ajutor de minimis denumita INNOTECH STUDENT, aferenta Programului 

Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6, Obiectiv specific 6.13; 

➢ Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 

– 2020; 

➢ Ghidul solicitantului – Conditii specifice INNOTECH STUDENT; 

➢ Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020; 

➢ Contractul de finantare pentru proiect ID 141745 

➢ Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis, publicat in 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

➢ Ordinul Președintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007 pentru punerea in aplicare a 

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat; 

➢ Ordonanta de Urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutoarelor de 

stat, precum și pentru completarea Legii Concurentei nr. 21/1996, cu modificarile și 

completarile ulterioare; 

➢ Ordonanta de Urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea neregulilor 

aparute in obtinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice nationale 

aferente acestora; 

➢ Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1629/2019, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 

alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurentei 

nr. 21/1996, pentru proiectele finantate in cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri 

structurale europene in cadrul Programului Operational Capital Uman.  

 

NOTA: lista de mai sus nu este limitativa, aceasta se va completa automat cu orice instructiuni, 

reglementari, hotarari care ar putea fi emise / puse in aplicare pe durata implementarii proiectului – 

SS – Student Startup, de catre oricare dintre autoritatile in domeniu și care pot contine elemente ce 

pot aduce modificari regulilor de derulare a prezentei metodologii. 
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1.3 DEFINITII 

In cadrul prezentei metodologii, termenii vor fi utilizati conform descrierilor de mai jos: 

a. activitate economica – orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii sau lucrari 

pe o piata;  

b. administrator al schemei de ajutor de minimis - persoana juridica delegata de catre furnizor 

sa deruleze proceduri in domeniul ajutorului de minimis in numele furnizorului. In cadrul 

schemei de ajutor de minimis „Innotech Student”, administratorii schemei de ajutor de 

minimis sunt administratorii de schema de antreprenoriat sau entitati juridice din 

componenta administratorilor de schema de antreprenoriat responsabile cu derularea de 

proceduri in domeniul ajutorului de minimis;  

c. administrator al schemei de antreprenoriat – entitate publica sau privata care implementeaza, 

in calitate de beneficiar al contractului de finantare, un proiect integrat finantat prin Axa 

prioritara 6 „Educatie și competente”, Obiectivul specific 6.13.  

d. beneficiar de ajutor de minimis - intreprinderile carora li se acorda ajutor de minimis, in cadrul 

proiectelor finantate prin POCU 2014-2020, Axa prioritara 6 „Educatie și competente”, 

Obiectivul specific 6.13., prin intermediul administratorilor schemei de minimis;  

e. beneficiarul finantarii nerambursabile - are intelesul prevazut in Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 

unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispozitii generale 

privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune 

și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1.083/2006 al Consiliului și in Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finantare cu Autoritatea de 

Management pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare Regionale pentru POCU 

(OIR POCU);  

f. comercializarea produselor agricole - detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea 

vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu 

exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori și a 

oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare 

efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata 

comercializare in cazul in care se desfașoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;  

g. contract de finantare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat intre AM/OIR 

POCU, pe de o parte, și beneficiarul finantarii nerambursabile, respectiv administratorul 

schemei de antreprenoriat, pe de alta parte, prin care se stabilesc drepturile și obligatiile 

corelative ale partilor in vederea implementarii operatiunilor in cadrul POCU 2014-2020;  

h. contract de subventie – actul juridic semnat intre administratorul schemei de ajutor de 

minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligatiile 

corelative ale partilor in vederea implementarii masurilor finantate prin prezenta schema de 

ajutor de minimis;  
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i. domeniu de activitate - activitatea desfașurata de beneficiar, corespunzator clasificatiei 

activitatilor din economia nationala (codului CAEN); relevanta pentru scopurile schemei este 

activitatea pentru care se acorda finantarea;  

j. furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR POCU;  

k. intreprindere - orice entitate angajata intr-o activitate economica constand in oferirea de 

bunuri sau de servicii pe o piata data, indiferent de statutul sau juridic și de modul de 

finantare, astfel cum este definita in jurisprudenta Uniunii Europene; 

l. intreprinderea unica - include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre 

relatiile urmatoare:  

(i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale 

asociatilor unei alte intreprinderi;  

(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi; 

(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei 

intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in 

temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  

(iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi și care 

controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei 

intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor 

intreprinderii respective.  

Intreprinderile care intretin, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, relatiile la care se 
face referire la punctele i-iv sunt considerate ”intreprinderi unice”. 

m. My SMIS - sistemul IT prin care potentialii beneficiari din Romania pot solicita bani europeni 

pentru perioada de programare 2014-2020; 

n. loc de munca – locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii și / 

sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii și / sau unitatii la care lucratorul are 

acces in cadrul desfașurarii activitatii. 

CAP. 2 PREZENTAREA PROIECTULUI 

Proiectul SS – Student Startup este implementat in parteneriat, intre doua entitati, respectiv: 

➢ Societatea HR SPECIALISTS SRL – Solicitant; 

➢ Asociatia Pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – Partener  

 

2.1 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 
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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.  

 
REZULTATE – Rata crescuta de participare a studentilor la programele din cadrul parteneriatelor nou 
infiintate / dezvoltate, inclusiv prin formarea de competente antreprenoriale care sa faciliteze insertia 
pe piata muncii a absolventilor de studii tertiare; 
 - Rata crescuta de ocupare a absolventilor de invatamant tertiar in corelare cu nevoile pietei muncii. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
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. 

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.  

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.  

 
 2.2 ACTIVITATILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI 
 
Activitatile proiectului urmaresc incurajarea antreprenoriatului și a ocuparii pe cont propriu prin 
infiintarea de intreprinderi de catre Grupul Tinta. 
Proiectul va fi implementat urmarind etapele cadru din Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, prin 
urmarirea realizarii activitatilor, pe mai multe etape de implementare: 
 
Etapa I – cuprinde organizarea și derularea programe de invatare prin experienta practica, furnizarea 
de servicii de consiliere și orientare profesionala axate pe dobandirea de competente antreprenoriale, 
formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin intreprinderea simulata in sectoarele 
economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare 
inteligenta conform SNCDI adresate studentilor (ISCED 5-8). Durata estimata de implementare este de 
12 luni. 
Activitatile aferente acestei etape: 
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1. Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, 

precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de 

afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului; 

2. Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de 

formare antreprenoriala; 

3. Derularea programului de formare antreprenoriala; 

4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului; 

5. Organizarea si derularea de activitati practice: intreprinderi simulate si stagii de practica; 

6. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / mentorat ulterior finalizarii 

procesului de selectie a planurilor de afaceri; 

7. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri 

cu ajutor de minimis in cadrul proiectului. 

Etapa II – cuprinde acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei 

afaceri. Durata estimata de implementare este de 12 luni. 

Activitati aferente acestei etape: 

1. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente 

implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului; 

2. Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii 

afacerilor finantate. 

 

Etapa III – cuprinde asigurarea sustenabilitatii planurilor de afaceri dupa perioada de implementare a 

proiectului. Durata de implementare este de 6 luni. 

Activitatea aferenta acestei etape este: Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate, in 

perioada de sustenabilitate cu mentinerea locurilor de munca 

Prezenta metodologie acopera activitatea A1.4 specifica Etapei I, respectiv Selectarea planurilor de 

afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului. 

Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include cel putin: 

- descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, 

rezultate, indicatori);  

- analiza SWOT a afacerii  

- schema organizatorica și politica de resurse umane;  

- descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;  

- analiza pietei de desfacere și a concurentei;  

- strategia de marketing;  

- proiectii financiare privind afacerea. 
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2.3 TEME SECUNDARE 

In cadrul Axei Prioritare 6/ PI 10.iv sunt vizate urmatoarele teme secundare: 

1. Inovare sociala;  

2. Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii și a calitatii tehnologiilor informatiei și comunicatiilor;  

3. Nediscriminare.  

 

Aspecte privind inovarea sociala 

Inovarea sociala presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate 

provocarile sociale, cu participarea actorilor publici și privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul 

imbunatatirii serviciilor sociale. 

Programul Operational Capital Uman promoveaza inovarea sociala, in special cu scopul de a testa, și, 

eventual, a implementa la scara larga solutii inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda 

provocarile sociale. 

Aspecte privind Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii și a calitatii tehnologiilor informatiei și 

comunicatiilor 

Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii și a calitatii tehnologiilor informatiei și comunicatiilor 

presupune luarea in consideratie a unor probleme de ordin: tehnic (hardware și software, 

vulnerabilitatea sistemelor informatice), managerial (de mare utilitate in stabilirea politicii afacerilor), 

legal (noi reglementari și legi, impunerea aplicarii eficiente a prevederilor legale, sanctionarea actelor 

criminale, etc), educational (utilizatorii trebuie sa devina conștienti de functiile și efectele potentiale 

generate de mijloacele tehnice utilizate și sa invete cum și cand le pot folosi in siguranta), etic (etica 

informaticienilor) și de piata (competitia și crearea utilizatorilor de mijloace tehnice pot genera multe 

perfectionari tehnice, atat ca hard cat și ca soft). 

Trebuie sa ne adaptam la schimbarile care pot aparea in structura functiunilor sociale, sa devenim 

conștienti ca va trebui sa invatam noi meserii, sa capatam abilitati noi, sa devenim mai buni, mai 

conștiincioși, perfectionand continuu relatiile sociale. 

Procedeele, metodele și tehnicile care stau la baza Imbunatatirii accesibilitatii, a utilizarii și a calitatii 

tehnologiilor informatiei și comunicatiilor continua sa se dezvolte și sa diversifice, an de an, estimandu-

se ca ritmul de creștere exponentiala va continua sa se mentina, cel putin și in urmatorii 20 de ani, 

determinand noi caracteristici specifice mediului social in care vom trai.  

Fiecare plan de afaceri va urmari tema Inovarea sociala. 

2.4 TEME ORIZONTALE 

In cadrul Axei Prioritare 6/ PI 10.iv sunt vizate urmatoarele teme orizontale: 

TO01 – Dezvoltare durabila 
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Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020, precum și prin Initiativa privind 

locurile de munca verzi, orientarea catre o economie a UE competitiva și cu emisii scazute de carbon 

are implicatii inclusiv din perspectiva formarii profesionale initiale a fortei de munca. 

Planurile de afaceri vor urmari reducerea impactului asupra mediului cat mai mult posibil, prin 

activitati dedicate protectiei mediului, eficientei energetice, atenuarii schimbarilor climatice și 

adaptarii la acestea, biodiversitatii, rezistentei la dezastre, prevenirii și gestionarii riscurilor. 

TO02 - Egalitatea de șanse și non-discriminarea  
 

Promovarea egalitatii de șanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie 

sau credinta, handicap, varsta sau orientare sexuala și a dificultatilor de acces de orice tip, precum și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care vor fi incluse in 

planurile de afaceri.  

TO03 - Utilizarea TIC și contributia la dezvoltarea de competente digitale  
 

Tehnologia influenteaza aproape fiecare aspect al vietii publice, private sau profesionale. Pentru 

fiecare persoana, consecinta naturala a inovarii tehnologice este cerinta pentru noi tipuri de 

competente. Cu toate acestea, dezvoltarea competentelor nu are un ritm la fel de accelerat precum 

evolutia tehnologiei, ceea ce creeaza adesea situatii paradoxale: milioane de șomeri, in conditiile in 

care un numar mare de companii semnaleaza dificultati in a recruta personal cu competente TIC și, 

implicit, un numar mare de locuri de munca vacante in acest domeniu. 

Tehnologia informatiei și comunicatiilor (TIC) este denumirea care se ofera unui ansamblu de 

instrumente și resurse tehnologice utilizate pentru a comunica și pentru a creea, difuza, stoca și 

gestiona informatia. 

Fiecare plan de afaceri va urmari cel putin doua teme orizontale. 

2.5 GRUPUL TINTA 

Grupul tinta al Proiectului este format din 344 de persoane, dupa cum urmeaza: 

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

eligibil – trebuie sa demonstreze la data intrarii in operatiune (prima zi de curs de formare 

profesionala in competente antreprenoriale) ca este inmatriculat cel putin in 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 și Vrancea). 
 
Beneficiarii de finantare nerambursabila au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 679 
din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul general privind protectia 
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datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si 
protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii și 
comunicatiilor electronice), transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vietii private in sectorul comunicatiilor 
electronice, cu modificarile și completarile ulterioare. Astfel, participantii la activitatile proiectului vor 
fi informati despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul ca datele lor 
personale vor fi prelucrate in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ 
contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale 
mentionate.  
 

2.6 PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Perioada de implementare a proiectului va fi de maxim 24 de luni, fara a se depași data de 31.12.2023. 

2.7 BUGETUL PROIECTULUI 

Bugetul total aferent concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului SS – Student Startup este 
de 6.504.820,50 lei. 
Valoarea maxima acordata, pentru fiecare plan de afaceri aprobat, este de: 
 

- Cate 382.636,50 lei pentru 17 planuri de afaceri – minim 4 locuri de munca create pentru 

fiecare plan in parte. 

 
Valoarea maxima acordata pentru fiecare categorie de plan de afaceri, reprezinta maximum 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile și va fi acordata doar intreprinderilor infiintate de persoane ale caror 
planuri de afaceri sunt selectate pentru finantare conform prezentei metodologii. 
 
Bugetul și proiectiile financiare depuse pentru obtinerea finantarii vor fi exprimate doar in lei. 
 
Finantarea se va acorda in baza unui contract de subventie, conform schemei de minimis in doua 
tranșe, dupa cum urmeaza: 

- tranșa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta 

aprobat pe baza planului de afaceri și prevazut in contractul de subventie incheiat;  

- tranșa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce 

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a ocupat locurile de munca minime asumate 

prin planul de afaceri proportional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. In cazul 

in care in maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizeaza ocuparea locurilor de 

munca minime asumate prin planul de afaceri proportional cu valoarea totala a ajutorului de 

minimis aprobat pe baza planului de afaceri și mentionat in contractul de subventie, tranșa a 

doua de ajutor de minimis nu se mai acorda și se demareaza procedurile legale de recuperare 

a tranșei I de subventie acordate.  

 
CAP. 3 CRITERII DE ELIGIBILITATE  
 
Vor putea beneficia de ajutorul de minimis conform schemei de sustinere aferente PROGRAMULUI 
OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 6 – Educatie și competente, Obiectivul specific 6.13 – 
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Creșterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar și non universitar care iși gasesc 
un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare / 
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și 
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, intreprinderile care vor fi infiintate in urma 
selectarii pentru finantare a planurilor de afaceri, in cadrul concursului de planuri de afaceri. 
 
Ajutorul de minimis va fi acordat de catre administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv cei doi 
parteneri ai proiectului SS – Student Startup. 
 
Solicitantii ajutorului financiar conform prezentei scheme de sustinere vor indeplini, cumulativ, 
urmatoarele criterii de eligibilitate: 
 

- sunt persoane fizice din grupul tinta, au absolvit cursul Competente antreprenoriale și doresc 

sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, pe baza unui plan de afaceri;  

- dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza exclusiv in regiunea Sud Est, regiunea de 

implementare a proiectului, atat sediul social, cat și punctul / punctele de lucru;  

- solicitantii au participat la programul de formare antreprenoriala și au obtinut certificate de 

absolvire conform OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor sau adeverinta 

emisa de Societatea HR SPECIALISTS SRL și de Asociatia Pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului 

Feminin, obtinute in cadrul proiectului,sau solicitantii nu au participat la cursurile de formare 

antreprenoriala din cadrul proiectului – SS – Student Startup dar detin certificate de absolvire 

a cursurilor de formare in competente antreprenoriale; numarul acestora nu va depași 10% 

din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordat in cadrul proiectului; 

- solicitantii prezinta un plan de afaceri conform metodologiei; 

- fiecare plan de afacere va aloca un procent de minim 8% din buget pentru Inovare sociala, 

respectiv un procent de minim 23%, din buget, pentru Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii 

și a calitatii tehnologiilor informatiei și comunicatiilor – conditie de eligibilitate a planului de 

afacere; 

- asumarea numarului minim de locuri de munca, corespunzator ajutorului de minimis solicitat; 

- afacerea sa se adreseze unui cod CAEN eligibil conform schemei de minimis (ANEXA PA 5 si 

ANEXA PA 5 bis la prezenta metodologie); 

- solicitantii sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, art. 6, alin. 

2), respectiv: nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost 

condamnate pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de 

coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de 

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sanctionarea spalarii banilor, precum și pentru 

instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, 

sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege. 

 
CONDITII DE ELIGIBILITATE  

Pot beneficia de ajutorul de minimis prevazut in prezenta metodologie (schema de minimis) 
intreprinderile constituite conform Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și 
completarile ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii și dezvoltarii 
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intreprinderilor mici și mijlocii, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și conform 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfașurarea activitatilor economice de catre 
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile familiale, aprobata cu 
modificari și completari prin Legea nr. 182/2016, conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociatii și fundatii, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificarile și completarile ulterioare, sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și 
functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care indeplinesc urmatoarele 
conditii: 

- sunt legal constituite in Romania și iși desfașoara activitatea in Romania; 

- sediul social și punctele de lucru aferente activitatilor economice sprijinite prin schema de 

minimis vor fi situate in regiunea Sud Est; 

- nu deruleaza activitati in domeniile exceptate de la finantare in conditiile prezentei scheme; 

- valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioada de 3 ani 

consecutivi (2 ani fiscali precedenti și anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii 

financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depașește 

echivalentul in lei a 200.000 de euro (100.000 de euro in cazul intreprinderilor care activeaza 

in sectorul transporturilor de marfuri in contul tertilor sau contra cost);  

- atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau 

contra cost desfașoara și alte activitati, pentru care se aplica plafonul de 200.000 de euro, in 

cazul intreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 de euro, echivalent in lei, cu 

conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati 

sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi ca suma de care beneficiaza activitatea de 

transport rutier de marfuri nu depașește echivalentul in lei a 100.000 de euro și ca ajutoarele 

de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de 

marfuri;  

- plafoanele de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul 

urmarit și indiferent daca ajutorul acordat este finantat in totalitate sau partial din resurse 

comunitare; 

- reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari de tip res judicata in 

ultimii 3 ani, de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale;  

- reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru frauda, 

coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul 

intereselor financiare ale Comunitatii Europene;  

- reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;  

- este direct responsabila de pregatirea și implementarea proiectului și nu actioneaza ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;  

- sa respecte conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice – INNOTECH 

STUDENT, respectiv: 

(i) ocuparea in maxim 6 luni de la semnarea contractului de finantare a 

locurilor de munca asumate prin planul de afaceri, proportional cu 

valoarea totala a ajutorului minimis aprobat; 



 

   
 
 

 

 
 

 

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

 

P
ag

e1
2

 

(ii) locurile de munca vor fi mentinute ocupate pentru o perioada de minim 

12 luni consecutive, din care minim 6 luni in etapa a II-a de implementare 

și minim 6 luni in etapa a III-a de implementare; 

(iii) dupa semnarea contractului de subventie, intreprinderile nou create 

trebuie sa-și continue activitatea pentru o perioada de 18 luni, dintre 

care 12 luni in etapa a II-a de implementare si minimum 6 luni in etapa a 

III-a de implementare, respectiv in perioada de sustenabilitate; 

(iv) in perioada de sustenabilitate, respectiv in cadrul etapei a III-a, 

beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea functionarii 

afacerii și va mentine ocuparea locurilor de munca create; 

(v) respectarea obiectivelor asumate prin planuri de afaceri aprobat in 

cadrul proiectului; 

(vi)  

- sa incheie contractul de subventie in cazul in care planul de afaceri este selectat pentru 

acordarea finantarii, conform schemei de ajutor de minimis. 

 
In calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitantii, nici partenerii 
acestora din proiect nu pot incheia contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau executie de 
lucrari cu beneficiarii ajutorului de minimis in cadrul aceluiași proiect. 
Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul beneficiarului sau 
partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor 
infiintate prin proiect. 
Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in 
cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul prezentului apel. 
 
In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor nr. 
31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana 
al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat 
majoritar și calitatea de administrator al intreprinderii beneficiare de ajutor de minimis. 
 
 
SCHEMA DE MINIMIS NU SE APLICA IN URMATOARELE SITUATII 
 
Prezenta schema de minimis nu se aplica:  

- intreprinderilor care iși deschid sediul social sau puncte de lucru in alte regiuni decat in cea 

evidentiata pentru implementarea proiectului; 

- ajutoarelor acordate intreprinderilor care iși desfașoara activitatea in sectoarele pescuitului și 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul 

produselor pescarești și de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 

(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului;  

- ajutoarelor acordate intreprinderilor care iși desfașoara activitatea in domeniul productiei 

primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 la Tratatul instituind 

Comunitatea Europeana (Tratatul CE);  
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- ajutoarelor acordate intreprinderilor care-și desfașoara activitatea in sectorul prelucrarii și 

comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 la Tratatul CE, in urmatoarele 

cazuri:  

(i) atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a 

cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari 

sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza; 

(ii) atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau 

integrala catre producatori primari. 

- ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, 

respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii și 

functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 

activitatea de export;  

- intreprinderilor care au alt/e cod/coduri CAEN autorizate in afara Listei codurilor CAEN atașate 

prezentei metodologii; 

- ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele 

importate;  

- ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.  

 

ACTIVITATILE ELIGIBILE ce vor primi finantare nerambursabila, conform schemei de minimis aferenta 
PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 6, Obiectiv specific 6.13, trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: 

a. sunt activitati realizate in scopul infiintarii și dezvoltarii afacerii, conform planului de afaceri 

aprobat; 

b. sunt activitati care respecta conditiile de infiintare și dezvoltare definite in cadrul planului de 

afaceri aprobat; 

c. sunt activitati derulate in cadrul intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului. 

 

CHELTUIELILE ELIGIBILE in cadrul prezentei scheme de minimis sunt urmatoarele: 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat. 

1.1 Cheltuieli salariale. 

1.2 Onorarii / venituri asimilate salariilor pentru expertii proprii / cooptati. 

1.3 Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contributii 

angajati și angajatori). 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderii nou infiintate. 

2.1 Cheltuieli pentru cazare. 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu. 
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2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport 

in comun sau taxi, gara, autogara sau port și locul delegarii ori locul de cazare, precum și transportul 

efectuat pe distanta dintre locul de cazare și locul delegarii). 

2.4 Taxe și asigurari de calatorie și asigurari medicale aferente deplasarii. 

3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de 

minimis nu are expertiza necesara. 

4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri și imobile), obiecte de inventar, 

materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare 

functionarii intreprinderilor. 

5. Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite), spatii pentru desfașurarea diverselor activitati 

ale intreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri. 

6. Cheltuieli cu leasing fara achizitie (leasing operational) aferente functionarii intreprinderilor (rate 

de leasing operational platite de intreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile 

și imobile). 

7. Utilitati aferente functionarii intreprinderilor. 

8. Servicii de administrare a cladirilor aferente functionarii intreprinderilor. 

9. Servicii de intretinere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente functionarii 

intreprinderilor. 

10. Arhivare de documente aferente functionarii intreprinderilor. 

11. Amortizare de active aferente functionarii intreprinderilor. 

12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente functionarii intreprinderilor. 

13. Conectare la retele informatice aferente functionarii intreprinderilor. 

14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente functionarii intreprinderilor. 

15. Alte cheltuieli aferente functionarii intreprinderilor. 

15.1 Prelucrare de date. 

15.2 Intretinere, actualizare și dezvoltare de aplicatii informatice. 

15.3 Achizitionarea de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format 

tiparit și / sau electronic. 

15.4 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi și active similare. 

16. Cheltuielile aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare. 
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TVA aferenta cheltuielilor eligibile efectuate de catre intreprinderi este eligibila in interiorul ajutorului 

de minimis, iar intreprinderea nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse publice și 

nu va considera aceste sume ca TVA deductibila pe perioada implementarii proiectului. 

Capitalul social / patrimoniul initial, necesar la constituirea intreprinderii, reprezinta sursa proprie 

permanenta a intreprinderii, constituita la infiintarea acesteia prin aporturi in bani sau bunuri, 

respectiv nu reprezinta o taxa de infiintare. Acesta va fi constituit din aporturile personale ale 

fondatorilor intreprinderilor nou infiintate, nefiind cheltuiala eligibila. 

 
Intreprinderile infiintate in cadrul proiectului se pot adresa structurilor teritoriale ale ANOFM pentru 
a beneficia, pentru persoanele angajate in cadrul acestora, de subventiile acordate in baza Legii 
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii fortei de munca, cu 
modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care intreprinderile infiintate in cadrul proiectului 
opteaza pentru subventionarea locurilor de munca create, in conformitate cu prevederile Legii 
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii fortei de munca, cu 
modificarile si completarile ulterioare, NU vor fi incluse in bugetul planurilor de afaceri cheltuielile 
salariale ce urmeaza a fi decontate in baza Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și 
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

CAP. 4 DERULAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 

Concursul planurilor de afaceri se va desfașura in cadrul Activitatii A1.4, din cadrul proiectului 

mentionat - Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului. Vor fi create 17 

intreprinderi functionale. Administratorul schemei pentru ajutorul de minimis va selecta cu ajutorul 

unui juriu 17 planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis și 3 planuri de afaceri, de 

rezerva, conform prezentei metodologii. 

 In cadrul prezentului proiect sunt eligibile pentru a beneficia de ajutor de minimis intreprinderile ce 

vor fi infiintate in regiunea de implementare Sud Est. Dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza 

exclusiv in regiunea de implementare a proiectului, respectiv sediul social și punctele de lucru aferente 

activitatilor economice sprijinite prin schema de minimis vor fi situate in regiunea Sud Est.  

Inscrierea la concurs se va face prin completarea și transmiterea planului de afaceri și a anexelor 

obligatorii conform prezentei metodologii. 

Dosarul de inscriere, care contine planul de afaceri si anexele, va fi transmis astfel: 

1. Pe email la adresa: concurs141745@hrs-outsourcing.com, in subiectul email-ului se va scrie: 

Plan de afaceri- Nume prenume-Concurs proiect SS Student Startup- ID 141745.  

Se va realiza un singur document PDF: Concurs PA_Nume beneficiar_ Student Startup_ID 

141745, pastrand ordinea specificata in Opisul de mai jos, Anexele 1 a sau b 

Dosarele transmise prin email, cel mai tarziu pana la data și ora limita de inchidere a inscrierilor 

(mentionate mai jos), vor fi luate in considerare la data si ora receptionarii mesajului la adresa email 

mai sus mentionata. Expertii vor transmite catre persoana care a trimis emailul un mesaj cu textul: 
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Receptionat Dosar concurs Nume prenume si numarul de inregistrare alocat din registrul special + 

titlu proiect. 

Documentele necesare aplicarii la concursul de planuri de afaceri trebuie: 

- sa fie format pagina A4, font recomandat – Times New Roman sau alt font cu serif, dimensiune minim 

11 p, spatiere la un rand, margini min 15 mm 

- printate pe o singura parte a foii de hartie 

Planul de afaceri se numeroteaza și se semneaza, de catre solicitant, pe fiecare pagina, in coltul din 

dreapta jos. Idem anexele aestuia. 

- Intrebari sau solicitari de clarificare privind organizarea concursului de planuri de afaceri se 
vor putea transmite pe adresa de email concurs141745@hrs-outsourcing.com, de catre 
solicitanti, in perioada alocata desfașurarii concursului de planuri de afaceri. Acestea trebuie 
sa aiba la subiect: Intrebare concurs_Student Startup ID 141745. 

Administratorul schemei de minimis va raspunde la toate solicitarile de clarificari, pana la data 

finalizarii perioadei de inscriere. 

Selectia se va realiza prin parcurgerea urmatoarelor etape: 

1. Inscrierea planurilor de afaceri in concurs, conform calendarului de concurs; 

2. Evaluarea conformitatii și eligibilitatii inscrierii in competitie – se va face prin completarea 

unei grile de evaluare prin care se verifica existenta tuturor documentelor și indeplinirea 

tuturor criteriilor mentionate in ANEXA PA 1; 

3. Evaluarea planurilor de afaceri – se va face prin completarea unei grile de evaluare – ANEXA 

PA 2, cu acordarea unor punctaje corespunzatoare itemilor de evaluare stabilita prin 

Metodologie; 

4. Etapa interviu – se va realiza la solicitarea expresa a membrilor comisiei de concurs, numai cu 

anumite persoane care au trimis planul de afaceri pentru concurs, pe baza unui plan de 

interviu care va fi realizat ulterior. 

 

Dosarul de inscriere al solicitantilor care au participat la cursurile de competente antreprenoriale in 

cadrul Proiectului SS – Student Startup va contine, obligatoriu, urmatoarele documente: 

1. Anexa 1 a – Opis dosar plan de afacere; 

2. Anexa 2 – Cerere de inscriere in concurs; 

3. Anexa 3 – Planul de afacere + Anexa 4 buget și proiectii financiare; 

4. Certificatul de absolvire / adeverinta de absolvire a cursului de Competente antreprenoriale; 

5. Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese; 

6. Anexa 5 – Declaratie de angajament  

7. Anexa 6 – Declaratie de originalitate; 

 

Solicitantii care nu au absolvit programul de formare antreprenoriala in cadrul proiectului, vor 

depune suplimentar și obligatoriu, fata de documentele depuse de solicitantii care au absolvit cursul 

in cadrul proiectului (Anexele 1 b-6), urmatoarele documente necesare participarii la concurs: 

mailto:concurs141745@hrs-outsourcing.com
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1. Anexa 7 – Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

2. Anexa 8 – Declaratie de evitare a dublei finantari; 

3. 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; 

4. Cartea de indentitate 

5. Copie document care atesta schimbarea numelui, daca este cazul. 

In cazul in care sunt identificate documente ilizibile sau incomplete, pot fi solicitate clarificari pe 

telefon sau email, in faza de evaluare a eligibilitatii. Netransmiterea documentelor solicitate prin 

clarificari, in termenul solicitat, atrage dupa sine respingerea planului de afacere, inca din etapa de 

evaluare a eligibilitatii. 

Calendarul concursului, structura planului de afacere (sub forma de template), grilele de evaluare 

(care vor fi folosite de membrii comisie in vederea acordarii de punctaje pentru departajarea 

concurentilor), anexele metodologiei și anexele planului de afaceri vor fi intocmite pe parcursul 

implementarii proiectului de catre echipa de proiect și vor fi publicate pe site-ul proiectului 

www.studentstartup.ro si pe site-urile leaderului si partenerului, cu cel putin 10 zile calendaristice 

inainte de inceperea perioadei de inscriere a planurilor de afaceri in concurs.  

 
Termenul limita va fi mentionat si pe site-ul proiectului si pe site-urile celor doi parteneri din 
proiect, fiind data de confirmare a primirii documentelor pe email de catre administratorul schemei 
de ajutor de minimis.  
 
Termenul limita se va stabili dupa cum urmeaza: 
 
- Pentru beneficiarii proiectului, adica participantii la cursurile de formare profesionala 
„Competente antreprenoriale” organizate in cadrul proiectului, perioada de transmitere a 
planurilor de afacere pentru concurs este: 24 martie - 30 aprilie 2022 (ora 24.00). 

 
- Pentru participantii la competitia de planuri de afaceri din afara proiectului, adica nu sunt 
beneficiari ai proiectului si nu au participat la activitatile anterioare, si detin deja un certificat de 
absolvire al cursului de formare „Competente antreprenoriale”, perioada de depunere este intre 1 
aprilie si 10 aprilie 2022 (ora 24.00) si se va anunta, de asemenea, si pe site-urile mai sus 
mentionate. 
 

4.1 PROCESUL DE EVALUARE ȘI DE SELECTIE 

Evaluarea și selectia planurilor de afaceri va fi realizata de catre o comisie nominalizata in cadrul 

proiectului, comisie formata din 3 membri. Acestia vor fi reprezentanti ai mediului de afaceri sau ai 

patronatelor din aria de implementare a proiectului, respectiv: 

1. Președinte comisie de evaluare – coordonator pentru selectarea planurilor de afaceri; 

2. Membru 1 

3. Membru 2 
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Este interzisa participarea membrilor comisiei la alte activitati ale proiectului. 

Componenta nominala a juriului va fi aprobata prin Decizie de numire a membrilor juriului, dupa 

aprobarea notificarii ca experti selectie planuri de afaceri, de catre OI POCU SE.  

Atributiile se vor comunica expertilor si fac parte integranta din fisa postului. 

La prima ședinta a comisiei se va alege președintele acesteia. 

Principalele atributii ale membrilor juriului sunt: 

• stabilirea calendarului de desfasurare a procesului de selectie si evaluare a planurilor de 

afaceri; 

• asigurarea procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri depuse de potentialii 

beneficiari ai ajutorului de minimis, cu respectarea normelor legale in vigoare aplicabile domeniului si 

cu cele ale prezentei metodologii de selectie; 

• intocmirea raportului procedurii de selectie a planurilor de afaceri; 

• furnizarea informatiilor in vederea publicarii rezultatelor procedurii de selectie (a planurilor 

de afaceri selectate pentru implementare in cadrul proiectului. 

Fiecare membru al comisiei de evaluare și observatorul vor respecta principiile de incompatibilitate și 

de confidentialitate. In acest sens, fiecare va inainta organizatorului concursului de selectie al 

planurilor de afaceri o Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu se afla in nicio situatie 

de conflict de interese cu niciunul dintre solicitantii inscriși in competitie și ca va asigura 

confidentialitatea discutiilor și a planurilor de afaceri studiate, precum și obiectivitatea. 

Președintele Comisiei de evaluare și selectie a planurilor de afaceri asigura corectitudinea procesului 

de evaluare și selectie a planurilor de afaceri. Este responsabilitatea preşedintelui comisiei de evaluare 

ca derularea sa aiba loc conform metodologiei de desfașurare a concursului de planuri de afaceri. 

Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate și ierarhizate, in cadrul unui proces de evaluare transparent 

și nediscriminatoriu. Evaluarea ideilor de afaceri se face in ordinea depunerii, conform principiului 

„primul venit primul servit”. 

Evaluarea se face de catre evaluatorii din comisia de selectie, pe baza grilelor de evaluare prezentate 

mai jos. 

Responsabilitatile membrilor comisiei de evaluare și selectie a planurilor de afaceri: 

1. Verificarea conformitatii administrative și a eligibilitatii; 

2. Evaluarea consistentei și a viabilitatii planurilor de afaceri; 

3. Intervievarea solicitantilor pentru evaluarea modului in care aceștia dovedesc abilitati de a-și 

prezenta ideea de afacere, competenta de a implementa planul de afacere propus și 

capacitatea de a face fata riscurilor pe care le presupune o afacere de antreprenoriat. 
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La baza selectiei planurilor de afaceri ce vor beneficia de finantare nerambursabila conform 

prevederilor Proiectului SS – Student Startup se regasesc urmatoarele principii: 

1. Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, 

identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce privește descrierea segmentului 

de piata, planului de management și marketing și bugetul detaliat; 

2. Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat 

și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informatii verificabile in zona 

geografica de implementare a proiectului;  

3. Vor fi aplicate principii și criterii de transparenta, echidistanta și obiectivitate  

4. Vor fi finantate planuri de afaceri in limita bugetului disponibil la nivel de proiect, in ordinea 

descrescatoare a punctajelor obtinute.  

Vor putea fi selectate spre finantare, exclusiv planuri de afaceri care vizeaza dezvoltarea de 

intreprinderi care activeaza in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC - Strategia 

Nationala pentru Competitivitate, sau care au in vedere dezvoltarea in domeniile și subdomeniile de 

dezvoltare inteligenta și sanatate identificate prin SNCDI - STRATEGIA NATIONALA DE CERCETARE, 

DEZVOLTARE ŞI INOVARE. 

Planurile de afaceri inregistrate - vor fi distribuite celor 3 membri din juriu /experti selectie planuri de 

afaceri, pentru evaluare si selectie. Juriul va evalua toate planurile de afaceri depuse, in ordinea 

cronologica a inregistrarii lor.  

Fiecare expert selectie planuri de afaceri va acorda punctaj individual la fiecare criteriu din grila de 

evaluare tehnica si financiara, punctajul final al planului de afaceri evaluat fiind egal cu media 

aritmetica a punctajelor individuale a celor 3 experti. 

Scopul concursului consta in identificarea celor mai bune planuri de afaceri și in sprijinirea persoanelor 

care au intocmit aceste planuri de afaceri in vederea infiintarii de noi intreprinderi in domeniile: 

2. Turism și ecoturism; 

3. Textile și pielarie; 

4. Lemn și mobila; 

5. Constructii; 

6. Industrii creative; 

7. Industria auto și componente; 

8. Tehnologia informatiei și telecomunicatiilor; 

9. Procesarea alimentelor și a bauturilor; 

10. Sanatate și produse farmaceutice; 

11. Energie și management de mediu; 

12. Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit și acvacultura), biofarmaceutica și biotehnologii. 

Fiecare plan de afacere participant la concurs va avea ca obiect de activitate principal un cod CAEN 

autorizat aferent desfașurarii activitatii intr-unul din domeniile eligibile enumerate mai sus și regasite 

in ANEXA PA 5 corelat cu ANEXA PA 5 bis. 

Anexa PA 4 – contine modul in care se pot corela Domenii de specializare inteligenta din Strategia CDI 

2014-2020 si CAEN-urile eligibile 
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Domenii de specializare 

inteligenta din Strategia CDI 

2014-2020 

Bio-

economia 
Tehnologia 

informatiilor 

și a 

comunicatiilor 

spatiu și 

securitate 

Energie, 

mediu și 

schimbari 

climatice 

Eco- 

nano-

tehnologii 

și 

materiale 

avansate 

Sanatate 

Sectoare economice cu 

potential competitiv 

Rol 

economic 

important 

și cu 

influenta 

asupra 

ocuparii 

Turism și 

ecoturism 

√    
 

 √    
 

 √    
 

Textile și pielarie    √     

Lemn și mobila    √     

Constructii √    
 

 √    
 

√     

Industrii creative  √    
 

 √    
 

√    
 

Dinamica 

competitiva 

Industria auto și 

componente 

 √     √    
 

 

Tehnologia 

informatiei și 

comunicatiilor 

 √       

Procesarea 

alimentelor și a 

bauturilor 

√    
 

  √    √    

Inovare, 

dezvoltare 

tehnologica 

și valoare 

adaugata 

Sanatate și 

produse 

farmaceutice 

√      √    √    

 Energie și 

management de 

mediu 

√    √    
 

√      

 Bioeconomie 

(agricultura, 

silvicultura, 

pescuit și 

acvacultura), 

biofarmaceutica 

și biotehnologii 

√     √    √    √    



 

   
 
 

 

 
 

 

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

 

P
ag

e2
1

 

Pe langa sectoarele productive de viitor identificate ca fiind sectoare cu potential de export și de 

specializare inteligenta, pentru asigurarea competitivitatii economiei romanești pe ansamblu, este 

nevoie și de un sistem de distributie eficient care sa asigure legatura între produsele sectoarelor 

identificate ca fiind de viitor și utilizatorii finali în siguranta și cu costuri minime. 

La sfarșitul procesului de selectie a planurilor de afaceri se va intocmi un proces verbal ce va include: 

1.Lista planurilor de afaceri selectate pentru finantare; 

2.Distribuirea acestora pe parteneri, in conformitate cu bugetul alocat; 

3.Lista de rezerva a planurilor de afaceri - max 3; 

4.Lista cu planurile de afaceri care nu au fost selectate pentru finantare. 

 

Dosarele procedurii, respectiv dosarele depuse de participanti, documentele elaborate in timpul 

evaluarii și selectiei (componenta comisiei de selectie, imputerniciri, solicitari și raspunsuri la 

clarificari, grilele de evaluare, centralizarea punctajelor, contestatiile și raspunsurile transmise, dovezi 

ale publicarii rezultatelor, evaluarea in urma interviurilor, procesul verbal de selectare, alte 

documente) vor fi arhivate corespunzator și vor fi pastrate pe durata de implementare a proiectului și 

pe perioada de monitorizare. 

Evaluarea planurilor de afaceri se va face pe etape:  

- eligibilitate: etapa I;  

- consistenta și viabilitate: etapa a II-a;  

Obiectivul este acela de a ierarhiza planurile de afaceri din concurs pe baza unor criterii cat mai 

obiective și detaliate in cadrul unui proces de evaluare. 

Etapa I – evaluare indeplinire conditii de eligibilitate planuri de afaceri 

In cadrul acestei etape se va verifica acuratetea documentelor depuse de solicitanti in raport cu 

criteriile de verificare. Pentru orice criteriu de evaluare gasit neconform se vor solicita clarificari, in 

cazul in care comisia de evaluare considera necesar. Completarile / clarificarile vor fi transmise in 

termenul indicat conform calendarului. In cazul in care informatiile transmise vor fi considerate 

neconcludente sau lipsa, planurile de afaceri in cauza vor fi descalificate, neparticipand la etapa a II-a 

de evaluare. Organizatorul comisiei de selectie va elabora minuta aferenta verificarii indeplinirii 

conditiilor de eligibilitate, in baza caruia va fi intocmit raportul de evaluare al Etapei I, raport care va 

fi semnat de comisia de evaluare. 

 In baza raportului, organizatorul concursului de selectie va intocmi și va transmite fiecarui solicitant 

de finantare o scrisoare / notificare prin care i se va comunica pe email respingerea planului de afaceri 

propus cu indicarea motivelor care au stat la baza deciziei. 

Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii se va face conform grilei de evaluare de mai 
jos. 
Vor fi acceptate pentru etapa a doua doar planurile de afaceri care primesc DA la toate rubricile. 
Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii planurilor de afaceri se va realiza de catre 
Membrii juriului cu suportul Organizatorului de concurs din partea liderului. 



 

   
 
 

 

 
 

 

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

 

P
ag

e2
2

 

Grila de evaluare a eligibilitatii – Grila de evaluare ANEXA PA-1: 

Nr crt Criteriu Da Nu 

1 Locul de implementare a planului de afaceri este in mediul urban/rural in 

regiunea Sud-Est 

  

2 Planul de afaceri prezentat se incadreaza in domeniile de activitate 

eligibile – ANEXA PA 5 si exista corelarea CAEN –ului cu ANEXA PA 4 si 

ANEXA PA 5bis. Se coreleaza Codul CAEN principal si cel secundar scris in 

plan de afaceri cu descrierea efectiva a activitatii ( daca este cazul) 

Daca codul CAEN eligibil scris nu corespunde descrierii efective a 

afacerii, atunci proiectul este respins. 

  

3 In planul de afaceri sunt propuse masuri ce vor fi implementate și vor 

promova concret: 

- implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/furnizare de 

bunuri/prestare de servicii și/sau executie de lucrari 

  

4 Planul de afaceri urmareste Inovarea sociala   

5 Candidatul detine un certificat emis de ANC in domeniul competentelor 
antreprenoriale sau o adeverinta care sa dovedeasca faptul ca a absolvit 
un curs acreditat de Competente antreprenoriale 

  

6 Planul de afaceri respecta structura template-ului, numarul de pagini 

conform Metodologiei de selectia a PA. Planurile de afaceri care depasesc 

numarul maxim de 25 pagini nu vor fi luate in considerare la evaluare. Nu 

se iau in calculul numarului de 25 pagini, anexele la planul de afaceri: CV 

administrator si oferte/cotatii de pret/fotografii/scheme etc. 

  

7 Planul de afaceri nu este identic sau nu are un grad foarte mare de 

asemanare cu alte planuri depuse in acest concurs 

  

8 Au fost depuse toate documentele specificate in Opis, in original sau in 

copie, conform Metodologiei de selectie a PA 

  

9 Candidatul și-a asumat prin planul de afaceri angajarea a cel putin 4 

persoane la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de 

minimis, indiferent de suma solicitata 

  

10 Valoarea solicitata prin ajutorul de minims, in planul de afaceri, respecta 
limita de maximum 382.636,50 lei 

  

11 Planul de afaceri include elementele obligatorii / capitole prevazute in 
Ghidul Solicitantului - Conditii specifice, enumerate in continuare: 

  

11.1 -descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri 
(obiective, activitati, rezultate, indicatori) 
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11.2 -analiza SWOT a afacerii   

11.3 -schema organizatorica și politica de resurse umane   

11.4 -descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii   

11.5 -analiza pietei de desfacere și a concurentei   

11.6 -strategia de marketing   

11.7 -proiectii financiare privind afacerea   

 CONCLUZIE  
Proiect ADMIS/RESPINS  

 Mentiuni/ Clarificari 

  

 

Etapa a II-a – evaluarea consistenta și viabilitatea planului de afacere 

In cadrul Etapei a II-a se vor verifica din punct de vedere tehnico – economic, planurile de afaceri care 

au fost admise in urma finalizarii Etapei I. Se va completa Grila de evaluare nr 2 - ANEXA PA2 cu 

comentariile aferente, de catre fiecare dintre trei experti din juriu. 

Perioada alocata acestei evaluari este: 1 -16 mai 2022. 

Președintele juriului/comisiei va evalua corelarea punctajelor cu comentariile din grilele de evaluare, 

identificand eventualele discrepante și solicitand, daca este cazul, reevaluarea interna. 

Punctajul acordat pentru fiecare plan de afaceri se va stabili pe baza urmatoarelor criterii de 

evaluare, prevazute in grila de evaluare tehnico-financiara, de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare tehnico-financiara Punctaj 

maxim 

Punctaj  

acordat  

Justificare 

punctaj  

Clarificari  

DA/NU 

 1 Prezentarea argumentata a afacerii: domeniul 

de activitate, viziunea, misiunea, locatia, 

strategia de implementare, activitatile 

planificate, rezultatele preconizate dpdv calitativ 

si cantitativ, obiective pentru urmatorii 3 ani. 

Punctaj maxim-10 pct 

10 pct     

2 Analiza SWOT a afacerii este realista si detaliata, 

adaptata mediului. Sunt prezentate elemente 

concrete privind analiza SWOT. Nu exista 

confuzii intre puncte forte si oportunitati, sau 

intre puncte slabe si amenintari. Sunt propuneri 

importante de ameliorare a puntelor slabe si de 

10 pct     
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reducere a riscurilor amenintarilor. Punctaj 

maxim-10 puncte 

3 Modul de organizare si functionare al 

intreprinderii este foarte bine descris, 

organigrama este corecta; sunt prezentate 

minim 2 atributii principale pentru fiecare post, 

sunt prezentate studiile recomandate fiecarui 

post, posturile sunt corelate cu domeniul 

afacerii. Sunt prezentate informatii complete, 

argumentarea este clara/completa (inclusiv lista 

de competente/specializari, timpi de lucru, de 

care este nevoie pentru implementarea planului 

de afaceri; este prezentat CV ul viitorului 

antreprenor. Punctaj maxim-5 pct.  

5 pct    

4 Produsele/serviciile/operatiunile/lucrarile 

inclusiv caracteristici minime calitative sau de 

structura, cantitati comercializate, tip, flux 

operational, proceduri de lucru, diferente intre 

produse/servicii - sunt complet si in detaliu 

descrise 

(conform structurii planului de afacere - 

descriere, caracteristici, performante, 

/produse/servicii realizate sau comercializate pe 

unitate de timp, grupele de produse/servicii pe 

care le veti vinde. In cazul serviciilor, descrieti ce 

tip de servicii – prestate populatiei sau prestate 

operatorilor economici, cantitate). Punctaj 

maxim- 10 pct. 

10 pct    

5 Analiza pietei de desfacere si a concurentei  

Analiza pietei de desfacere este completa si 

realista ( date statistice recente ): tipul de piata, 

dimensiunea pietei tinta si aria de acoperire; 

identificarea clientilor potentiali, volumul 

vanzarilor, produse/ grupe de produse si analiza 

necesitatilor clientilor existenti și potentiali. 

Analiza concurentei este detaliata, referitoare la 

principalii concurenti interni sau externi, 

ponderea lor pe piata, punctele tari şi punctele 

slabe ale produsului/serviciului. Punctaj maxim -

10 pct 

10 pct    
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6 Strategia de marketing  

-Strategia de marketing referitoare la cei 4 P: 

produs, pret, distributie si promovare, este 

detaliata si realista. 

Sunt prezentate elemente concrete privind 

produsul, pretul pe unitatea de produs, metoda 

de distributie si mijloacele concrete de 

promovare. Punctaj maxim – 15 pct. 

15 pct    

7 Proiectii financiare privind afacerea  

- Proiectii financiare realiste, avand legatura cu 

informatiile prezentate in capitolele precedente din 

planul de afaceri. Este prezentata necesitatea fiecarei 

cheltuieli si sustinerea bugetului cu oferte / cotatii pret. 

Bugetul planului de afaceri acopera in totalitate 

ajutorul de minimis, contributie proprie sustenabila. 

Cheltuieli subcontractate cu servicii adaptate 

specificului afacerii si care au legatura cu 

obiectul de activitate.  

Exista minim 3 oferte/capturi ecran pentru 

fiecare achizitie bugetata.  

Exista note justificative pentru fiecare achizitie 

propusa. Acestea atesta necesitatea si 

importanta in activitatea descrisa a firmei. 

Punctaj maxim - 25 pct 

25 pct    

8 Se va aloca un procent de aproximativ 8% din 

buget pentru Inovare sociala, respectiv un 

procent de aproximativ 23%, din buget, pentru 

Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii și a 

calitatii tehnologiilor informatiei și 

comunicatiilor – conditie de eligibilitate a 

planului de afacere; Punctaj maxim - 15 de 

puncte 

15 pct    

 TOTAL PUNCTAJ  100 pct    

 CONCLUZIE  

Punctaj final :……….. 

Proiect ADMIS/RESPINS Mentiuni / Clarificari  

    



 

   
 
 

 

 
 

 

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

 

P
ag

e2
6

 

 Pentru fiecare din criteriile 1-8, punctajul acordat este pe o scara de la min. 1 pct la max. posibil 

acordat fiecrui criteriu. 

Fiecare evaluator poate acorda punctaj intermediar intre 1 si punctajul maxim alocat, in functie de 

situatia concreta. Se tine cont de argumentare, originalitate, corelarea informatiilor, planificare, 

claritate si fezabilitate.  

In cazul unor necorelari sau aspecte neclare in continutul planului de afaceri, juriul poate solicita 

clarificari, ca de exemplu: bugetul planului de afaceri nu acopera in totalitate ajutorul de minimis, 

contributia proprie este nesustenabila etc. 

In urma evaluarii tehnico-financiare vor fi selectate, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut/ 

scorului mediul. 17 planuri de afaceri de baza, care vor beneficia de finantare in cadrul proiectului. 

Conditia pentru includerea pe lista planurilor de afaceri eligibile pentru selectie este ca scorul mediu 

sa fie mai mare sau egal cu 50 puncte.  

Se va intocmi si o lista de rezerva, care va contine un numar de minim 3 planuri de afaceri, care au 

punctajul imediat urmator mai mic, in eventualitatea in care vor exista cazuri de renuntare la 

implementarea ideilor de afaceri, din partea titularilor planurilor de afaceri.  

Președintele comisiei va calcula media aritmetica a notelor acordate de expertii desemnati, membri 

ai comisiei, punctajul maxim care poate fi obtinut fiind de 100 puncte. 

In cazul in care doua sau mai multe planuri de afaceri vor obtine un punctaj identic, se vor aplica 

urmatoarele criterii de departajare, astfel incat, la punctaj identic va prevala: 

1. Subtotalul obtinut la – Analiza Pietei de Desfacere și a Concurentei – din planul de afacere; 

2. Subtotalul obtinut la – Bugetul Planului de Afacere și Proiectii Financiare privind Afacerea; 

3. Subtotalul obtinut la – Strategia de Marketing. 

 

Organizatorul concursului de selectie va elabora raportul intermediar in care vor fi consemnate 

punctajele și deciziile intermediare aferente evaluarii precum și lista provizorie a punctajelor obtinute 

și a planurilor de afaceri propuse spre finantare, iar Președintele comisiei va verifica acuratetea datelor 

și il va aproba. 

Lista planurilor de afaceri propuse spre finantare, precum și a celor respinse va fi publicata pe site-ul 

proiectului. Contestatiile vor fi formulate și depuse conform calendarului. Solutionarea acestora se va 

realiza in termenul asumat. 

Cele 17 planuri de afaceri selectate pentru finantare, vor fi alocate administratorilor schemei de 

antreprenoriat, dupa cum urmeaza: 

1. La Societatea HR SPECIALISTS SRL: 9 planuri, dupa cum urmeaza: 

a. a cate 382.636,50 lei. 

2. La Asociatia Pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin: 8 planuri, dupa cum urmeaza: 

a. a cate 382.636,50 lei. 
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Solicitantii ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare (pe lista principala sau pe cea 

de rezerva) vor fi informati cu privire la activitatile care preced semnarea contractului de subventie și 

data semnarii acestuia. 

Daca in termen de 5 zile lucratoare de la inștiintare, solicitantii planurilor de afaceri selectate pe lista 

principala nu vor confirma intentia de continuare a procesului de implementare a planului de afaceri, 

printr-o declaratie pe propria raspundere, aceștia vor fi inlocuiti cu solicitanti aflati pe lista de rezerva, 

in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. 

Nota: Etapa interviu sustinere plan de afacere (sistem online) se va realiza doar la solicitarea 

membrilor comisiei, pentru solicitantii propusi de catre acestia. 

Interviul online va avea loc in perioada 1-16 mai 2022, doar pentru solicitantii propusi de catre comisie. 

Lista participantilor programati la interviu și modul de organizare al acestuia, va fi publicata pe site-ul 

proiectului, conform calendarului. 

Scopul acestui interviu este de a verifica insușirea de catre solicitant a cunoștintelor predate in cadrul 

cursului Competente antreprenoriale, la care a participat, și capacitatea sa de a le aplica practic, in 

cadrul propriului plan prezentat. De asemenea, se va verifica abilitatea solicitantului de a raspunde 

intrebarilor comisiei, intrebari generate de practica de afaceri și de a oferi solutii in cazurile in care 

ipotezele de la care a plecat constructia planului de afacere nu se concretizeaza. 

4.2 CONTESTATII 

 Conform prevederilor calendarului de concurs se pot depune contestatii, in termenul mentionat, 

contestatiile depuse in afara termenului nu vor fi luate in considerare. 

Se poate depune contestatie in cadrul procesului de selectie, o singura data in cadrul Etapei a II-a, de 

catre un solicitant, cu privire la evaluarea propriului plan de afacere. Sunt doua activitati distincte: 

1. Se va transmite mesaj pe adresa de email concurs141745@hrs-outsourcing.com, in 24 de ore de 
la publicarea listei cu castigatorii pe site-ul de proiect, pentru solicitarea fisei de punctaj a planului 
de afaceri  
2.In 72 de ore de la momentul publicarii listei cu castigatorii se va transmite pe adresa de email de la 

punctul 1 contestatia pentru planul de afaceri a carei fisa de punctaj a fost solicitata anterior 

Fiecare contestatie va primi un numar de inregistrare.  

Contestatiile vor fi solutionate de catre o Comisie de solutionare a contestatiilor formata din: 

Președintele comisiei de evaluare și de cate un reprezentant al partenerilor din cadrul proiectului. 

Continutul contestatiei trebuie sa indice clar și argumentat elementele contestate, iar acestea vor fi 

analizate de Comisia de solutionare a contestatiilor, urmarind aceleași criterii aplicate pentru 

evaluarea initiala. 

Decizia Comisiei de solutionare a contestatiilor este definitiva și se va publica in maxim 6 zile 

lucratoare de la publicarea listei initiale. 

mailto:concurs141745@hrs-outsourcing.com
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In cazul in care decizia Comisiei de solutionare a contestatiilor modifica ierarhia / continutul listei 

de planuri de afaceri propuse pentru finantare, se vor anunta solicitantii afectati. 

CAP. 5 MODIFICARI ALE METODOLOGIEI 

Modificarile prezentei metodologii se efectueaza respectand aceleasi conditii ca si la elaborarea 

acestui document. 

Modificarile pot fi generate de schimbari in cerintele liderului de parteneriat S.C. HR Specialists S.R.L, 

Loc.Voluntari, jud. Ilfov si partenerului ADAF, pe parcursul implementarii proiectului „SS Student 

Startup „ sau din modificari ale legislatiei (exemplu noi metodologii propuse de Ministerul Fondurilor 

Europene ). 

ANEXE la prezenta Metodologie: 

ANEXA PA 1 – Grila de evaluare prin care se verifica existenta tuturor documentelor și indeplinirea 

criteriilor de eligibilitate (Cap. 4); 

ANEXA PA 2 – Grila de evaluare Plan de Afacere (Cap. 4); 

ANEXA PA 3 – Grila de evaluare interviu ( se va realiza ulterior); 

ANEXA PA 4 - Sectoare economice cu potential competitiv care se coreleaza cu domeniile de 

specializare inteligenta identificate în Strategia nationala de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 

2020 (Cap. 4); 

ANEXA PA 5 – Lista coduri CAEN eligibile; 

ANEXA PA 5 BIS - Anexa 5 bis din Ghidul solicitantului conditii specifice – Innotech Student 

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE 

ANEXE Plan de Afacere : 

 Anexa 1 a si b – Opis dosar plan de afacere; 

 Anexa 2 – Cerere de inscriere in concurs; 

 Anexa 3 – Planul de afacere. Buget și proiectii financiare; 

 Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese; 

 Anexa 5 – Declaratie de angajament; 

 Anexa 6 – Declaratie de originalitate; 

Solicitantii care nu au absolvit programul de formare antreprenoriala in cadrul proiectului, vor depune 

suplimentar și obligatoriu, fata de documentele depuse de solicitantii care au absolvit cursul in cadrul 

proiectului, urmatoarele documente necesare incadrarii in grupul tinta: 

 Anexa 7 – Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Anexa 8 – Declaratie de evitare a dublei finantari; 
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DOSAR CONCURS - PLAN DE AFACERE 
 
Anexa 1 a 
 

OPIS DOSAR CONCURS PLAN DE AFACERI PENTRU SOLICITANTII PARTICIPANTI LA CURSUL 
COMPETENTE ANTREPRENORIALE IN CADRUL PROIECTULUI 

 

Nr crt Document Paginatie 

1 Cerere inscriere in concurs - (Anexa 2)  

2 Planul de afaceri. Buget și proiectii financiare. Anexe (Anexa 3) 
Alte documente care sa contribuie la o mai buna intelegere a afacerii, sa 
justifice experienta sau costurile, sa convinga 
comisia de evaluare asupra maturitatii planurilor de afaceri, etc. 

 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese (Anexa 4)  

4 Declaratie de angajament (Anexa 5)  

5 Declaratie de originalitate (Anexa 6)  

6 Copie act identitate  

7 Copie a certificatului de absolvire/adeverintei prin care atesta absolvirea 
unui curs de competente antreprenoriale de minim 40 de ore 
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Anexa 1b 
 
OPIS DOSAR CONCURS PLAN DE AFACERI PENTRU SOLICITANTII care nu au absolvit programul de 

formare antreprenoriala in cadrul proiectului 
 

Nr crt Document Paginatie 

1 Cerere inscriere in concurs - (Anexa 2)  

2 Planul de afaceri. Buget și proiectii financiare. Anexe (Anexa 3) 
Alte documente care sa contribuie la o mai buna intelegere a afacerii, sa 
justifice experienta sau costurile, sa convinga 
comisia de evaluare asupra maturitatii planurilor de afaceri, etc. 

 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese (Anexa 4)  

4 Declaratie de angajament (Anexa 5)  

5 Declaratie de originalitate (Anexa 6)   

6 Copie act identitate - conform cu originalul  

7 Copie a certificatului de absolvire/adeverintei prin care atesta absolvirea 
unui curs de competente antreprenoriale de minim 40 de ore - conform cu 
originalul 

 

8 Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal (Anexa 7) 

 

9 Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari (Anexa 8)  

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 

 

 
 

 

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

 

P
ag

e3
1

 

Anexa 2 CERERE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 
 
Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP …..……………………….., 
posesor/posesoare CI serie ........, numar .................., eliberata la data de ..............................., de 
catre .............................................., solicit inscrierea mea la Concursul de planuri de afaceri in 
cadrul proiectului SS – Student Startup ID 141745, in cadrul schemei de ajutor de minimis „Romania 
Start Up Plus”. 
 
Precizez ca doresc sa initiez activitatea descrisa in planul de afaceri. Planul de afaceri doresc sa il 
implementez in localitatea ……………………………. judetul………………………… regiunea Sud-Est. 
 
Precizez ca am urmat / nu am urmat (se incercuiește varianta corespunzatoare situatiei 
dumneavoastra) cursul Competente antreprenoriale in cadrul proiectului. 
 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 
  Nume şi prenume   
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Anexa 3 – Plan de afacere  
 

 

PLAN DE AFACERI 

 

„Titlu plan de afacere” 

 

Nume si prenume  

 Adresa ........................... Telefon............................ Email ......................................... 

 

Cuprins 

 
1.Rezumatul executiv 32 
2.Misiunea firmei  32 
3.Modul de integrare in context, analiza pietei  34 
4.Modelul de organizare și functionare a firmei  35 
5.Directiile strategice de dezvoltare a firmei 35 
6.Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor 35 
7. Justificarea activitatilor propuse / Analiza SWOT  35 
8.Planul de investitii si planul finantare al firmei 36 
9.Rezultate economice și sociale specific preconizate 39 
10.Numarul de persoane angajate in firmele sociale nou infiintate 41 

 
,, ATENTIE ! Dupa ce finalizati planul de afaceri, va rugam sa actualizati cuprinsul de mai sus si sa 
stergeti explicatiile aflate intre,, ‘’. Pentru competitia de selectie a planurilor de afaceri, numarul 
maxim de pagini pentru Planul de Afaceri este de 25 pagini ( inclusiv coperta si cuprinsul ). Planurile de 
afaceri care depasesc numarul maxim de 25 pagini nu vor fi luate in considerare la evaluare. Nu se iau 
in calculul numarului de 25 pagini, anexele la planul de afaceri: CV-uri personal cheie si oferte/cotatii 
de pret/fotografii/scheme etc.  
 Format pagina A4, font recomandat – Times New Roman sau alt font cu serif, dimensiune minim 11 
p, spatiere la un rand, margini min 15 mm, printare pe o singura fata a hartiei. ‘’ 
 

1.Rezumatul executiv 
 <Rezumatul reprezinta un plan in miniatura, nu o introducere. In cazul ideal, el ar trebui sa concentreze intr-o 
singura pagina toate ideile esentiale ale planului de afaceri in ansamblu. Rezumatul da tonul planului, determina 
gradul de interes cu care este parcurs documentul de catre evaluatori. Descrieti cine sunteti, ce vreti sa faceti, cum 
intentionati sa reusiti (strategia de implementare a planului de afaceri ) si cat aveti nevoie sa implementati planul 
de afaceri (maxim suma mentionata [valoarea in EURO] x [Cursul valutar LEU/EURO] = [Valoarea in LEI])>  
 
2.Misiunea firmei.  
< Descrieti categoriile de persoane carora li se adreseaza firma respectiva, zona geografica, problema 
comunitara/de mediu pe care incearca sa o rezolve firma.> 
 



 

   
 
 

 

 
 

 

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

 

P
ag

e3
3

 

< Descrieti cat mai exact afacerea/proiectul si ce nevoi concrete, reale ale consumatorilor / 
necesitati ale clientilor satisface. Precizati in ce consta proiectul si care sunt principalele activitati 
necesare. Exemplu: studiu piata, inchiriere spatiu, amenajare spatiu, achizitie echipamente, recrutare 
si selectie personal, productie, aprovizionare, promovare etc.> 
 
 <Care este domeniul in care firma va activa? Se va alege un cod CAEN principal! (de ex. Atelier de textile, atelier 
de croitorie, atelier de incaltaminte etc.). Codul CAEN este acronimul de la Clasificarea Activitatilor din Economia 
Nationala si reprezinta practic un identificator pentru domeniul de activitate in care firma dvs. va opera: spre ex. 
cod CAEN 1399 se refera la Fabricarea altor articole textile etc.) > Lista codurile CAEN eligibile programului 
INNOTECH STUDENT se gaseste in Ghidul de Conditii specifice - Anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente directiilor de 
politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020  
 
<Locatia : Se vor oferi detalii legate de locatia investitiei : localitate, judet rgiunea SE etc.> 
<Precizati pe scurt activitatile proiectului si rezultatele planificate> 
 

Activitatile proiectului  Perioada de implementare Rezultate planificate 

Activitatea 1 Lunile 1-4  

Activitatea 2 Luna 3  

...   

 
<Proiectul propune concret urmatoarele masuri : 
Masuri ce promoveaza sprijinirea utilizarii eficente a resurselor; 
 
Afacerea sprijina tranzitia catre o economie cu emisii scazute de carbon prin: folosirea, de exemplu, a becurilor 
eficiente energetic, cu LED, a autovehiculelor ce respecta norma de poluare EURO6, reducerea consumului electric 
a calculatoarelor si echipamentelor informatice prin punerea lor in modul „Sleep”, promovarea investitiilor in active 
fixe corporale mai eficiente d.p.d.v. energetic sau utilizarea cat mai larga a documentelor online si listarea lor la 
imprimanta doar atunci cand este absolut necesar, utilizarea unor surse de energie regenerabila, inchirieri de 
trotinete/biciclete electrice etc. 
 
Masuri ce promoveaza Reducerea riscului excesiv ca o modalitate de a preveni nivelurile inacceptabile 
ale suferintei umane 
 
Exemple de masuri concrete: 

• servicii SSM si de management al riscului 

• prevenirea imbolnavirilor de orice fel la angajati 

• stimularea initiativei de orice fel in echipa 

• aplicarea unui management pro oameni 

• asigurarea ecitatii salariale etc 
 
Masuri ce promoveaza Inovarea sociala 
 
Exemple de masuri concrete: 

• metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, 

inclusiv pentru depașirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/ 

etnice;  
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• metode inovatoare de combatere a discriminarii;  

• metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv in vederea insertiei profesionale a 

persoanelor defavorizate;  

• valorificarea oportunitatilor locale de dezvoltare in identificarea solutiilor propuse;  

• activitati și initiative care vizeaza promovarea egalitatii de șanse, nediscriminarea etc.  

• aplicarea de mecanisme de preluare de catre agentii economici a unor servicii publice, prin 

intermediul unor activitati comerciale vizand servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., 

alpinism utilitar, peisagistica, ingrijire batrani, livrarea la domiciliu de alimente sau alte 

consumabile etc.); 

• dezvoltarea de mecanisme care sa anticipeze nevoile viitoare de competente, atat la nivel de 

sector cat și la nivel de angajator;  

• dezvoltarea de firme pentru livrarea unor servicii necesare in comunitate etc 
 
Masuri ce promoveaza nediscriminarea  
Exemple de masuri concrete privind nediscriminarea si egalitatea de gen:  

• respectarea legislatiei: Activitatile incluse in planurile de afaceri trebuie sa respecte legislatia nationala in 
domeniul egalitatii de sanse si nediscriminare; 

• politica de nediscriminare – viitorii antreprenori trebuie sa isi defineasca si sa implementeze o politica de 
nediscriminare; 

• procedura de achizitii – in procedura de achizitie a echipamentelor si materialelor se vor introduce cerinte 
nediscriminatorii privind participarea cu oferta la procedurile de achizitii; 

• analiza nevoilor: In etapa de studiere a pietei pentru viitoare produse sau servicii se vor lua in calcul nevoile 
specifice ale tipurilor de beneficiari (someri, femei, barbati, persoane varstnice, etc.); 

• in materialele legate de publicitatea afacerii se poate include urmatorul mesaj: „Termenii utilizati in 
prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se intelege atat la feminin, cat si la masculin” 

• in echipa de management a viitoarelor afaceri vor fi incluse si femei; 

• se va promova independenta economica a femeilor, un mediu de lucru prietenos pentru femei si mame si 
se va incuraja adoptarea programelor de lucru flexibile etc 

 
Masuri ce promoveaza Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii și a calitatii tehnologiilor informatiei și 
comunicatiilor 
Exemple de masuri concrete 

• acces la internet 

• achizitia de echipamente moderne 

• utilizarea de softuri in procesele operationale 

• promovarea utliizand TIC 

• formarea angajatilor utilizand TIC etc> 
 
3.Modul de integrare in context, analiza pietei  
<Prezentati modul in care se integreaza activitatea firmei in contextul economic din zona 
respectiva: elemente de analiza de piata privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri  
 Analiza pietei va urmari tipul de piata, dimensiunea pietei tinta si aria de acoperire . Piata produsului de referinta 
sau piata relevanta este data de intreaga populatie de utilizatori si consumatori ai produselor de acelasi gen. In 
functie de natura clientului, piata pe care actioneaza firma poate fi de urmatoarele tipuri : a. de consum sau 
individuala ; b. de afaceri sau organizationala . Dimensiunea pietei tinta (marimea pietei tinta si tendintele de 
evolutie pe orizontul de operare al obiectivului); Identificati aria geografica de acoperire a produsului/ serviciului. 
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Analiza pietei va continua cu identificarea clientilor potentiali, volumul vanzarilor, produse/ grupe de produse 
(detalii suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor financiare) si analiza necesitatilor clientilor existenti 
si potentiali. 
ATENTIE ! Corelati grupele de produse/servicii de la acest capitol cu grupele de produse/servicii de la previziuni 
financiare.  
Analiza concurentei va evidentia principalii concurenti interni sau externi, ponderea lor pe piata, punctele tari si 
punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (directi si indirecti). 
 
 
 
4.Modul de organizare și functionare a firmei  
< Cu accent pe modul in care se asigura participarea membrilor și a altor actori interesati, la 
deciziile privind activitatile acesteia.  
 
In aceasta sectiune, prezentati organigrama afacerii dvs. si resursele umane – personalul angajat. Precizati 
numarul total de locuri de munca create (necesarul de personal), cu norma intreaga sau fractiune de norma, durata 
determinata sau nedeterminata, si functia/meseria pentru fiecare salariat.> 
 

Nume si prenume  Functia /meseria Studii/calificari  Experienta in 
domeniul de activitate al 
afacerii  

<Se va completa 
doar in situatia in care sunt 
cunoscute numele 
potentialilor angajati > 

   

    

 

5.Directiile strategice de dezvoltare a firmei 
< avand in vedere activitatea economica > 

 
6.Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor  
< Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrarii/lucrarilor care vor 
face obiectul activitatii firmei. 
Va rugam sa furnizati o descriere a produselor oferite/realizate, caracteristici tehnice, performante, 
cantitate/produse realizate sau comercializate pe unitate de timp. In cazul serviciilor descrieti 
trasaturile/caracteristicile acestora. In cazul comertului, precizati grupele de produse pe care le veti vinde, 
cantitatea, daca vanzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post-vanzare, 
garantii etc.). In cazul serviciilor, descrieti ce tip de servicii – prestate populatiei sau prestate operatorilor economici, 
cantitate.> 
 

7.Justificarea activitatilor propuse / Analiza SWOT  
 <Justificarea activitatilor propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale firmei,  
 respectiv analiza amenintarilor și a oportunitatilor din mediul in care functioneaza aceasta (analiza 
SWOT), precum și justificarea activitatilor propuse fata de acestea;  
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Cel mai cunoscut instrument de analiza il reprezinta analiza SWOT . Denumirea este data de initialele cuvintelor in 
limba engleza Strenghts (Puncte Forte), Weaknesses (Puncte Slabe), Opportunities (Oportunitati) si Threats 
(Amenintari).  
Etapele unei analize S.W.O.T. ar trebui sa fie urmatoarele: (1) stabiliti profilul afacerii nou-infiintate: tip activitate, 
zona geografica, competitorii dvs. pe piata; (2) identificarea si evaluarea factorilor de mediu: cu ce probleme si 
amenintari va confruntati? Ce oportunitati de pe piata ce pot fi exploatate de dvs., intr-un mod in care competitori 
nu pot? etc. si (3) Realizarea unei previziuni, evaluarea perspectivelor de viitor ale afacerii propuse; Domenii in care 
puteti identifica puncte forte si puncte slabe : productie, management, marketing, experienta, proprietate 
intelectuala, cladire si echipamente, tehnologie, finante. Domenii in care pot apare oportunitati si amenintari :  
 
piata ( ex. piata se dezvolta vs piata in declin ) ; legislatia ; cursul de schimb ; tendinte economice ( expansiune vs 
declin ). Acest model presupune ca organizatia dvs. sa abordeze o strategie prin care sa se alinieze la mediul intern 
si extern. Exemplu de strategii : se utilizeaza fortele pentru a profita de oportunitati sau a reduce amenintarile ; se 
utilizeaza oportunitatile pentru a evita slabiciunile etc. 
  
Mai jos regasiti un model pentru realizarea analizei SWOT, si ce puncte ar trebui atinse: 
 

Puncte forte (+) intern firmei Puncte slabe (-) intern firmei 

Deprinderi si competente specifice angajati Lipsa unor deprinderi si competente specifice angajatilor 

Cunostinte unice Ceea ce nu stiu despre afacere sau clienti 

Resurse speciale ale firmei Lipsa de resurse specifice 

Pretul mic Pretul mare  

Situatii favorabile/Oportunitati(+) extern 
firmei 

Pericole/ Amenintari (-) extern firmei 

Luarea in considerare a 2-3 factori 
semnificativi, acordandu-se o atentie speciala 
pietelor potentiale 

Noi competitori, recesiunea economica, rata dobanzii, 
invechirea produselor, lipsa resursei umane calificate/specializate  

 
Nota: A nu se confunda punctele forte cu situatiile favorabile. Cele dintai (punctele forte) se refera la mediul intern 
al entitatii nou-infiintate, la avantajele competitive ale afacerii in timp ce cele din urma (situatiile favorabile) se 
refera la mediul extern al firmei, la exploatarea unei oportunitati pe piata in care va opera afacerea, de exemplu. 
Aceeasi logica se aplica si pentru puncte slabe-pericole!> 

 
8.Planul de investitii si planul de finantare al firmei 
<In tabelul de mai jos vor fi detaliate toate activele fixe corporale (computer PC, laptop, echipamente fizice necesare 
derularii afacerii), cat si cele necorporale (cum ar fi licente Windows, Office, Antivirus sau programe software); de 
asemenea, se are in vedere si detalierea cheltuielilor aferente serviciilor prestate sau produselor oferite, cat si nivelul 
salarial> 
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Planul de investitii  

Denumirea  
UM 

 
Cantitate 

Pret 
unitar-Lei 

Valoare 
Totala-Lei 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-
angajat 

        

1.1 Cheltuieli salariale (salarii brute+ contributii 
angajator) 

luni       

1.2 Onorarii/ venituri asimilate         

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului 
firmelor nou-infiintate: 

        

2.1 Cheltuieli pentru cazare         

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu         

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor 
(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 
transport in comun sau taxi, gara, autogara sau port si 
locul delegarii ori locul de pe distanta dintre locul de 
cazare si locul delegarii) cazare, precum si transportul 
efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul 
delegarii) 

        

2.4 Taxe si asigurari de calatorie si asigurari 
medicale aferente deplasarii 

        

3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de 
servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesara 

        

4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe 
corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte 
de inventar, materii prime si materiale, inclusiv 
materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 
investitii necesare functionarii firmelor 

        

4.1 Cheltuieli cu achizitia de active fixe 
corporale (altele decat terenuri si imobile) 

        

4.2 Obiecte de inventar         

4.3 Materii prime si materiale inclusiv materiale 
consumabile 

        

4.4 Alte cheltuieli pentru investitii necesare 
functionarii firmelor 

        

5. Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv 
depozite), spatii pentru desfasurarea diverselor 
activitati ale intreprinderii, echipamente, vehicule, 
diverse bunuri 
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6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing 
operational) aferente functionarii firmelor (rate de 
leasing operational platite de intreprindere pentru: 
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile si 
imobile) 

        

7. Utilitati aferente functionarii firmelor         

8. Servicii de administrare a cladirilor aferente 
functionarii firmelor 

        

9. Servicii de intretinere si reparare de 
echipamente si mijloace de transport aferente 
functionarii firmelor 

        

10. Arhivare de documente aferente 
functionarii firmelor 

        

11. Amortizare de active aferente functionarii 
firmelor 

        

12. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) 
aferente functionarii firmelor 

        

13. Conectare la retele informatice aferente 
functionarii firmelor 

        

14. Cheltuieli de informare si publicitate 
aferente functionarii firmelor 

        

15. Alte cheltuieli aferente functionarii 
firmelor 

        

15.1 Prelucrare de date         

15.2 Intretinere, actualizare si dezvoltare de 
aplicatii informatice 

        

15.3 Achizitionare de publicatii, carti, reviste de 
specialitate relevante pentru operatiune, in format 
tiparit si/sau electronic 

        

15.4 Concesiuni, brevete,licente, marci 
comerciale, drepturi si active similare 

        

TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)   

 
 
<Planul de investitii va fi exprimat in LEI. Daca aveti oferte in EURO, va rugam sa convertiti valoarea din EURO in lei, 
la curs BNR, de la data elaborarii planului de afaceri . Va rugam sa descrieti necesitatea fiecarei cheltuieli si sa 
atasati oferte, cotatii de pret Internet etc- pentru sustinerea planului de investitii >  
 
ANEXA 1 – Oferte/Cotatii de pret achizitia de echipamente, software etc. necesare fundamentarii proiectului de 
investitii / fotografii / scheme  
 
Planul de finantare  
< va include modalitatea prin care se va finanta firmaa sociala, inclusiv prin intermediul unei finantari 
nerambursabile;  
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TOTALUL GENERAL din planul de investitii, tabelul de mai sus, va fi format din ajutorul de minimis /nerambursabil 
primit, valoare maxima de 382 636.5 RON inclusiv TVA si aport propriu ( daca este cazul ) . Total valoare = Ajutor de 
minimis + Aport propriu > 
 

Sursa de finantare  Valoare totala – lei  Procent 
(%)  

Ajutor de minimis    

Aport propriu    

Total valoare   100 

 
 

9.Rezultate economice specific preconizate 
<Aceasta sectiune este menita sa ofere o imagine realista a rentabilitatii afacerii nou-infiintate (daca se realizeaza 
profit sau pierdere), prin prognozarea pe o perioada de 3 ani a veniturilor din exploatare realizate de 
intreprindere prin vanzarea de servicii sau produse, dar si a cheltuielilor de exploatare, ce pot fi: cheltuieli cu 
materii prime sau materiale, salarii, utilitati, contabilitate, promovare, avize sau autorizatii, cheltuieli cu 
amortizarea etc. 
Proiectiile financiare vor fi corelate cu informatiile prezentate in capitolele precedente 
ATENTIE ! Nu se include Planul de investitii de la capitolul 8 in Contul de profit si pierdere de la capitolul 9! 
 
 
In contul de profit si pierdere este inclusa amortizarea activelor corporale si necorporale > 
 
 

Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu 
ajutor nerambursabil, pe perioada de 3 ani – valori in lei  

Implementare si operare 

 AN 1 AN 2  AN 3 

1. Cifra de afaceri neta       

Productia vanduta       

cantitate produse/grupa produse       

pret unitar        

Venituri din prestari servicii       

cantitatea de servicii /grupa servicii       

tariful / unitatea de masura 
specifica 

      

Reduceri comerciale acordate       

Venituri din vanzari marfuri       

cantitate marfuri/grupa marfuri       

pret unitar (marfa)       

Venituri din subventii de exploatare 
aferente cifrei de afaceri nete 

      

2. Venituri aferente costului 
productiei in curs de executie (+ pentru 
C; - pentru D) 
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3. Venituri din productia de 
imobilizari necorporale și corporale 

      

4. Venituri din reevaluarea 
imobilizarilor corporale 

      

5. Venituri din productia de 
investitii imobiliare 

      

6. Venituri din subventii de 
exploatare 

      

7. Alte venituri din exploatare       

Venituri din exploatare - total       

8. Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile  

      

Alte cheltuieli materiale       

Alte cheltuieli externe (cu energie şi 
apa) 

      

Cheltuieli privind marfurile        

Reduceri comerciale primite       

9. Cheltuieli cu personalul       

Salarii şi indemnizatii       

Cheltuieli cu asigurarile şi protectia 
sociala 

      

10. Ajustari de valoare privind 
imobilizarile corporale şi necorporale 

      

Ajustari de valoare privind activele 
circulante  

      

11. Alte cheltuieli de exploatare        

Ajustari privind provizioanele        

Cheltuieli din exploatare - total       

Rezultatul din exploatare       

Rezultatul din exploatare Profit       

Rezultatul din exploatare Pierdere       

12. Venituri din interese de 
participare 

      

13. Venituri din dobanzi       

14. Venituri din subventii de 
exploatare pentru dobanda datorata 

      

15. Alte venituri financiare       

Venituri financiare       

16. Ajustari de valoare privind 
imobilizarile financiare şi investitiile 
financiare detinute ca active circulante 

      

17. Cheltuieli privind dobanzile        

Alte cheltuieli financiare        

Cheltuieli financiare       

Rezultatul financiar       
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Rezultatul financiar Profit       

Rezultatul financiar Pierdere       

Rezultatul curent       

Rezultatul curent Profit       

Rezultatul curent Pierdere       

Venituri extraordinare*       

Cheltuieli extraordinare*       

Rezultatul extraordinar       

Rezultatul extraordinar Profit       

Rezultatul extraordinar Pierdere       

Venituri totale       

Cheltuieli totale       

Rezultatul brut       

Rezultatul brut Profit       

Rezultatul brut Pierdere       

Impozit pe profit       

Alte impozite neprezentate la 
elementele de mai sus 

      

Rezultatul net       

Rezultatul net Profit       

Rezultatul net Pierdere       

 
 
10.Numarul de persoane angajate in firmele nou infiintate  
< Va rugam precizati numarul total de persoane angajate, in cadrul firmei nou infiintate, defalcarea 
pe functii/meserii . De asemenea, pentru viitorul antreprenor, va rugam sa furnizati CV-ul. 
 
ATENTIE ! Informatiile vor fi corelate cu cele de la capitolul 4. Numarul de locuri de munca create si 
mentinute tebuie sa fie de minim 4, iar durata de mentinere/derulare a contractului individual de 
munca - minim 12 luni . 
 
ANEXA NR. 2 – Curriculum vitae antreprenor 
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Anexa 4. Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese 
 
Subsemnatul/a…………………………................................................................ 
.................................................. ...., CNP………………………………..................................., cunoscand 
prevederile art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii, in calitate de candidat la concursul de 
planuri de afaceri al proiectului SS Student Startup ID 141745, declar pe propria raspundere ca nu 
sunt angajat al liderului de proiect sau al partenerului acestuia și nu sunt in relatie de sot/sotie, afin 
sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia. 
 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 
  Nume şi prenume   
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Anexa 5. Declaratie de angajament 
 

Subsemnatul ................................CNP…………………, ma angajez ca in cazul declararii mele ca si 
castigator : 
 

• sa finantez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului; 

• sa particip la toate activitatile din proiect: vizite de studiu in tara sau strainatate, sesiuni de 
consiliere, programe de training, workshop-uri  

• sa asigur folosinta echipamentelor şi bunurilor achizitionate prin proiect pentru scopul 
declarat in proiect 

• sa asigur functionarea afacerii și mentinerea locurilor de munca create pe o perioada de cel 
putin 6 luni dupa implementarea planului de afaceri 

• sa respect, pe durata pregatirii proiectului şi a implementarii acestuia, prevederile legislatiei 
comunitare şi nationale in domeniul egalitatii de şanse, nediscriminarii, protectiei mediului, 
eficientei energetice, achizitiilor publice şi a schemei de minimis. 

 
Subsemnatul declar ca voi informa imediat leaderul de proiect cu privire la orice modificare survenita 
in circumstantele sus-mentionate pe parcursul implementarii planului de afaceri. 
 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 
  Nume şi prenume   
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Anexa 6. Declaratie de originalitate 
 
Subsemnatul ............................................................................................................................... declar 
pe propria raspundere ca PLANUL DE AFACERI cu denumirea: 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………… 
depus spre evaluare și selectie pentru concursul de idei de afaceri, organizat in cadrul proeictului “SS 
– Student startup” Cod MySmis 141745 este ORIGINAL, fiind rezultatul propriei activitati intelectuale 
și nu contine portiuni plagiate din alte planuri de afaceri.  
 
Am fost informat ca plagiatul unei alte afaceri, referitoare la descrierea segmentului de piata, analiza 
SWOT, piata de desfacere și concurenta, planul de investitii, strategia de marketing – atrage dupa 
sine eliminarea din competitie a planului de afaceri propus. 
 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 
  Nume şi prenume   
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PENTRU SOLICITANTII care nu au absolvit programul de formare antreprenoriala Competente 
antreprenoriale in cadrul proiectului se vor completa si urmatoarele documente: 

  
 Anexa 7 DECLARATIE DE CONSIMTAMANT privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal 
 
Subsemnatul(a)…………………………..........……………........, CNP ……….…………………….,  
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. 
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 
plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, conform 
legii şi dreptul de a va adresa justitiei in conditiile legii. 
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 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 
cat mai curand 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 8 Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari 
 

Subsemnatul/a………………………….......................................................................................................... 
CNP………………………………...................................,  
cunoscand prevederile art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii, in calitate de candidat la 
concursul de planuri de afaceri al proiectului SS Student Startup 

➢ declar pe propria raspundere ca nu particip la alte concursuri organizate in cadrul Schemei de 

ajutor de minimis denumita INNOTECH STUDENT, aferenta Programului Operational Capital 

Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6, Obiectiv specific 6.13; 

 
DATA:  DECLARANT,  Semnatura 
  Nume şi prenume   
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ANEXA PA 5- Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile in  
cadrul proiectului  

 
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 
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Lemn si mobila 
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 inregistrarilor 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 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
7220 Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
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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 
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
9003 Activitati de creatie artistica 
9321 Balciuri 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 
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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 
6190 Alte activitati de telecomunicatii 
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 
6202 Activitati de consultanta in 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 
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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 
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 
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Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii 
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 
 
Constructii 
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 
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 constructii 
2229  Fabricarea altor produse din material plastic 
2311  Fabricarea sticlei plate 
2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  
2313  Fabricarea articolelor din sticla  
2314  Fabricarea fibrelor din sticla 
2319 Fabricarea de sticlarie tehnica 
2320  Fabricarea de produse refractare  
2331  Fabricarea placilor şi dalelor din ceramica 
2332  Fabricarea caramizilor, tiglelorşi altor produse pentru constructii, din argila arsa 
2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc şi ornamental  
2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica  
2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramica 
2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramica  
2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
2351 Fabricarea cimentului 
2352 Fabricarea varului si ipsosului  
2361  Fabricarea produselor din beton pentru constructii 
2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 
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2363 Fabricarea betonului  
2364 Fabricarea mortarului 
2365  Fabricarea produselor din azbociment  
2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  
2370  Taierea, fasonarea şi finisarea pietrei  
2391  Fabricarea de produse abrazive  
2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
 
Activitati profesionale, știintifice și tehnice  
7111  Activitati de arhitectura 
7112  Activitati de inginerie şiconsultanta tehnica legate de acestea  
7120  Activitati de testari şi analize tehnice  
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare in alte ştiinte naturale şi inginerie 
 
Distributie 
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 
4941 Transporturi rutiere de marfuri 
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 
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ANEXA PA 5 BIS - Anexa 5 bis din Ghidul solicitantului conditii specifice – Innotech Student 
LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA 

SI SANATATE 
1. BIOECONOMIE 
1.1. Agro-alimentare 
1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutritional 
1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol  
 
1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicina veterinara, pescuit, acvacultura şi sericicultura, la 
provocarile secolului XXI 
1.1.4. Dezvoltarea durabila a sectorului forestier, creşterea competitivitatii acestuia şi a calitatii vietii 
1.1.5. Dezvoltarea durabila a productiei culturilor de camp adaptate impactului schimbarilor 
climatice globale 
1.2. Bioenergie – biogaz, biomasa, 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. Știinta medicamentului 
1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice 
1.4.2 Modelarea matematica pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea dezvoltarii 
de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo 
1.4.3 Forme farmaceutice cu actiune sistemica, locala şi de transport la tinta şi tehnologiile aferente, 
pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic 
1.4.4 Design molecular (bio)sinteza, semi-sinteza, screening de înalta performanta 
1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistica a interrelatiei microorganismelor cu mediul, animalele și 
omul. 
1.4.6 Monitorizarea raspandirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potential de 
raspandire în masa. 
2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPATIU ȘI SECURITATE 
2.1. Tehnologii informationale și de comunicatii 
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 înalta performanta și noi modele computationale 
2.2. Spatiu 
2.2.1 Aplicatii spatiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom) 
2.2.2 Aplicatii spatiale integrate 
2.3. Securitate 
2.3.1 Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontaliera a  
terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane 
o Cercetare în domeniile electronica, mecanica, fotonica, ICT, sisteme  
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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 
integrarii in retelele europene; dezvoltarea unor solutii inovative de protectie antiseismica, eficiente, 
functionale şi economice pentru zonele seismice din Romania) 
2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilientei si reducerii vulnerabilitatii sistemelor 
„Smart-Grid”; protectia sistemelor de control industrial; securitatea informatica a infrastructurilor şi 
serviciilor critice; sistemele de intelligence) 
OBSERVATIE: 
Pentru proiectele de cercetare cu dubla utilizare evaluarea propunerilor va aprecia preponderent 
cazul aplicatiilor civile. 
3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBARI CLIMATICE 
3.1. Energie 
3.1.1 Creşterea eficientei energetice la generare, transport şi distributie şi la consumator 
 
3.1.2 Resurse energetice conventionale, neconventionale 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 Instalatii energetice de generatie noua  
3.2. Mediu și schimbari climatice 
3.2.1 Utilizarea optima a resurselor conventionale şi neconventionale de apa 
3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbarile 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 generatii de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic 
4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse 
4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru productia de bioresurse 
4.3. Tehnologii de depoluare 
4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor  
4.4. Materiale 
4.4.1 Substitutia materialelor critice şi creşterea duratei de functionare a materialelor prin acoperiri 
functionale 
4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 
4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sanatate 
4.4.4 Materiale pentru energie 
4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, constructiilor și mijloacelor de  
transport 
4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicatiilor de nișa ale economiei 
5. SANATATE 
5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie 
5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infectioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari 
de monitorizare a raspandirii paneuropene 
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5.3 Îmbatranire sanatoasa, stil de viata şi sanatate publica  
5.4 Medicina reproductiva, medicina materno-fetala şi perinatala  
5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii  
5.6 Studierea si metode de diagnoza și tratament pentru cele mai raspandite cauze de mortalitate şi 
morbiditate din Romania 
5.7 Terapie personalizata / de grup şi monitorizare terapeutica 
5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și 
corelatiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistentei la chimioterapie 
5.9 Evaluarea calitatii şi a riscului utilizarii nerationale la nivel populational a medicamentelor şi 
suplimentelor alimentare 
5.10 Farmacologie şi toxicologie sistemica cantitativa: corelare, modelare şi predictie 
5.11 Dezvoltarea de noi substante active și medicamente mai bune prin design, formulare și control 
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DOSAR CONCURS - PLAN DE AFACERE 

 

Anexa 1A 

 

OPIS DOSAR CONCURS PLAN DE AFACERI PENTRU SOLICITANTII PARTICIPANTI LA CURSUL 

COMPETENTE ANTREPRENORIALE IN CADRUL PROIECTULUI 

 

Nr crt Document Paginatie 

1 Cerere inscriere in concurs - (Anexa 2)  

2 Planul de afaceri. Buget și proiectii financiare. Anexe (Anexa 3) 

Alte documente care sa contribuie la o mai buna intelegere a afacerii, sa 

justifice experienta sau costurile, sa convinga 

comisia de evaluare asupra maturitatii planurilor de afaceri, etc. 

 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese (Anexa 4)  

4 Declaratie de angajament (Anexa 5)  

5 Declaratie de originalitate (Anexa 6)  

6 Copie act identitate  

7 Copie a certificatului de absolvire/adeverintei prin care atesta absolvirea unui 

curs de competente antreprenoriale de minim 40 de ore 
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Anexa 1B 

 

OPIS DOSAR CONCURS PLAN DE AFACERI PENTRU SOLICITANTII care nu au absolvit programul de 

formare antreprenoriala in cadrul proiectului 

 

Nr crt Document Paginatie 

1 Cerere inscriere in concurs - (Anexa 2)  

2 Planul de afaceri. Buget și proiectii financiare. Anexe (Anexa 3) 

Alte documente care sa contribuie la o mai buna intelegere a afacerii, sa 

justifice experienta sau costurile, sa convinga 

comisia de evaluare asupra maturitatii planurilor de afaceri, etc. 

 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese (Anexa 4)  

4 Declaratie de angajament (Anexa 5)  

5 Declaratie de originalitate (Anexa 6)   

6 Copie act identitate - conform cu originalul  

7 Copie a certificatului de absolvire/adeverintei prin care atesta absolvirea 

unui curs de competente antreprenoriale de minim 40 de ore - conform cu 

originalul 

 

8 Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

(Anexa 7) 

 

9 Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari (Anexa 8)  

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 
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Anexa 2 CERERE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

 

Subsemnatul/a ___________________________________, CNP _____________________________, 

posesor/posesoare CI serie _____, numar ___________, eliberata la data de _________________, de 

catre ______________________________, solicit inscrierea mea la Concursul de planuri de afaceri in 

cadrul proiectului SS – Student Startup ID 141745, in cadrul schemei de ajutor de minimis „Romania 

Start Up Plus”. 

 

Precizez ca doresc sa initiez activitatea descrisa in planul de afaceri. Planul de afaceri doresc sa il 

implementez in localitatea _______________________ judetul_________________ regiunea Sud-Est. 

 

Precizez ca am urmat / nu am urmat (se incercuiește varianta corespunzatoare situatiei 

dumneavoastra) cursul Competente antreprenoriale in cadrul proiectului. 

 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

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

 

P
a

g
e
4

 

Anexa 4. Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese 

 

Subsemnatul/a_____________________________________, CNP____________________________, 

cunoscand prevederile art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii, in calitate de candidat la concursul 

de planuri de afaceri al proiectului SS Student Startup ID 141745, declar pe propria raspundere ca nu 

sunt angajat al liderului de proiect sau al partenerului acestuia și nu sunt in relatie de sot/sotie, afin 

sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia. 

 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   
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Anexa 5. Declaratie de angajament 

 

Subsemnatul ______________________________________CNP_____________________________, 

ma angajez ca in cazul declararii mele ca si castigator: 

 

• sa finantez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului; 

• sa particip la toate activitatile din proiect: vizite de studiu in tara sau strainatate, sesiuni de 

consiliere, programe de training, workshop-uri  

• sa asigur folosinta echipamentelor şi bunurilor achizitionate prin proiect pentru scopul 

declarat in proiect 

• sa asigur functionarea afacerii și mentinerea locurilor de munca create pe o perioada de cel 

putin 6 luni dupa implementarea planului de afaceri 

• sa respect, pe durata pregatirii proiectului şi a implementarii acestuia, prevederile legislatiei 

comunitare şi nationale in domeniul egalitatii de şanse, nediscriminarii, protectiei mediului, 

eficientei energetice, achizitiilor publice şi a schemei de minimis. 

 

Subsemnatul declar ca voi informa imediat leaderul de proiect cu privire la orice modificare survenita 

in circumstantele sus-mentionate pe parcursul implementarii planului de afaceri. 

 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   
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Anexa 6. Declaratie de originalitate 

 

Subsemnatul ______________________________________ declar pe propria raspundere ca PLANUL 

DE AFACERI cu denumirea: ____________________________________________________________ 

depus spre evaluare și selectie pentru concursul de idei de afaceri, organizat in cadrul proeictului “SS 

– Student startup” Cod MySmis 141745 este ORIGINAL, fiind rezultatul propriei activitati intelectuale 

și nu contine portiuni plagiate din alte planuri de afaceri.  

 

Am fost informat ca plagiatul unei alte afaceri, referitoare la descrierea segmentului de piata, analiza 

SWOT, piata de desfacere și concurenta, planul de investitii, strategia de marketing – atrage dupa sine 

eliminarea din competitie a planului de afaceri propus. 

 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   
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PENTRU SOLICITANTII care nu au absolvit programul de formare antreprenoriala Competente 

antreprenoriale in cadrul proiectului se vor completa si urmatoarele documente: 

  

 Anexa 7 DECLARATIE DE CONSIMTAMANT privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul(a)_____________________________________, CNP ___________________________,  

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. 
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 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. 

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 

plangere 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 

cat mai curand 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 8 Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari 

 

Subsemnatul/a_____________________________________,CNP____________________________,  

cunoscand prevederile art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii, in calitate de candidat la concursul 

de planuri de afaceri al proiectului SS Student Startup 

➢ declar pe propria raspundere ca nu particip la alte concursuri organizate in cadrul Schemei de 

ajutor de minimis denumita INNOTECH STUDENT, aferenta Programului Operational Capital 

Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6, Obiectiv specific 6.13; 

 

DATA:  DECLARANT,  Semnatura 

  Nume şi prenume   
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ANEXA PA 5- Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile in  

cadrul proiectului  

 

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 
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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 

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 
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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 inregistrarilor 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 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 

7220 Cercetare- dezvoltare in 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 
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7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 

8130 Activitati de intretinere peisagistica 

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 

9003 Activitati de creatie artistica 

9321 Balciuri 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 
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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 

6190 Alte activitati de telecomunicatii 

6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 

6202 Activitati de consultanta in 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 
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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 
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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 

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 
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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 in biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

 

Constructii 

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 

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
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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 constructii 

2229  Fabricarea altor produse din material plastic 

2311  Fabricarea sticlei plate 

2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  

2313  Fabricarea articolelor din sticla  

2314  Fabricarea fibrelor din sticla 

2319 Fabricarea de sticlarie tehnica 

2320  Fabricarea de produse refractare  

2331  Fabricarea placilor şi dalelor din ceramica 

2332  Fabricarea caramizilor, tiglelorşi altor produse pentru constructii, din argila arsa 

2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc şi ornamental  

2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica  

2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramica 

2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramica  

2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  

2351 Fabricarea cimentului 

2352 Fabricarea varului si ipsosului  

2361  Fabricarea produselor din beton pentru constructii 

2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 

2363 Fabricarea betonului  

2364 Fabricarea mortarului 

2365  Fabricarea produselor din azbociment  

2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  

2370  Taierea, fasonarea şi finisarea pietrei  

2391  Fabricarea de produse abrazive  

2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
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Activitati profesionale, știintifice și tehnice  

7111  Activitati de arhitectura 

7112  Activitati de inginerie şiconsultanta tehnica legate de acestea  

7120  Activitati de testari şi analize tehnice  

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte ştiinte naturale şi inginerie 

 

Distributie 

4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 

4941 Transporturi rutiere de marfuri 

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 
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ANEXA PA 5 BIS - Anexa 5 bis din Ghidul solicitantului conditii specifice – Innotech Student 

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA 

SI SANATATE 

1. BIOECONOMIE 

1.1. Agro-alimentare 

1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutritional 

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

1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicina veterinara, pescuit, acvacultura şi sericicultura, la 

provocarile secolului XXI 

1.1.4. Dezvoltarea durabila a sectorului forestier, creşterea competitivitatii acestuia şi a calitatii vietii 

1.1.5. Dezvoltarea durabila a productiei culturilor de camp adaptate impactului schimbarilor climatice 

globale 

1.2. Bioenergie – biogaz, biomasa, 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. Știinta medicamentului 

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

1.4.2 Modelarea matematica pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea dezvoltarii 

de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo 

1.4.3 Forme farmaceutice cu actiune sistemica, locala şi de transport la tinta şi tehnologiile aferente, 

pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic 

1.4.4 Design molecular (bio)sinteza, semi-sinteza, screening de înalta performanta 

1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistica a interrelatiei microorganismelor cu mediul, animalele și 

omul. 

1.4.6 Monitorizarea raspandirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potential de 

raspandire în masa. 
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2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPATIU ȘI SECURITATE 

2.1. Tehnologii informationale și de comunicatii 

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 înalta performanta și noi modele computationale 

2.2. Spatiu 

2.2.1 Aplicatii spatiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom) 

2.2.2 Aplicatii spatiale integrate 

2.3. Securitate 

2.3.1 Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontaliera a  

terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane 

o Cercetare în domeniile electronica, mecanica, fotonica, 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 

integrarii in retelele europene; dezvoltarea unor solutii inovative de protectie antiseismica, eficiente, 

functionale şi economice pentru zonele seismice din Romania) 

2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilientei si reducerii vulnerabilitatii sistemelor „Smart-

Grid”; protectia sistemelor de control industrial; securitatea informatica a infrastructurilor şi serviciilor 

critice; sistemele de intelligence) 

OBSERVATIE: 

Pentru proiectele de cercetare cu dubla utilizare evaluarea propunerilor va aprecia preponderent 

cazul aplicatiilor civile. 

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBARI CLIMATICE 

3.1. Energie 

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

3.1.2 Resurse energetice conventionale, neconventionale şi regenerabile 

3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei 



 

   

 

 

 

 

 

 

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

 

P
a

g
e
2

2
 

3.1.4 Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili 

3.1.5 Instalatii energetice de generatie noua  

3.2. Mediu și schimbari climatice 

3.2.1 Utilizarea optima a resurselor conventionale şi neconventionale de apa 

3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbarile 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 generatii de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic 

4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse 

4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru productia de bioresurse 

4.3. Tehnologii de depoluare 

4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor  

4.4. Materiale 

4.4.1 Substitutia materialelor critice şi creşterea duratei de functionare a materialelor prin acoperiri 

functionale 

4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 

4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sanatate 

4.4.4 Materiale pentru energie 

4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, constructiilor și mijloacelor de  

transport 

4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicatiilor de nișa ale economiei 

5. SANATATE 

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

5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infectioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari 

de monitorizare a raspandirii paneuropene 

5.3 Îmbatranire sanatoasa, stil de viata şi sanatate publica  

5.4 Medicina reproductiva, medicina materno-fetala şi perinatala  

5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii  

5.6 Studierea si metode de diagnoza și tratament pentru cele mai raspandite cauze de mortalitate şi 
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morbiditate din Romania 

5.7 Terapie personalizata / de grup şi monitorizare terapeutica 

5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și 

corelatiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistentei la chimioterapie 

5.9 Evaluarea calitatii şi a riscului utilizarii nerationale la nivel populational a medicamentelor şi 

suplimentelor alimentare 

5.10 Farmacologie şi toxicologie sistemica cantitativa: corelare, modelare şi predictie 

5.11 Dezvoltarea de noi substante active și medicamente mai bune prin design, formulare și control 

 

 

 

 

 

 


