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1. Scop 

Prezenta metodologie descrie modul de organizare şi desfășurare a concursului de planuri de afaceri 

organizat în cadrul proiectului: „STudent - AntreprenoR de Succes – STARS” (Contract nr. 

POCU/829/6/13/140840). 

 

2. Prezentare proiect 

Proiectul „STudent - AntreprenoR de Succes – STARS” este finanțat în cadrul schemei de ajutor de 

minimis: Innotech Student aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-

2020), Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului 

absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare 

a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI.  

Administratorul schemei de minimis este Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru 

Bioresurse Alimentare – IBA București, cu sediul în București, sector 2, strada Dinu Vintilă, nr. 6, tel: 

021.210.91.28, www.bioresurse.ro. 

Proiectul are ca obiectiv general creșterea competitivității și a gradului de ocupare a absolvenților de 

învățământ terțiar universitar și non universitar prin promovarea antreprenoriatului și susținerea 

dezvoltării de afaceri durabile și incluzive în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Proiectul își propune: 

➢ să susțină dezvoltarea antreprenoriatului, pe baza dezvoltării durabile, a inovării sociale, egalității de 

șanse, accesibilizării, nediscriminării, utilizării TIC, ca principii de bază în mediul de business; 

➢ să genereze 23 afaceri noi, pe baza unor planuri de afacere incluzive și sustenabile; 

➢ să dezvolte competențe antreprenoriale de bază pentru 350 de persoane pentru sprijinirea și 

motivarea acestora în vederea demarării propriilor afaceri; 

➢ să asigure pregătire practică pentru 26 de antreprenori selectați a fi sprijiniți financiar (inclusiv 3 de 

pe lista de rezervă) pentru a-și pune în aplicare planurile de afaceri, prin efectuarea unor stagii de 

pregătire în întreprinderi deja existente cu profil de activitate similar, derularea de activități în cadrul unor 

întreprinderi simulate; 

➢ să susțină financiar 23 de planuri de afacere, generate de antreprenori, pentru dezvoltarea socio-

economică și pentru crearea de locuri de muncă incluzive; 

➢ să genereze un minim de 67 de noi locuri de muncă incluzive, plecând de la cele 23 de planuri de 

afacere pentru care se acordă sprijin financiar; 

http://www.bioresurse.ro/
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➢ să asigure continuitatea și dezvoltarea afacerilor prin Business HUB, mecanism de monitorizare pe 

termen mediu și lung; 

➢ să ofere consultanță necesară antreprenorilor, pentru a depăși barierele care apar în calea dezvoltării 

afacerilor lor și pentru dezvoltare continuă; 

➢ să asigure transparența și respectarea principiilor de incluziune, nediscriminare și egalitate de șanse 

în toate acțiunile întreprinse; 

➢ să asigure informarea activităților oferite de proiect, pentru a oferi tuturor persoanelor interesate 

posibilitatea de a deveni antreprenori și de a fi susținuți prin acțiunile derulate prin proiect. 

➢ să promoveze inovarea, cercetarea ca instrumente de dezvoltare antreprenorială în cadrul Business 

HUB. 

Obiective specifice (OS) ale proiectului sunt: 

➢ OS1. Creșterea gradului de conștientizare asupra antreprenoriatului ca platformă de dezvoltare 

socio-profesională prin derularea unei campanii de informare tip caravană; 

➢ OS2. Dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenorial pentru 350 de persoane ce 

intenționează să își deschidă propria afacere în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; 

➢ OS3. Sprijinirea inițierii, derulării și susținerii afacerilor pentru 23 de persoane, beneficiare ale 

finanțării planurilor de afacere prin servicii de mentorat, consultanță, consiliere și asistență 

antreprenorială; 

➢ OS4. Susținerea și promovarea întreprinderilor finanțate printr-o rețea de antreprenoriat durabil și 

incluziv, sub forma instituțională a unui Business Hub studențesc. 

Grup ţintă vizat de prezentul proiect este format dintr-un număr de 350 de persoane din următoarele 

categorii de grupuri ţintă eligibile, definite conform ghidului condiţii specifice: 

➢ studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare 

profesională în competențe antreprenoriale), cel puțin în anul 2 de studii de licență;  

➢ doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat; 

➢ cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de 

învățământ superior) 

Proiectul vizează un grup ţintă cu domiciliul/reședința în regiunile mai puţin dezvoltate ale României 

(respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), cât și în 

regiunea  dezvoltată București-Ilfov. Toate aceste persoane vor putea participa la activităţile de informare, 

selecție, formare antreprenorială, la concursul de planuri de afaceri din proiect și, ulterior, la stagiile de 

practică/mentorat, dar întreprinderile finanțate prin proiect vor fi înființate exclusiv în regiunile mai puţin 

dezvoltate ale României (respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest 

și Centru). Sediul social și punctele de lucru ale acestor întreprinderi vor fi localizate exclusiv în regiunile 

mai puţin dezvoltate. 
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Din cele 350 de persoane vizate de proiect, cel puţin 25% (respectiv minimum 88 de persoane) vor fi 

persoane cu domiciliul/reședința în mediul rural din regiunile de dezvoltare menționate anterior.  

Beneficiarul proiectului are în vedere identificarea tuturor persoanelor eligibile pentru includerea în grupul 

ţintă al proiectului în rândul studenților Universității Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București dar și din rândul altor universități din România, inclusiv colegiile organizate de la nivelul 

institutiilor de invatamant superior.. 

Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului: 

1. Campanie de informare tip caravana - Oportunitățile si provocările unei cariere de antreprenor în 

cadrul proiectului STARS: decembrie 2021 – aprilie 2022 

2. Selectarea si monitorizarea grupului ținta: decembrie 2021 – aprilie 2022; 

3. Derularea programului de formare antreprenoriala: decembrie 2021 – aprilie 2022; 

4. Selectarea planurilor de afaceri: februarie 2022 - mai 2022 

5. Organizarea si derularea activităţilor de tip întreprinderi simulate aprilie 2022 - mai 2022 

6. Efectuarea de stagii de practica aprilie 2022 - iunie 2022 

7. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanța/ mentorat aprilie 2022 - iunie 2022 

8. Asigurarea înființării si demarării funcționarii noilor întreprinderi mai 2022 - iunie 2022 

9. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate iunie 2022 – iunie 2023 

10. Monitorizarea funcționarii si dezvoltării celor 23 de afaceri finanțate iunie 2022 – iunie 2023 

11. Înființarea Business HUB ca mecanism de sustenabilitate si promovare a antreprenoriatului iunie 

2023 - decembrie 2023 

 

3. Definiții 

În cadrul prezentului document și pe parcursul implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul 

prezentului concurs de planuri de afaceri vor fi utilizate următoarele definiții: 

3.1. activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o 

piață; 

3.2. administrator al schemei de ajutor de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să 

deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de 

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

antreprenoriat sau entități juridice din componența administratorilor de schemă de antreprenoriat 

responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis; 

3.3. administrator al schemei de antreprenoriat – entitate publică sau privată care implementează, în 

calitate de beneficiar al contractului de finanțare, un proiect integrat finanțat prin Axa prioritară 6 

„Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.13. „Creșterea numărului absolvenților de învățământ 
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terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de 

învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, proiect în 

cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de startup-uri, cu respectarea condițiilor 

impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, și detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții 

specifice „Innotech Student”; 

3.4. beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în 

cadrul proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, 

Obiectivul specific 6.13. „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc 

de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, prin intermediul administratorilor 

schemei de minimis; 

3.5. beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 

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

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum 

și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 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 în 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 finanțare cu Autoritatea de Management 

pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR POCU); 

3.6. comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 

vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția 

primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități 

de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător 

primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri 

distincte, rezervate acestei activități; 

3.7. contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OIR POCU, pe 

de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, 

pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea 

implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014-2020; 

3.8. contract de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și 

beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în 

vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis; 

3.9. domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților 

din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care 

se acordă finanțarea; 
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3.10. furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR POCU; 

3.11. întreprindere - orice entitate angajată într-o activitate economică constând în oferirea de bunuri sau 

de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este 

definită în jurisprudența Uniunii Europene, respectiv: 

a. societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b. societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 

cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; 

c. asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice; 

d. entități reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea 

activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016. 

3.12. întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 

următoare: 

a. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 

întreprinderi; 

b. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, 

de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

c. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul 

unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate 

sau din statutul acesteia; 

d. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, 

în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 

acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face 

referire la punctele 1-d sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

3.13. MySMIS – sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

3.14. prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are 

drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în 

exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru 

prima vânzare; 

3.15. produse agricole – produsele enumerate în Anexa 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 

1.379/201310; 
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3.16. rata de actualizare – rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza 

unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web a Comisiei 

Europene. 

 

4. Documente de referință 

4.1. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2015)1287 din data 

25.02.2015, cu modificările și completările ulterioare. 

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

privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

4.3. Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

4.4. Ordonanță de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora. 

4.5. Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020.  

4.6. Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Innotech Student”. 

4.7. Schema de ajutor de minimis „Innotech Student”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.13 

“Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un 

loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, 

cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1 și domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI.” 

4.8. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul 

schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman. 

4.9. Contractul de finanțare aferent proiectului STARS, înregistrat cu numărul POCU/829/6/13/140840, 

semnat între Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București și 

Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene. 

Important: Aplicanți la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului STARS își asumă faptul că, 

prin depunerea unei aplicații on-line în cadrul concursului, au citit, înțeles și asumat în integralitate 

prevederile prezentului regulament de concurs, a anexelor sale și a tuturor documentelor menționate în 
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preambulul regulamentului de concurs. 

 

5. Domeniu de aplicare 

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor sprijinite în cadrul obiectivului specific 6.13. 

“Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un 

loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/inovare, 

cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI”, apelul „Innotech Student”. 

Prezenta schemă de minimis nu se aplică: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și 

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

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești 

și de acvacultură, 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; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de 

produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană 

(Tratatul CE); 

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și 

comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în 

cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; 

(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători 

primari. 

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv 

ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele 

de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate; 

f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

6. Condiții de eligibilitate 

La Concursul de planuri de afaceri pot participa persoanele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate 

de mai jos. 

6.1. Criterii de eligibilitate candidat 

➢ face parte din următoarele categorii de persoane: studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării 

în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale), cel puțin în anul 
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2 de studii de licență; doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat; cursanți (ISCED 4, nivel de 

calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior); 

➢ intenționează să înființeze o afacere în mediul urban sau rural într-unul din cele 7 regiuni ale 

României mai slab dezvoltate; 

➢ are reședința sau domiciliul în mediul urban sau în mediul rural, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale 

României; 

➢ a absolvit cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului/ deține un certificat de absolvire 

a unui curs de formare de competențe antreprenoriale de minim 40 de ore, recunoscut de ANC; la 

concurs pot participa și studenții care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate 

de USAMV în cadrul proiectului, dar care îndeplinesc criteriile de eligibilitate; 

➢ nu beneficiază de finanțare prin alte proiecte POCU, același program; 

➢ nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă 

și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

➢ nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, 

implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 

Comunității Europene; 

➢ nu a fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei 

Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta 

a fost deja executată creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

➢ nu are/va avea calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi, la data semnării 

contractului de subvenție; 

➢ numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de 

formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de 

persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate. 

➢ nu este persoană angajată în cadrul proiectului sau angajat al Beneficiarului și/sau Partenerului și 

nu are rude de gradul I și II, respectiv afini ai acestora de gradul I și II angajați în cadrul proiectului sau 

angajați ai Beneficiarului și/sau Partenerului. 

6.2. Criterii de eligibilitate afacere propusă 

Criteriile de eligibilitate pentru afacerea propusă în planul de afaceri sunt următoarele:  

➢ planul de afaceri a fost înscris în concurs în perioada menționată în Calendarul derulării concursului;  

➢ planul de afaceri prevede înființarea unei întreprinderi care desfășoară activități în regiunile eligibile;  
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➢ planul de afaceri include cel puțin elementele prevăzute prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice 

(GS-CS) și în modelul de Plan de afaceri;  

➢ planul de afaceri prevede angajarea, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de 

minimis, a cel puțin 2 persoane cu domiciliul sau reședința în regiunea de implementare, conform 

schemei de ajutor de minimis; 

➢ planul de afaceri propus spre finanțare reflectă realitatea segmentului de piață vizat și este 

fundamentat tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare 

a proiectului.  

➢ nu se pot depune mai multe Planuri de afaceri de către aceeași persoană în cadrul aceluiași proiect.  

➢ nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau 

cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de 

management și marketing și bugetul detaliat.  

➢ nu se acceptă planuri de afaceri copiate din literatura de specialitate. 

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit 

proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează: 

✓ Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro (193.740  lei) – minim 2 locuri de muncă 

create; 

✓ Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro (193.741  lei) dar mai mică sau egală 

cu 60.000 de euro (290.610 lei) – minim 3 locuri de muncă create; 

✓ Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro (290.611 lei) dar mai mică sau egală 

cu 80.000 de euro (387.480 lei)  – minim 4 locuri de muncă create; 

✓ Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro (387.481 lei) dar mai mică sau egală 

cu 100.000 de euro (484.350 lei)   – minim 5 locuri de muncă create. 

6.3. Criterii de eligibilitate activități și cheltuieli 

➢ se urmărește înființarea unei întreprinderi care urmează să deruleze activități economice în baza 

unui cod CAEN/ unor coduri CAEN menționate în Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de 

politică industrială menţionate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 sau Anexa 5 bis 

- Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate la GS-CS;  

➢ nu se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată 

acestui program de finanțare/punctul 5 al prezentei metodologii;  

➢ bugetul propus respectă cheltuielile eligibile din GS-CS și Anexa 2 - Lista cheltuielilor eligibile;  
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➢ valoarea ajutorului de minimis va fi de 40.000 euro (193.740  lei) – 11 firme, 60.000 euro (290.610 

lei) – 6 firme, 80.000 euro (387.480 lei) – 3 firme, 100.000 euro (484.350 lei)  – 3 firme, reprezentând 

maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 

7. Înscriere la concursul de planuri de afaceri  

Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea planului de afaceri și încărcarea documentelor 

solicitate, în cadrul platformei https://fiistar.ro/.  

Accesând platforma https://fiistar.ro/inregistrare/ participanții își vor crea un cont prin completarea 

formularului de înscriere (datele de identificare, utilizator/e-mail, parola). Adresa de e-mail trebuie să 

aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația. Aceeași adresă va fi folosită pentru 

toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. 

După activarea contului, beneficiarii vor completa planul de afaceri și vor încărca documentele solicitate. 

Planul de afaceri trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații: 

✓ Descriere afacere și strategie de implementare plan de afaceri (viziune, misiune și obiective 

specifice; descriere produse/servicii/lucrări; activități și rezultate; indicatori) 

✓ Analiza SWOT  

✓ Schema organizatorică și politica de resurse umane (organigramă; locuri de muncă nou create) 

✓ Analiza pieței de desfacere și a concurenței (analiza pieței de desfacere; principalii concurenți și 

avantajele competitive) 

✓ Strategia de marketing (strategia de produs/serviciu; strategia de preț; strategia de 

plasare/distribuție; strategia de promovare) 

✓ Riscuri  

✓ Contribuția la teme secundare și orizontale 

✓ Caracterul incluziv 

✓ Sustenabilitatea  

✓ Proiecții financiare  

În vederea stabilirii valorii ajutorului de minimis necesar realizării afacerii trebuie luate în calcul doar 

cheltuielile eligibile listate în Anexa 2 - Lista cheltuielilor eligibile. Alte cheltuieli sunt considerate 

neeligibile și vor fi suportate de beneficiarul ajutorului de minimis. 

ATENȚIE! 

Toate locurile de muncă asumate prin planul de afaceri trebuie să fie create în maxim 6 luni de la data 

semnării contractului de subvenție. 

Norma de lucru pentru locurile de muncă nou create trebuie să fie de minim 4 ore/zi. 

https://fiistar.ro/
https://fiistar.ro/inregistrare/
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Cheltuielile salariale trebuie să fie bugetate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni din cele 12 luni de 

implementare. 

În momentul completării machetei financiare, trebuie să se țină cont că activitățile eligibile ce fac obiectul 

prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea 

contractului de subvenție. Toate cheltuielile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create 

trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. 

Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de întreprinderi, efectuată înaintea semnării contractului de 

subvenție, se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de 

subvenție. 

Important  

O persoană poate participa în cadrul prezentului concurs cu un singur plan de afaceri.  

În secțiunea finală a planului de afaceri participanții trebuie să bifeze faptul că își asumă prevederile care 

țin de evitarea dublei finanțări, conflict de interese, date cu caracter personal, angajament, eligibilitate. 

Participanții vor trebui să completeze toate secțiunile planului de afaceri și să încarce în platformă toate 

documentele solicitate.  

Persoana care depune planul de afaceri are obligația de a respecta cu strictețe depunerea bugetului de 

cheltuieli în formatul solicitat (Anexa 1a) în cadrul structurii planului de afaceri (bugetul de cheltuieli este 

parte integrantă a planului de afaceri). În bugetul depus în cadrul planului de afaceri se vor include 

exclusiv acele cheltuieli care se doresc a fi decontate din ajutorul de minimis. Contribuția proprie a 

beneficiarului ajutorului de minimis se va reflecta exclusiv în cashflow-ul depus în cadrul planului de 

afaceri. 

Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare 

antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane 

beneficiare de ajutor de minimis acordate. 

În cazul în care întreprinderea urmează a fi înființată în asociere de doi sau mai mulți candidați (persoane 

fizice), indiferent de forma juridică de organizare, fiecare dintre persoanele fizice care depun planul de 

afacere trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru includerea în grupul țintă și să prezinte 

documentele din lista de mai jos. Persoana care depune planul de afaceri, în asociere trebuie să fie 

asociat majoritar și administrator al întreprinderii beneficiare de ajutor de minimis. 

În cazul în care o persoană care a urmat cursurile în cadrul proiectului depune un plan de afaceri în 

asociere cu o persoană eligibilă în cadrul prezentului concurs, dar care nu a urmat cursurile de formare 

profesională în cadrul proiectului, aplicația/planul de afacere va candida pentru unul dintre cele maxim 

10% finanțări eligibile pentru persoanele care nu au absolvit cursul de competențe antreprenoriale în 

cadrul STARS. 

În secțiunea 1 din planul de afaceri care va fi depus on-line în cadrul platformei de concurs 

(https://fiistar.ro/), se vor prezenta și următoarele documente asociate aplicanților (tuturor asociaților): 

https://fiistar.ro/
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a. Cartea de identitate sau alt document echivalent. În cadrul acestei categorii se încadrează 

următoarele documente, în termen de valabilitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, 

buletin de identitate, carte de rezidență, carte de rezidență permanentă. În cazul în care planul de afaceri 

este depus de mai multe persoane fizice, toate persoanele vor prezenta acest tip de document, în 

platformă fiind încărcat un singur document de tip .pdf, .jpeg, .jpg, .png, în zona de încărcare „Carte de 

identitate sau alt document echivalent”; 

b. Certificat de naștere. În cazul în care planul de afaceri este depus de mai multe persoane fizice, toate 

persoanele vor prezenta acest tip de document, în platformă fiind încărcat un singur document de tip 

.pdf, .jpeg, .jpg, .png, în zona de încărcare „Certificat de naștere”; 

c. Certificat de căsătorie (dacă este cazul). În cazul în care planul de afaceri este depus de mai multe 

persoane fizice, toate persoanele vor prezenta acest tip de document, în platformă fiind încărcat un singur 

document de tip .pdf, .jpeg, .jpg, .png, în zona de încărcare „Certificat de căsătorie”; 

d. Documente care atestă calitatea de student (minim anul 2 licență), masterand sau doctorand/cursant. 

În cazul în care planul de afaceri este depus de mai multe persoane fizice, toate persoanele vor prezenta 

acest tip de document, în platformă fiind încărcat un singur document de tip .pdf, .jpeg, .jpg, .png, în zona 

de încărcare „Documente care atestă calitatea de student/cursant”.  

e. Certificatul emis de ANC/adeverința de absolvire emisă de un furnizor de formare profesională 

autorizat ANC pentru cursul de competențe antreprenoriale. În cazul în care planul de afaceri este depus 

de mai multe persoane fizice, toate persoanele vor prezenta acest tip de document, în platformă fiind 

încărcat un singur document de tip .pdf, .jpeg, .jpg, .png, în zona de încărcare „Certificat/adeverință de 

absolvire curs Competențe antreprenoriale”. 

Nerespectarea tuturor acestor condiții determină respingerea aplicației. 

Formatul planului de afaceri este prezentat în Anexa 1 - Plan Afacere și anexa 1a - Macheta financiară 

la prezenta metodologie. Instrucțiunile pentru depunerea planului de afacere se regăsesc în platforma 

on-line sub forma unui mini-ghid. 

 

8. Conflict de interese 

În conformitate cu prevederile articolului 13, alin. 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 

europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, întreprinderile înființate în cadrul 

proiectului nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a cererilor de finanțare/planurilor de afaceri în cadrul procedurii de selecție pe 

parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de subvenție cu INCDBA-IBA 

București. 

La concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului nu au voie să participe angajații INCDBA-IBA 

București și ai USAMV București, precum şi soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv. 

Solicitanții trebuie să se asigure că nu se află în situația unui conflict de interese sau de incompatibilitate 
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astfel cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 

sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

 

9. Confidențialitate 

Confidențialitatea va fi reglementată în raporturile dintre părți prin contractul de subvenție care urmează 

a fi încheiat conform prevederilor prezentei metodologii de concurs de planuri de afaceri. 

 

10. Evaluare și selecție planuri de afaceri 

10.1. Juriu  

Evaluarea planurilor de afaceri va fi făcută de un juriu format din 3 membri (actori ai mediului de afaceri 

și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului) și va fi coordonat de un președinte. Procesul de 

evaluare va fi monitorizat de către președinte fără implicații directe în evaluare. 

Responsabilitățile membrilor Juriului de evaluare: 

- verificarea conformității administrative și a eligibilității în conformitate cu grila de evaluare etapa I; 

- evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei de 

evaluare etapa II; 

- evaluarea candidaților în cadrul interviului conform grilei etapei III. 

Fiecare plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte pentru grila etapa II, etapele 

I și III sunt evaluate cu admis/respins. Doar antreprenorii/planurile de afaceri care obțin aprobarea la 

toate etapele vor fi finanțați. Evaluarea va fi realizată la „6 ochi” unde toți cei 3 evaluatori vor avea fișe 

de evaluare separate pe care și le vor asuma. 

În urma evaluărilor etapelor I și II vor fi afișate listele candidaturilor admise si respinse, respectiv lista 

punctajelor obținute. Conform calendarului, candidații pot depune contestație. Reevaluarea planurilor de 

afaceri se face de către o nouă comisie formată din 3 reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor 

din aria de implementare a proiectului și un președinte (diferiți de cei 4 din juriul inițial). Persoanele din 

comisia de contestații vor avea aceleași atribuții ca și omologii lor din cadrul juriului de evaluare. 

Rezultatele aferente etapei III de evaluare nu pot fi contestate. 

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi publicate pe platforma 

web a proiectului, https://fiistar.ro/. 

Juriul de evaluare va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de 

afaceri bazat pe următoarele principii: 

- Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu 

un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de 

management și marketing și bugetul detaliat. De asemenea, în cazul în care se constată aceste 
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asemănări în cadrul mai multor planuri de afaceri, se va lua în considerare primul plan de afacere depus 

în ordine cronologică, restul planurilor fiind descalificate din concurs. 

- Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi 

fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare 

a proiectului. 

- Cashflow-ul din cadrul planului de afaceri depus de candidat/candidați trebuie să respecte prevederile 

cu privire la acordarea subvenției în două tranșe de 75% la încheierea contractului de subvenție și 25% 

după ce dovedesc angajarea persoanelor asumate prin planul de afaceri. 

În cadrul acestui concurs, numărul planurilor de afaceri selectate, respectiv 23, în ordinea descrescătoare 

a punctajului primit se va suplimenta cu un număr de 3 planuri de afaceri cu statut de rezervă. 

Solicitanții care au depus planurile de afaceri selectate vor fi anunțați în scris cu privire la rezultatul 

concursului și vor fi informați cu privire la semnarea contractului de subvenție între întreprinderea pe care 

o vor înființa și IBA-București. Solicitanții înscriși pe lista de rezervă vor fi informați în acest sens. 

În cazul în care solicitanții care au depus planurile de afaceri selectate nu se vor prezenta la semnarea 

contractului de subvenție sau își vor anunța retragerea din cadrul concursului/nu vor prezenta 

documentele/vor prezenta incomplet documentele necesare încheierii contractului de subvenție în 

termenul impus de către administratorul schemei de minimis, conform cerințelor proiectului, se va 

proceda la înlocuirea acestora cu solicitanții (planuri de afaceri) înscriși pe lista de rezerve, în ordinea 

punctajului total obținut. 

 

10.2. Evaluare planuri de afaceri 

Procesul de evaluare se va realiza continuu cu respectarea următoarelor principii: 

✓ nediscriminare și tratament egal - se vor asigura condițiile de manifestare a concurenței reale, prin 

stabilirea și aplicarea de reguli și condiții identice pentru toți candidații; 

✓ transparență - aducerea la cunoștința candidaților a tuturor informațiilor legate de concurs; 

✓ egalitate de șanse – toate condițiile de selecție sunt strict de natură profesională și în acord cu 

legislația în vigoare;  

✓ asumarea răspunderii prin determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate;  

✓ utilizare eficientă a fondurilor publice care să ducă implicit la atingerea obiectivelor asumate prin 

cererea de finanțare; 

✓ evitarea conflictului de interese și incompatibilităților, prin selecția unui juriu format din actori 

reprezentativi ai mediului de afaceri și ai patronatelor a căror funcție și activitate desfășurată, nu 

contravine bunei exercitări a funcțiilor în proiect; 

✓ confidențialității. 

Evaluarea planurilor de afaceri se face în ordinea depunerii, conform principiului „primul venit-primul 
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servit”, dar selecția se va realiza în funcție de calitatea planului de afaceri și de motivarea și gradul de 

cunoaștere al planului de afaceri de către aplicant/aplicanți. 

Evaluarea planurilor de afaceri constă în parcurgerea următoarelor 3 etape: 

Etapa I. Verificarea conformității administrative și a eligibilității conform Anexei 3 - Grila de verificare 

a conformității administrative și a eligibilității. 

Verificarea eligibilității constă în îndeplinirea condițiilor minime, administrative (ex. documente solicitate, 

respectarea modelului impus, respectarea indicatorilor de program și cheltuieli eligibile, anexarea tuturor 

documentelor etc.).  

Rezultatul obținut în cazul acestei etape este: admis sau respins. Se vor publica rezultatele obținute de 

către solicitanți în Etapa I în cadrul platformei de concurs, după finalizarea evaluării în această fază pentru 

toate aplicațiile primite în termenul menționat în calendarul concursului. Grilele de evaluare vor fi 

disponibile în contul fiecărui participant la concursul de planuri de afaceri. Pe parcursul acestei etape a 

evaluării se pot solicita clarificări candidaților (maxim 1 set de clarificări per etapă de evaluare).  

Etapa II. Evaluarea tehnică și financiară  

În această fază are loc evaluarea calității planurilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei 

de evaluare dedicate (Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară) și la încheierea căreia fiecare 

plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte. În cadrul acestei etape a procesului 

de evaluare vor fi evaluate doar planurile de afaceri declarate admise în etapa de evaluare anterioară. 

Punctajul minim pentru ca un plan de afaceri sa fie selectat pentru admiterea în etapa III este de 70 de 

puncte. De asemenea, nici o secțiune/sub-secțiune nu trebuie să fie punctată cu zero. 

Dacă în urma evaluării planurilor de afaceri, în bugetul proiectului vor fi regăsite cheltuieli neeligibile sau 

nejustificate pentru activitatea din planul de afaceri care cumulat au o valoare mai mare de 20% din 

valoarea totală a planului de afaceri, atunci planul de afaceri respectiv va fi respins. Beneficiarii planurilor 

de afaceri declarate câștigătoare și ale căror bugete cuprind cheltuieli neeligibile sau nejustificate în 

procent de maxim 19,99%, vor putea redistribui aceste valori până la atingerea valorii inițiale a planului 

de afaceri. 

Se vor publica rezultatele obținute de către solicitanți în etapa II în cadrul platformei de concurs, după 

finalizarea evaluării în această fază pentru toate aplicațiile primite în termenul menționat în calendarul 

concursului. Grilele de evaluare vor fi disponibile în contul fiecărui participant la concursul de planuri de 

afaceri. 

Pe parcursul acestei etape a evaluării se pot solicita clarificări candidaților (maxim 1 set de clarificări per 

etapă de evaluare). 

Etapa III – Evaluarea finală (Interviul) 

În urma clasamentului final stabilit în cadrul etapei II, după soluționarea contestațiilor, vor fi invitate să 

participe la interviu (în funcție de punctajul obținut în etapa II) toate planurile de afaceri care au șanse să 

fie clasificate în locurile finanțabile. În etapa III se vor organiza interviuri în cadrul cărora membrii juriului 

vor evalua, prezentarea planului de afaceri, inclusiv nivelul de cunoaștere al domeniului de activitate vizat 

de planul de afaceri, calitatea răspunsurilor oferite către membrii juriului și motivația aplicanților cu privire 

la afacerea propusă, conform prevederilor grilei de evaluare specifice etapei III (Anexa 6 – Grila de 
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evaluare finală (interviul direct). Rezultatul obținut în cazul acestei etape este: admis sau respins. 

Neparticiparea la această fază a evaluării atrage după sine respingerea aplicației, fără drept de 

contestare. În cazul în care candidatul este respins în urma interviului, atunci întregul plan de afaceri este 

respins. 

10.3. Selecție planuri de afaceri 

În urma evaluării Planurilor de afaceri, vor fi selectate 23 planuri de afaceri în ordine descrescătoare a 

punctajului obținut. Selecția se va realiza pe baza punctajului obținut în etapa II. La punctaje egale vor 

prevala în următoarea ordine: numărul de locuri de muncă care urmează a fi create în cadrul 

întreprinderii, data și ora înscrierii în concurs. 

Cele 23 de planuri de afaceri vor fi selectate astfel: 

✓ 11 firme – maxim 40.000 euro (193.740  lei) 

✓ 6 firme – maxim 60.000 euro (290.610 lei) 

✓ 3 firme – maxim 80.000 euro (387.480 lei)   

✓ 3 firme – maxim 100.000 euro (484.350 lei)    

De asemenea, o Listă de rezervă se va întocmi cu următorii 3 finaliști. 

Dacă bugetul disponibil pe fiecare din cele 4 praguri de finanțare nu este suficient pentru a oferi fiecărui 

candidat bugetul solicitat pentru implementarea planului de afacere depus, atunci, în ordinea punctajului, 

se va solicita reducerea bugetului corespunzător categoriei de finanțare disponibilă. Candidatul va avea 

la dispoziție o zi pentru a trimite un acord sau dezacord și trei zile pentru revizuirea indicatorilor, conform 

noului prag bugetar. 

În urma finalizării etapei III, administratorul schemei de minimis va publica Lista finală a rezultatelor 

procesului de evaluare a planurilor de afaceri. Rezultatele finale ale evaluării și lista planurilor de afaceri 

finanțate vor fi anunțate public pe site-ul proiectului, pe platforma informatică complexă https://fiistar.ro/ 

și, de asemenea, vor fi comunicate persoanelor înscrise în competiție, prin contul din platformă, prin 

email și/sau telefonic. 

În selectarea planurilor de afaceri, juriul va avea în vedere respectarea următoarelor condiții:  

✓ vor fi aplicate principii și criterii de transparență, echidistanță și obiectivitate; 

✓ planurile de afaceri vor fi finanțate în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute; 

✓ nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice 

enumerate la punctul 5; 

✓ numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de 

formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului STudent - AntreprenoR de Succes – STARS, nu 

va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul 

proiectului; 

https://fiistar.ro/
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✓ nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau 

cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de 

management și marketing și bugetul detaliat; 

✓ planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi 

fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare 

a proiectului. 

 

11. Contestații 

În cadrul concursului de idei de afaceri sunt admise contestații, conform prevederilor calendarului 

concursului de planuri de afacere. Candidații au posibilitatea de a contesta rezultatul obținut după etapa 

I și etapa II a procesului de evaluare în termen de 2 zile calendaristice de la afișarea punctajului, în cadrul 

platformei de concurs https://fiistar.ro/.  Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu 

vor face obiectul soluționării de către comisia de soluționare a contestațiilor, fiind tardiv depuse. 

Contestațiile trebuie să indice în mod clar și succint aspectele contestate din rezultatul procesului de 

evaluare (se vor menționa în mod clar/direct/expres criteriile de evaluare contestate) și argumentarea 

contestatorului. Contestațiile se soluționează în termenul prevăzut în calendarul concursului, de către o 

comisie formată din 3 persoane și un președinte, ce nu au făcut parte din comisia de evaluare și selecție 

(respectând aceleași principii ca și juriul inițial). Prin depunerea contestației, un aplicant își asumă în mod 

expres faptul că, în situația re-evaluării planului de afaceri, se pot primi punctaje diferite la criteriile 

contestate, mai mici sau mai mari decât cele acordate la evaluarea inițială.  

Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor va fi făcută publică pe platforma https://fiistar.ro/, după 

fiecare etapă de evaluare, conform calendarului concursului de planuri de afacere, prezentat mai jos. 

Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. 

 

12. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis 

Acordarea ajutorului de minimis va fi condiționată de înființarea legală a întreprinderii.  

Administratorul schemelor de antreprenoriat vor acorda întreprinderilor ajutoarele de minimis în baza 

unor contracte de subvenție (Anexa 7 – Contract de subvenție). 

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu 

numărul de locuri de muncă nou înființate, este de 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, după cum urmează: 

✓ Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro (193.740  lei) – minim 2 locuri de muncă 

create; 

✓ Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro (193.741  lei) dar mai mică sau egală 

cu 60.000 de euro (290.610 lei) – minim 3 locuri de muncă create; 

https://fiistar.ro/
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✓ Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro (290.611 lei) dar mai mică sau egală cu 

80.000 de euro (387.480 lei) – minim 4 locuri de muncă create; 

✓ Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro (387.481 lei) dar mai mică sau egală cu 

100.000 de euro (484.350 lei)  – minim 5 locuri de muncă create. 

Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum 

urmează: 

✓ o tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat 

pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat; 

✓ o tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce 

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul 

de afaceri. Numărul locurilor de muncă este proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis 

aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor 

de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totală a ajutorului de minimis 

aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de 

minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție 

acordate. 

Orice valoare necheltuită la finalul celor 12 luni de implementare va fi restituită administratorului de 

minimis. 

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa 

planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile prevăzute în prezenta 

schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locurilor de 

muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a 

afacerii de 12 luni. 

Sustenabilitatea întreprinderii este îndeplinită doar atunci când întreprinderea sprijinită funcționează 

minim 6 luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanțare 

și asigură menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru; 

nivel salarial). 

 

13. Contractare 

Toate persoanele aflate pe Lista câștigătorilor concursului de planuri de afaceri vor fi contactate de către 

administratorul schemei de minimis și li se vor solicita o serie de documente justificative în vederea 

verificării respectării condițiilor de eligibilitate (ex. Furnizare informații extinse, certificat constatator - dacă 

este cazul). 

În cazul în care, din verificarea documentelor reiese că nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, 

administratorul schemei de minimis își rezervă dreptul de a nu semna contractul de subvenție cu acei 

beneficiari de ajutor de minimis. 
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14. Calendar concurs Planuri de afaceri 

Activitate Termen limităi 

Publicarea metodologiei de selecție a planurilor de afaceri  18.04.2022 

Depunerea planurilor de afaceri și a documentelor conexe 

acestora în cadrul platformei https://fiistar.ro/ 

20.04.2022, ora 16.00-3.05.2022 

ora 16.00 

Evaluarea conformității administrative și a eligibilității 21.04.2022-05.05.2022 

Publicarea rezultatelor procesului de evaluare etapa I 05.05.2022 ora 16.00 

Primirea contestațiilor 06.05.2022-07.05.2022, ora 16.00 

Soluționarea contestațiilor depuse pentru etapa I a procesului de 

evaluare 

08.05.2022-09.05.2022 

Publicarea deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor și a 

rezultatelor finale ale evaluării din etapa I a procesului de 

evaluare 

09.05.2022, ora 16.00 

Evaluarea tehnică și financiară 21.04.2022-12.05.2022 

Publicarea rezultatelor procesului de evaluare etapa II 12.05.2022, ora 16.00 

Primirea contestațiilor 12.05.2022-13.05.2022, ora 16.00 

Soluționarea contestațiilor depuse pentru etapa II a procesului de 

evaluare 

 

13.05.2022-14.05.2022 

Publicarea deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor și a 

rezultatelor finale ale evaluării din etapa II a procesului de evaluare 

 

14.05.2022, ora 16.00 

Interviul 15.05.2022 - 18.05.2022  

Solicitarea reducerii bugetului corespunzător categoriei de 

finanțare disponibilă (dacă este cazul)  

18.05.2022-22.05.2022 

Rezultate finale cu planurile de afaceri selectate și lista de rezervă 22.05.2022 

15. Anexe 

Anexa 1 - Plan Afacere 

Anexa 1a  - Macheta financiară 

Anexa 2 - Lista cheltuielilor eligibile 

Anexa 3 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității  

Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară  

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN 

Anexa 5 bis - Lista domeniilor și subdomeniilor 

Anexa 6 - Grila de evaluare finală (interviu) 

Anexa 7 - Contract de subvenție 

https://fiistar.ro/
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i Se poate devansa dacă anumite etape nu sunt nesesare/durează mai puțin decât este prezăzut. 

Calendarul revizuit se va publica pe platforma https://fiistar.ro/ și pe site-ul IBA-București 
 

https://fiistar.ro/
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1. Date generale 
1.1. Titlul afacerii 

 
1.2. Formă juridică de organizare  
Conform Legii nr. 31/1990 

 
1.3. Cod CAEN principal/Coduri CAEN secundare 
Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menţionate în Strategia 
Națională pentru Competitivitate 2014-2020 sau Anexa 5 bis - Lista domeniilor și subdomeniilor 
de specializare inteligentă și sănătate la GS-CS 

 
1.4. Persoană de contact 
Nume, prenume, telefon, e-mail 

 
1.5. Locație de implementare  
Județ, localitate 
Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de 
lucru în cele șapte regiuni mai puțin dezvoltate ale României (adică oriunde în România în afară 
de București-Ilfov). 

 
1.6. Asociați 
În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, 
persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea 
de asociat majoritar și calitatea de administrator al întreprinderii beneficiare de ajutor de 
minimis. 

 
Nume și prenume Domiciliu Ponderea în capital 

social 

Asociat 1   

Asociat 2   

 
1.7. Locuri de muncă create  
Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este 
stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează: 
 Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro (193.740  lei) – minim 2 locuri de muncă 

create; 
 Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro (193.741  lei) dar mai mică sau 

egală cu 60.000 de euro (29.0610 lei) – minim 3 locuri de muncă create; 

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum 
sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Conform 
acestor prevederi legale, întreprinderea este ”orice formă de organizare a unei activități 
economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau 
prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți 
reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei 
întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în 
vigoare, care desfășoară activități economice, precum și asociații și fundații, cooperative agricole 
și societăți agricole care desfășoară activități economice”. 
Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în 
structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.  
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 Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro (29.0611 lei) dar mai mică sau 
egală cu 80.000 de euro (387.480 lei)  – minim 4 locuri de muncă create; 
 Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro (387.481 lei) dar mai mică sau 

egală cu 100.000 de euro (484350 lei)   – minim 5 locuri de muncă create. 
Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din 
care minim 6 luni în etapa de implementare și minim 6 luni în etapa de sustenabilitate. Atât în 
perioada de implementare a planului de afaceri cât și în perioada de sustenabilitate beneficiarul 
ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați 
prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial). 
Locurile de muncă vor fi create în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de 
subvenție.  
Unul dintre angajați va fi, în mod obligatoriu, beneficiarul ajutorului de minimis. 

 
1.8. Carte de identitate/document echivalent  
1.9. Certificat de naștere  
1.10. Certificat de căsătorie 
dacă este cazul 

 
1.11. Diplomă de studii 
după ultima formă de învățământ absolvită  

 
1.12. Documente care atestă calitatea de student/cursant 

 Carnetul de student vizat la zi pentru anul universitar în curs  
studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență; doctoranzi în ciclul de 
studii universitare de doctorat; cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile 
organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) 

 
1.13. Certificat/adeverință de absolvire curs Competențe antreprenoriale 
 
2. Descriere afacere și strategie de implementare plan de afaceri 
2.1. Viziune, misiune și obiective specifice  
Descrierea activității aferente codului CAEN principal 
Cunoștințele/experiența anterioară a candidatului în afacerea propusă  
Locația de implementare a afacerii 
Viziunea, misiunea și obiectivul general al afacerii 
Obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung  SMART (Specifice, Cuantificabile, Realizabile, 
Relevante, Încadrate în Timp). Obiectivele specifice pe termen scurt se referă la primul an de 
activitate, obiectivele pe termen mediu acoperă anul 2 de activitate și obiectivele pe termen lung 
acoperă anul 3 de activitate. 
Maxim 5500 de caractere 

 
2.2. Descriere produse/servicii/lucrări 
Descrieți produsele/serviciile oferite:   
- în cazul produselor finite, prezentați pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, 
performanțe etc.; 
-  în cazul serviciilor, descrieți trăsăturile caracteristice ale acestora; 
- în cazul comerțului, precizați categoriile de produse ce le veți vinde.  
Descrieți fluxul tehnologic pentru realizarea produselor (în cazul activității de producție), fluxul 
de aprovizionare (principalii furnizori de materii prime/materiale consumabile/mărfuri etc.). 
Descrieți modul de realizare, personal implicat în prestarea serviciilor, calitatea serviciilor ce 
urmează a fi prestate. 
Precizați dacă produsele/serviciile sunt sezoniere și prezentați o estimare a cererii lunare pentru 



   
 

 
 
 

 
5 

 

acestea. 
În  cazul în care  veți  realiza  activități ce promovează  concret  cercetarea, dezvoltarea  
tehnologică și/sau  inovarea descrieți în ce constau aceste activități. 
Maxim 4000 de caractere 

 
2.3. Activități și rezultate  
Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a 
proiectului (12 luni de la semnarea contractului de subvenție) și rezultatele aferente 
ex.: 
 -asigurarea spațiului productiv/comercial prin închiriere/comodat, elaborare proiecte tehnice 
necesare: spațiu comercial, proiecte tehnice; 
-amenajare spaţiu; achiziționarea de utilaje, echipament, mobilier; obținere avize, acorduri, 
autorizații necesare implementării proiectului: utilaje, echipamente achiziționate; 
-recrutare/selecție/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal: persoane angajate 
și instruite; 
-acțiuni de promovare a produselor/serviciilor: materiale de promovare, evenimente de 
promovare; 
-aprovizionare cu materii prime, materiale: produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor 
tehnico-economice, sanitare etc.). 
Maxim 10000 de caractere 

 
2.4. Indicatori 
Denumire indicator Număr 

Număr locuri de muncă create în maxim 6 luni de la semnarea contractului de 
subvenție 

 

Număr locuri de muncă la finalul implementării planului de afaceri (12 luni de la 
semnarea contractului de subvenție) 

 

Număr locuri de muncă la sfârșitul perioadei de sustenabilitate a planului de 
afaceri(18 luni de la semnarea contractului de subvenție) 

 

 

3. Analiză SWOT  
Se vor menționa minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe, 
oportunități si amenințări. 
Maxim 4500 de caractere 

 
4. Schemă organizatorică și politică de resurse umane 
4.1 Organigramă 
Reprezentați grafic schema organizatorică ulterior creării locurilor de muncă 

 
4.2. Locuri de muncă nou create 
Precizați posturile create și cerințele fiecărui post (studii, experiență, responsabilități). 
Descrieți și explicați politica de resurse umane (modalitate de angajare, politica salarială, 
politica de evaluare și motivare). 
Maxim 8000 de caractere 

 
5. Analiză piață de desfacere și concurență 

5.1. Analiză piață de desfacere 
Definiți piața dumneavoastră (prezentați caracteristicile specifice ale segmentului 
dumneavoastră de piață, amplasarea pieței – locală, regională, națională, internațională etc. şi 
mărimea acesteia (nr. și tipul de clienți potențiali, mărime d.p.d.v. fizic şi valoric), căror nevoi 
se adresează: de ex. alimentație, vestimentație, electro-casnice, birotică, turism etc.). 
Maxim 3500 de caractere 
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5.2. Principalii concurenți și avantaje competitive   
Prezentați principalii concurenți (denumire firmă, localitate) pe grupe de produse/servicii şi 
caracteristicile produselor/serviciilor în comparație cu cele ale concurenților, 
avantaje/dezavantaje, reputație, cotă de piață deținută, tip de clienți, grad de tehnologizare, 
nivel de prețuri şi calitate etc. 
Maxim 3500 de caractere  

 
6. Strategie de marketing  

6.1. Strategie de produs/serviciu 
Descrieți modul de prezentare a produselor/serviciilor dumneavoastră din puncte de vedere al 
caracteristicilor principale: standarde/personalizate, dimensiuni, culoare, calitate, ambalaje, tip 
de garanții etc. 
Includeți elementele ce stau la baza gamei de produse si servicii, ciclului de viată, servicii conexe, 
marca, ambalaj, etc. Precizați serviciile post-vânzare pe care le veți acorda (transport, garanție, 
reparații etc.). 
Maxim 3500 de caractere 

 

6.2. Strategie de preț 
Prezentați următoarele aspecte: 
- prețul mediu estimat pe fiecare categorie de produs/servicii în comparație cu cel al 
concurenților; 
- adaosul comercial pe categorii de produse/servicii; 
- reduceri și alte metode, dacă se vor acorda, pentru fidelizarea clienților. 
Maxim 3500 de caractere 

 

6.3.  Strategie de plasare/distribuție  
Menționați care sunt canalele dumneavoastră de distribuție: cu ridicata, cu amănuntul, prin 
magazine proprii, reţea de magazine specializate, la comandă etc.). 
Maxim 3500 de caractere 

 

6.4.  Strategie de promovare 
Prezentați metodele de promovare a produselor/serviciilor: publicitate online (website propriu), 
rețele de socializare, pliante, broșuri, bannere etc.  
Maxim 3500 de caractere 

 
7. Riscuri  
Prezentați riscurile asociate cu implementarea planului de afaceri/derularea afacerii (minim 3 
riscuri) și  măsuri de atenuare a impactului acestor riscuri. 
Max 2000 de caractere 

 
8. Contribuție la teme secundare și orizontale 
Propuneți min 3 măsuri concrete pentru promovarea și atingerea unei/unor teme orizontale de 
mai jos: 

• dezvoltare durabilă, precum: dezvoltarea parteneriatelor între întreprinderi, institute și 
universități pentru a facilita schimbul de date științifice și tehnologice și a asigura asistența 
tehnică necesară pentru dezvoltarea durabilă, dezvoltarea unor baze de date relevante și a unor 
sisteme de monitorizare a mediului, transmiterea datelor și prelucrarea acestora, participarea la 
cursuri de specialiști în managementul deșeurilor certificate și sau altele echivalente, derularea 
unui program în cadrul întreprinderii de reciclare selectivă, achiziționarea/utilizarea unor 
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echipamente ce permit un consum redus, activități dedicate protecției mediului, eficienței 
energetice, biodiversității, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, rezistenței la 
dezastre etc. 

• sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și eficiență din punct de 
vedere al utilizării resurselor, precum: achiziționarea/ utilizarea unor echipamente ce permit un 
consum redus, ex. cele clasa A, derularea unor campanii de informare pentru promovarea 
măsurilor de eficiență energetică și utilizarea energiei din resurse regenerabile în IMM-uri, 
activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniul eficienței energetice și al 
energiei din surse regenerabile, investiții în utilizarea mai largă a contractului de performanță 
energetică, eficiență energetică și instalații de încălzire și răcire pe baza de energie din surse 
regenerabile etc. 

• inovare socială, precum: derularea unor campanii de informare pentru promovarea inovării 
sociale, egalității de șanse, de gen, nediscriminării, accesabilitatea persoanelor cu dizabilități, 
dar și aplicarea unor metode inovatoare de combatere a discriminării, crearea/ dezvoltarea unui 
produs/ serviciu de inovare socială etc. 

• TIC, precum: promovarea, susținerea și participarea în cadrul unor cursuri de dobândire 
și/sau dezvoltare a competențelor digitale, TIC (ECDL, competențe informatice etc.), diferite 
soluții TIC pentru „întreprinderi inteligente”, dezvoltarea unor soluții TIC pentru informarea și 
acordarea de drepturi consumatorilor, în cazul întreprinderilor ce furnizează servicii turistice, 
dezvoltarea unui conținut electronic relevant etc.  

• egalitatea de șanse și nediscriminarea, precum: diverse măsuri luate pentru persoanele cu 
dizabilități fizice (ex. crearea de locuri de parcare, adaptarea căilor de acces, a echipamentelor, 
a biroului, crearea de toalete destinate special persoanelor cu dizabilități fizice etc.), politica de 
recrutare și selecție personal, de evaluare și promovare a personalului se va face pe criterii 
nediscriminatorii, cod de etică, promovarea unei culturi organizaționale bazată pe egalitate de 
șanse etc. 
Maxim 4000 de caractere 

9. Caracter incluziv  

Precizați modul în care veți promova caracterul incluziv la locul de muncă și la nivelul general al 
afacerii 
Maxim 4000 de caractere 

10. Sustenabilitate 

Precizați modul în care veți asigura sustenabilitatea afacerii pe termen lung. 
Maxim 4000 de caractere 

 
11. Proiecții financiare 

- vezi anexa 1a (care se va încărca în platformă în următoarele formate: .xls, 
.xlsx). 

Prezentați o previziune pe 3 ani privind toate cheltuielile și veniturile implicate 
în desfășurarea activității, inclusiv cele finanțate prin proiect și ipotezele de lucru 
pe baza cărora au fost acestea estimate. Se va pune accent pe cash-flow-ul 
previzionat, justificarea și fundamentarea bugetului proiectului, precum și a 
veniturilor și cheltuielilor estimate pe cei 3 ani de monitorizare, dată fiind 
importanța acestora în creșterea șanselor de susținere și dezvoltare a afacerii. 
Toate documentele pe care le considerați utile în justificarea proiecțiilor 
financiare se vor încarcă într-un fișier de tip pdf de max. 100 MB 
Maxim 10000 de caractere 
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12. Declarații 
 
Subsemnatul/Subsemnata, identificat(ă) conform documentului/documentelor de 
identitate încărcat/e la punctul 1.8 a prezentului plan de afaceri îmi asum 
următoarele: 
1. cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal referitoare la falsul în declarații, 
declar pe propria răspundere faptul că, în cazul în care sunt selectat/ă pentru a 
obține o finanțare în cadrul proiectului STARS (contract de finanțare nr. 
POCU/829/6/13/140840) mă angajez să înființez în mod legal o întreprindere 
respectând regiunea de implementare, domeniul de activitate, denumirea, forma 
de organizare juridică și asociaţii menționați la secțiunea 1 a prezentului plan de 
afaceri. 
 
În plus îmi asum: 
- să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 
prevederile legislației comunitare şi naționale în domeniul egalității de șanse, 
nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice şi a 
schemei de minimis; 
- să asigur funcţionarea întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 
perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent 
contractului de finanțare; 
- să asigur perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni, ceea ce presupune 
continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 
- în cazul în care voi fi declarat câștigător al concursului, mă voi angaja cu 
contract individual de muncă în cadrul viitoarei firme beneficiare a ajutorului de 
minimis din cadrul proiectului. 
Înțeleg, de asemenea, că IBA-București are dreptul de a refuza semnarea 
contractului de subvenție în cazul în care una dintre condițiile asumate mai sus nu 
este respectată. 
 
2. Declar că: 
✓ Am fost informat privind obligativitatea de a furniza datele mele personale și că 
datele mele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Proiectului ”STARS”, 
contract de finanțare nr. POCU/829/6/13/140840, de către Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA București, cu sediul în 
București, strada Dinu Vintilă, nr. 6, sector 2, cod fiscal 27285465, atribut fiscal RO, 
fiind necesare implementării proiectului anterior precizat; 
✓ Am fost informat că datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator 
şi sunt comunicate următorilor destinatari: AM POCU, OIR POCU, USAMV București, 
alte autorități publice centrale/locale, și alte instituții abilitate, după caz; 
✓ Am fost informat că, prelucrarea datelor personale de către Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA București se va realiza cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor); 



   
 

 
 
 

 
9 

 

✓ Având cunoștință de prevederile art. 320-328 din Codul Penal al României cu 
privire la falsul în înscrisuri, nu am furnizat informații false în documentele 
prezentate și îmi asum responsabilitatea, garantând că datele furnizate sunt 
actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor 
survenite în datele personale (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, 
schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunț echipa proiectului și să aduc o copie 
a actelor doveditoare; 
✓ Sunt de acord cu stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter 
personal în cadrul Proiectului “STARS”, (POCU/829/6/13/140840). 
 
3. declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal al 
României, cu privire la falsul în declarații, că: 
✓ particip la un SINGUR concurs de planuri de afaceri dintre concursurile 
organizate în proiectele aferente apelului de proiecte cu numărul 829, denumit 
Innotech Student sau din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Axa prioritară 6, Obiectivul specific 6.13; 
✓ nu beneficiez și nu fac parte din grupul ţintă al unui alt proiect cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 6, Obiectivul specific 6.13; 
✓ nu beneficiez de nici o altă finanțare europeană prin Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activităţi similare cu cele ale 
proiectului în care mă înscriu prin prezenta: STARS, (POCU/829/6/13/140840) 
✓ Valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis primită în ultimii 2 ani fiscali 
precedenți și anul fiscal în curs, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate 
în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește plafonul stabilit prin 
schema de minimis Innotech Student; 
  
4. declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal al 
României, cu privire la falsul în declarații, că: 
✓ nu sunt în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau 
a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările 
ulterioare; 
✓ nu sunt angajat al liderului de proiect/partenerului și nu sunt în relație de 
soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de 
proiect sau partener; 
✓ am luat cunoștință de obligația pe care o am de a notifica în scris administratorul 
schemei de ajutor de minimis de îndată ce apare o situație de conflict de interese 
pe perioada derulării proiectului și de a lua măsuri pentru înlăturarea situației 
respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, ne asumăm 
răspunderea de respectare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 și imediat ce vom avea cunoștință 
de existența unor nereguli și/sau fraude vom sesiza administratorul schemei de 
ajutor de minimis și autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene. 
✓ în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru 
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corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani; 
✓ nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanțe judecătorești, pentru o faptă care să aducă atingere eticii profesionale sau 
pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; 
✓ nu mă aflu în situația vreunui conflict de interese sau incompatibilități astfel 
cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și 
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, completată și modificată. 
 nu am fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de 

minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a 
facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată creanța a fost 
integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 
 nu am/nu voi avea calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi, 

la data semnării contractului de subvenție; 
✓ Subsemnatul/Subsemnata, declar că informațiile furnizate sunt complete și 
corecte în fiecare detaliu. 
 



Titlu plan de afaceri:

Nume solicitant: 

1.1 Cheltuieli salariale (net)_Administrator luna 0,00 0,00 0,00

1.2 Contributii sociale (angajat si 

angajator)_Administrator

luna
0,00 0,00

0,00

1.3 Cheltuieli salariale (net)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.4 Contributii sociale (angajat si angajator)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.5 Cheltuieli salariale (net)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.6 Contributii sociale (angajat si angajator)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.7 Cheltuieli salariale (net)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.8 Contributii sociale (angajat si angajator)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.9 Cheltuieli salariale (net)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.10 Contributii sociale (angajat si angajator)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.11 Cheltuieli salariale (net)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

1.12 Contributii sociale (angajat si angajator)_XXXX luna 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Cheltuieli pentru cazare 0,00 0,00 0,00

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 0,00 0,00 0,00

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor 

(inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 

transport în comun sau taxi, gară, autogară sau 

port şi locul delegării ori locul de cazare, precum 

şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de 

cazare şi locul delegării)

0,00 0,00

0,00

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale 

aferente deplasării
0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 servicii de specialitate buc 0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 x buc 0,00 0 0,00 0,00

4.2 y buc 0,00 0 0,00 0,00

4.3 buc 0,00 0 0,00 0,00

4.4 buc 0,00 0 0,00 0,00

4.5 buc 0,00 0 0,00 0,00

4.6 buc 0,00 0 0,00 0,00

4.7 buc 0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 … 0,00 0,00 0,00

5.2 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 … 0,00 0,00 0,00

6.2 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 buc 0,00 0 0,00 0,00

7.2 .. 0,00 0,00 0,00

Denumire capitolelor si categoriilor de cheltuieli

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, 

vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)

Total capitol 3

Total Capitol 4

4.Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte 

cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor 

BUGET PLAN DE AFACERI 

Se introduc numai cheltuieli eligibile pentru finanțare din subvenție

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 

Nr.crt. Pret unitar  

1.Cheltuieli cu personalul nou angajat 

Total cheltuiala 

(eligibila pentru 

finantare)

Cantitate Unitate 

de 

masura 

Cost total fara 

TVA

TVA Cost total cu TVA 

Total capitol 1

Total capitol 2

 2 Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite : (transport/cazare/diurna)

Total Capitol 5

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor  (apa si canalizare, energie electrica, energie termica si sau gaze naturale, telefonie, internet, acces la baze de date, servicii 

postale si/sau curierat)

Total Capitol 6



7.3 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.1 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.1 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.1 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

13.1 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.1 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.1 Prelucrare de date 0,00 0,00 0,00

15.2  Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii 

informatice
0,00 0,00

0,00

15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de   

specialitate relevante pentru operaţiune, în 

format tipărit şi/sau electronic

0,00 0,00

0,00

15.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, 

drepturi şi active similar
0,00

0
0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.1 … 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total General 0,00 0,00 0,00 0,00

Firma va fi plătitoare de TVA? Da Nu

Total Capitol 11

Total Capitol 12

10.Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor

Total Capitol 9

Total Capitol 10

Total Capitol 8

Total Capitol 7

8.Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor

9.Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor

Valoarea totala eligibila a planului de afaceri care poate fi acordata este de maximum 484.350,00 lei sub forma unei subvenții nerambursabile (ajutor 

de minimis). TVA este eligibil pentru finantare doar daca firma nu va fi  inregistrata in scopuri TVA. În cazul în care firma opteaza încă de la înființare 

să fie plătitoare de TVA,  costurile  eligibile vor fi considerate cele fără TVA (TVA deductibil este neeligibil).

Planul  de afaceri nu trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate in buget. Completati doar acele 

cheltuieli pe care le considerati necesare.

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

Total Capitol 16

Total Capitol 13

Total Capitol 14

Total Capitol 15

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor

15.Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor



PROIECTIE VENITURI

UM

Cantitate 

estimată, 

lunar

Numar 

luni

Preț unitar fara 

tva (lei)

Valoare estimata 

fara tva (lei)

Valoare 

tva (lei)

Valoare 

estimată 

inclusiv tva, 

AN 1 (lei)

UM

Cantitate 

estimată, 

lunar

Numar luni

Preț unitar 

fara tva 

(lei)

Valoare 

estimata fara 

tva (lei)

Valoare 

tva (lei)

Valoare 

estimată 

inclusiv tva, AN 

2 (lei)

UM

Cantitate 

estimată, 

lunar

Numar luni

Preț unitar 

fara tva 

(lei)

Valoare 

estimata fara 

tva (lei)

Valoare 

tva (lei)

Valoare 

estimată 

inclusiv tva, AN 

3 (lei)
1 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota

Anul I, II, III  sunt ani intregi de functionare (a cate 12 luni)

Denumire produs/ serviciu

AN 1 AN 2 AN 3

Nr. 

crt.



CASH-FLOW

AN I AN II AN III

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 0,00 0,00 0,00

A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 0,00 0,00 0,00

1 din vânzări 0,00 0,00 0,00

2 din credite primite 0,00 0,00 0,00

3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0,00 0,00 0,00

4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 0,00 0,00 0,00

Total disponibil (I+A) 0,00 0,00 0,00

B Utilizari numerar din exploatare 0,00 0,00 0,00

1
Cheltuieli cu materii prime şi materiale 

consumabile aferente activităţii desfaşurate
0,00 0,00 0,00

2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 0,00 0,00 0,00

3 Chirii 0,00 0,00 0,00

4 Utilităţi 0,00 0,00 0,00

5
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de 

marketing, Servicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere
0,00 0,00 0,00

6 Alte cheltuieli (soft-uri, obiecte de inventar) 0,00 0,00 0,00

7 Asigurări 0,00 0,00 0,00

8 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 0,00 0,00 0,00

9

Alte cheltuieli   necesare  functionarii afacerii, 

neincluse in categoriile de mai sus, suportate din 

surse proprii (care NU se deconteaza din 

subventie)- pentru anul I

0,00 0,00 0,00

C

Cheltuieli de investitii (Cheltuieli cu achiziția de 

active fixe corporale - altele decât terenuri și 

imobile)

0,00 0,00 0,00

D Credite 0,00 0,00 0,00

rambursări rate de credit scadente 0,00 0,00 0,00

dobânzi şi comisioane 0,00 0,00 0,00

E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 0,00 0,00 0,00

1 Plăţi TVA 0,00 0,00 0,00

2 Rambursări TVA 0,00 0,00 0,00

3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 0,00 0,00 0,00

F Dividende

G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 0,00 0,00 0,00

H Flux net de lichidităţi (A-G) 0,00 0,00 0,00

II Sold final disponibil (I+H) 0,00 0,00 0,00

Nota

Anul I, II, III  sunt ani intregi de functionare (a cate 12 luni)

Nr. crt. Explicaţii / lună
An

la pct B9  - in anul I de  de functionare  (anul implementarii planului de afaceri si acordarii subventiei) se 

introduc  alte  cheltuieli  decat cele suportate din subventie , dar necesare pentru functionarea afacerii  si 

suportate din surse proprii (daca este cazul).  
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își 
găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu 
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Titlu proiect: STudent - AntreprenoR de Succes – STARS 
Contract nr. POCU/829/6/13/140840 

Anexa 2 
 
 
 

 

 

 

Lista cheltuielilor eligibile 

 

Cheltuieli eligibile 

Taxe pentru înființarea 
întreprinderii 

▪ Taxe pentru înființarea de întreprinderii 

Cheltuieli cu salariile 
personalului nou-
angajat  
 

▪ Cheltuieli salariale  

▪ Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați  

▪ Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori)  

Cheltuieli cu deplasarea 
personalului 
întreprinderilor nou-
înființate 
 

▪ Cheltuieli pentru cazare  

▪ Cheltuieli cu diurna personalului propriu  

▪ Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv 
transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun 
sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul 
de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre 
locul de cazare şi locul delegării)  

▪ Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente 
deplasării 

Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte 
de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli 
pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor 

Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea 
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Cheltuieli eligibile 

diverselor activităţi ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 

Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării 
întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: 
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 

Utilități aferente funcționării întreprinderilor  

Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 

Servicii de întreținere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente 
funcționării întreprinderilor 

Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor  

Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor  

Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor  

Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor  

Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor  

Alte cheltuieli aferente 
funcționării 
întreprinderilor  
 

▪ Prelucrare de date   

▪ Întreținere, actualizare şi dezvoltare de aplicații 
informatice  

▪ Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate 
relevante pentru operațiune, în format tipărit şi/sau 
electronic  

▪ Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi 
active similare  

Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 

 

 
 

i Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de întreprinderi, efectuată înaintea semnării contractului de subvenție, 
se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenție. 



 

 
1 
 

  
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlu proiect: STudent - AntreprenoR de Succes – STARS 

               Contract nr. POCU/829/6/13/140840  
Anexa 4 

 
 

 
 
 
 
 

Grila de evaluare tehnică și financiară – ETAPA II 
 

Candidatul  _____________________________________________________________ 
 

Nr. 
crt. 

Verificarea planului de afaceri și a machetei financiare 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Modalitatea de a evaluare 

1.  
DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE 
IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI 

25 
  

1.1 

Descrierea afacerii (domeniul de activitate, experiența 
anterioară a candidatului în domeniul de activitate vizat, 
locația, viziune, misiune) 
 

6 

 0 p – Afacerea nu este descrisă  
2 p – Afacerea este descrisă sumar 
4 p – Afacerea este descrisă, dar nu sunt corecte și corelate toate 
elementele solicitate 
6 p – Afacerea este descrisă și toate elementele solicitate sunt 
abordate corect și corelat 
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Nr. 
crt. 

Verificarea planului de afaceri și a machetei financiare 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Modalitatea de a evaluare 

1.2 
Definirea obiectivelor pentru următorii 3 ani de 
activitate 

3 

 0 p – Obiectivele nu sunt definite  
2 p – Obiectivele sunt definite SMART pe doi ani de implementare 
și sunt corelate cu activitățile și rezultatele  
3 p – Obiectivele sunt definite SMART pe fiecare an de 
implementare și sunt corelate cu activitățile și rezultatele 

1.3 
Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac 
obiectul afacerii 

10 

 0 p – Produsele/serviciile/lucrările nu sunt descrise, nu este 
prezentat fluxul activității, nu sunt propuse activități ce promovează 
cercetarea, dezvoltarea tehnologică, inovarea 
4 p – Produsele/serviciile/lucrările sunt descrise, dar nu sunt corecte 
și corelate toate elementele solicitate, nu sunt propuse activități ce 
promovează cercetarea, dezvoltarea tehnologică, inovarea 
8 p – Produsele/serviciile/lucrările sunt descrise și toate elementele 
solicitate sunt abordate corect, complet  și corelat, dar nu sunt 
propuse concret activități ce promovează cercetarea, dezvoltarea 
tehnologică și/sau inovarea 
10 p – Produsele/serviciile/lucrările sunt descrise și toate 
elementele solicitate sunt abordate corect, complet  și corelat. Sunt 
propuse concret activităţi ce promovează cercetarea, dezvoltarea 
tehnologică și/sau inovarea 

1.4 Descrierea activităţilor și a rezultatelor aferente 6 

 0 p – Nu sunt prezentate activitățile necesare și rezultatele aferente 
implementării planului de afaceri 
2 p – Sunt enumerate activitățile si rezultatele, fără a fi detaliate 
4 p – Activitățile necesare implementării planului de afaceri și 
rezultatele aferente sunt prezentate sumar și/sau incomplet și/sau 
într-un mod neorganizat și irelevant 
6 p – Activitățile necesare implementării proiectului sunt prezentate 
complet detaliat și într-un mod organizat si relevant, fiind corelate 
cu rezultate aferente 
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Nr. 
crt. 

Verificarea planului de afaceri și a machetei financiare 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Modalitatea de a evaluare 

2.  ANALIZA SWOT A AFACERII 4   

2.1 Analiza SWOT a afacerii 4 

 0 p – Analiza SWOT nu este realizată 
De acorda 1 punct pentru fiecare secțiune a analizei SWOT, minim 
2 elemente per secțiune 
4 p - Analiza SWOT  este realizată corect, în mod relevant și 
complet 

3.  
SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE 
RESURSE UMANE 

8 
  

3.1 Structura organigramei 2 

 0 p – Organigrama nu este prezentată 
1 p – Organigrama este prezentată, dar nu este corectă/completă 
distribuția personalului 
2 p – Organigrama este realizată, cu distribuția personalului în mod 
corect 

3.2 Descrierea politicii de resurse umane  6 

 0 p – Politica de resurse umane nu este prezentată 
2 p – Politica de resurse umane este descrisă sumar 
4 p – Politica de resurse umane este descrisă, dar nu sunt corecte 
și corelate toate elementele solicitate 
6 p – Politica de resurse umane este descrisă și toate elementele 
solicitate sunt abordate corect și corelat 

4.  ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI 8   

4.1 
Definirea pieței de desfacere 
 

4  

 0 p – Piața de desfacere nu este definită 
2 p – Piața de desfacere este definită, dar nu sunt corecte și corelate 
toate elementele solicitate 
4 p – Piața de desfacere este definită și toate elementele solicitate 
sunt abordate corect și corelat 
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Nr. 
crt. 

Verificarea planului de afaceri și a machetei financiare 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Modalitatea de a evaluare 

4.2 Descrierea concurenței 4 

 0 p –Principalii concurenți nu sunt prezentați 
2 p – Principalii concurenți  sunt prezentați, dar nu sunt corecte și 
corelate toate elementele solicitate 
4 p – Principalii concurenți  sunt prezentați, elementele solicitate 
sunt abordate corect și corelat 

5.  STRATEGIA DE MARKETING 8   

5.1 
Descrierea strategiei de produs/serviciu  
 

2 

 0 p – Strategia de produs/serviciu nu este descrisă 
1 p – Strategia de produs/serviciu este descrisă incomplet 
2 p – Strategia de produs/serviciu este descrisă complet, cu toate 
elementele solicitate 

5.2 Descrierea strategiei de preț 2 

 0 p – Strategia de preț nu este descrisă 
1 p – Strategia de preț este descrisă incomplet 
2 p – Strategia de preț este descrisă complet, cu toate elementele 
solicitate 

5.3 Descrierea strategiei de plasare/distribuție 2 

 0 p – Strategia de plasare/distribuție nu este descrisă 
1 p – Strategia de plasare/distribuție este descrisă incomplet 
2 p – Strategia de plasare/distribuție este descrisă complet, cu toate 
elementele solicitate 

5.4 Descrierea strategiei de promovare 2 

 0 p – Strategia de promovare nu este descrisă 
1 p – Strategia de promovare este descrisă incomplet 
2 p – Strategia de promovare este descrisă complet, cu toate 
elementele solicitate 

6.  RISCURI 3   

6.1 
Prezentarea riscuri si a masurilor de atenuare a 
impactului 

3 

 0 p – Riscurile nu sunt prezentate 
1 p – Riscurile  sunt prezentate, fără măsuri de atenuare a 
impactului relevante 
3 p – Riscurile sunt prezentate împreună cu măsuri de atenuare a 
impactului relevante 
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Nr. 
crt. 

Verificarea planului de afaceri și a machetei financiare 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Modalitatea de a evaluare 

7.  
CONTRIBUȚIA LA TEMELE SECUNDARE ȘI 
ORIZONTALE 

5 
  

7.1 
Contribuția la temele secundare şi orizontale  
 

5 

 0 p –  Nu sunt prezentate măsuri concrete pentru promovarea și 
atingerea unei teme orizontale 
1 p – Sunt prezentate măsuri concrete pentru promovarea și 
atingerea unei teme orizontale 
Se va acordă câte un punct în plus pentru fiecare temă orizontală 
promovată 

8.  CARACTERUL INCLUSIV 5   

8.1 Caracterul incluziv al afacerii 5 

 0 p –Nu se descrie modalitatea prin care se va asigură caracterul 
inclusiv  
2 p – Modalitatea prin care se va asigură incluziunea este descrisă, 
fără măsuri concrete 
4 p - Modalitatea prin care se va asigură incluziunea este descrisă, 
prin măsuri concrete și relevante  
5p - Modalitatea prin care se va asigură incluziunea este descrisă, 
prin măsuri concrete și relevante și se alocă buget aferent  

9.  SUSTENABILITATE 4   

9.1 Sustenabilitatea afacerii 4 

 0 p – Nu se descrie modalitatea prin care se va asigura 
sustenabilitatea pe termen lung 
2 p – Modalitatea prin care se va asigura sustenabilitatea pe termen 
lung este descrisă sumar 
4 p - Modalitatea prin care se va asigura sustenabilitatea pe termen 
lung este descrisă clar și fundamentată 

10. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA 25   
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Nr. 
crt. 

Verificarea planului de afaceri și a machetei financiare 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Modalitatea de a evaluare 

10.1 Încadrarea cheltuielilor 4 

 0 p – Cheltuielile nu au fost corect încadrate 
2 p – Încadrarea corectă a cheltuielilor a fost realizată în proporție 
redusă (sub 50%)  
3 p - Încadrarea corectă a cheltuielilor a fost realizată în proporție 
majoritară  
4 p – Cheltuielile au fost corect încadrate 

10.2 Detalierea costurilor  5 

 0 p – Costurile din bugetul proiectului nu sunt justificate 
2 p – Costurile din bugetul proiectului sunt descrise sumar, fără a fi 
justificate 
3 p – Majoritatea costurilor sunt detaliate și sunt necesare pentru 
implementarea planului de afaceri 
5 p – Toate costurile din bugetul proiectului sunt detaliate și 
necesare pentru implementarea planului de afaceri 

10.3 Estimarea costurilor  6 

 0 p – Costurile nu sunt realiste (corect estimate) și nu respectă 
principiul eficienței utilizării fondurilor publice 
2 p – Costurile sunt estimate realist în proporție redusă, din punct 
de vedere al corectitudinii și respectă principiul eficienței utilizării 
fondurilor publice 
4 p – Majoritatea costurilor sunt realiste (corect estimate) și respectă 
principiul eficienței utilizării fondurilor publice 
6 p – Costurile sunt realiste (corect estimate) și respectă principiul 
eficienței utilizării fondurilor publice 
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Nr. 
crt. 

Verificarea planului de afaceri și a machetei financiare 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Modalitatea de a evaluare 

10.4 
Previzionarea cheltuielilor și a veniturilor (cash-flow) pentru 
primii 3 ani fiscali 

10 

 Se acordă maxim 5 puncte pentru previziunea cheltuielilor, astfel:  
0 p - Dacă cheltuielile nu sunt estimate corect și nu sunt bine 
fundamentate  
2 p - Dacă cheltuielile sunt incorect estimate în marea lor majoritate 
(proporționale cu numărul de luni din an) și/sau nu sunt bine 
fundamentate 
 4 p - Dacă cheltuielile sunt corect estimate și bine fundamentate în 
marea lor majoritate  
5 p - Dacă cheltuielile sunt corect estimate (proporționale cu 
numărul de luni din an) și sunt bine fundamentate  
Se acordă maxim 4 puncte pentru previziunea veniturilor, astfel:  
0 p - Dacă veniturile nu sunt realiste, nu se pot calcula pe baza 
informațiilor de bază (preturi și cantități) 
1 p Dacă veniturile sunt parţial realiste, se pot calcula doar parţial 
sau lipsesc informațiile de bază (preturi și cantități) 
 2p - Dacă veniturile sunt realiste în integralitate, dar nu se pot 
calcula pe baza preturilor și a cantităților  
4p – Dacă veniturile sunt realiste în integralitate si se pot calcula pe 
baza preturilor și a cantităților 
Se acordă 1 punct dacă cashflow-ul este pozitiv pe întreaga durată 
a previziunilor 

11.  COERENȚA PLANULUI DE AFACERE 5   

11.1 
Coerența informațiilor din cadrul secțiunilor planului de 
afaceri 

5 

 0 p – Informațiile prezentate în secțiunile planului de afaceri se 
contrazic și/sau nu sunt corelate și/sau nu sunt coerente 
3 p – Informațiile prezentate în secțiunile planului de afaceri sunt 
coerente, dar există anumite lacune/necorelări 
5 p – Informațiile prezentate în secțiunile planului de afaceri sunt 
coerente și corelate 

 Total punctaj obținut la evaluarea tehnică și financiară 
Max 
100p 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care 

își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de 

muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlu proiect: STudent - AntreprenoR de Succes – STARS 

Contract nr. POCU/829/6/13/140840 

Anexa 5 

 

 

 

 

 

 

Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menţionate în  

Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

 

 

Turism și ecoturism 

5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similare 

5520 Facilitați de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 

5590 Alte servicii de cazare 

7911 Activităţi ale agențiilor turistice 

7912 Activităţi ale tur-operatorilor 

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică 

 

Textile și pielărie 

1310  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 

1320  Producţia de țesături 

1330 Finisarea materialelor textile 

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 

1393 Fabricarea de covoare si machete 

1395 Fabricarea de textile nețesute si articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte 

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 

1399 Fabricarea altor articole textile 

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru 
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1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii n.c.a. 

1420 Fabricarea articolelor din blană 

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 

1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 

1520 Fabricarea încălțămintei 

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 

4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 

4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 

9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 

9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană 

 

Lemn și mobilă 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn 

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale 

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătarii 

3103 Fabricarea de saltele și somiere 

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 

4613 Intermedieri în Comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat 

4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor  

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a 

9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 

 

Industrii creative 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental 
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2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 

5811 Activităţi de editare a cărților 

5813 Activităţi de editare a ziarelor 

5814 Activităţi de editare a revistelor și periodicelor 

5819 Alte activităţi de editare 

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video și de programe de televiziune 

5912 Activități de post-producţie cinematografică, video și de programe de televiziune 

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 

5914 Proiecția de filme cinematografice 

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și Activități de editare muzicală 

6010 Activități de difuzare a programelor de radio 

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune 

7111 Activități de arhitectură 

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea 

7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 

7311 Activități ale agențiilor de publicitate 

7312 Servicii de reprezentare media 

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 

7410 Activități de design specializat 

7420 Activități fotografice 

7430 Activități de traducere scrisa și orală (interpreți) 

8130 Activități de întreținere peisagistică 

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) 

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 

9003 Activități de creație artistică 

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 

9329 Alte activități recreative și distractive 

9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 

 

Industria auto si componente 

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice 

2813 Fabricarea de pompe și compresoare 

2814 Fabricarea de articole de robinetărie 



   
 

 
 
 

 
4 

 

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci 

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 

3020 Fabricarea materialului rulant 

3312 Repararea mașinilor 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 

3319 Repararea altor echipamente 

4511 Comerț cu autoturisme si autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 

4531 Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 

4532 Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 

 

Tehnologia informațiilor și telecomunicații 

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice 

2612 Fabricarea altor componente electronice 

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație 

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optică  

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice 

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou 

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului 

4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine 

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate 

5829 Activități de editare a altor produse software 

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

6130 Activități de telecomunicații prin satelit 

6190 Alte activități de telecomunicații 

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă 

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației 

6203  Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 
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6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 

6312 Activități ale portalurilor web 

6399 Alte activități de servicii informaționale 

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

9512 Repararea echipamentelor de comunicații 

 

Procesarea alimentelor și băuturilor 

1011 Producţia și conservarea cârnii 

1012 Prelucrarea și conservarea cârnii de pasare 

1013 Fabricarea produselor din carne 

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor 

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor 

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 

1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 

1052 Fabricarea înghețatei 

1061 Fabricarea produselor de morărit 

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor 

1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare 

1081 Fabricarea zaharului 

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei 

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor 

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 

1089 Fabricarea altor produse alimentare 

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 

1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 

1105 Fabricarea berii 

1106 Fabricarea malțului 

1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale și alte ape îmbuteliate 

5610 Restaurante 

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 

5629 Alte activități de alimentație 
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Sănătate și produse farmaceutice 

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 

3250 Producţia de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice 

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 

7500 Activități veterinare 

8610 Activități de asistență spitalicească 

8621 Activități de asistență medicală generală 

8622 Activități de asistență medicală specializată 

8623 Activități de asistență stomatologică 

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană 

8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 

8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale 

8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji 

singure 

 

Energie si management de mediu 

2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 

2811 Fabricarea de motoare și turbine 

3512 Transportul energiei electrice 

3513 Distribuția energiei electrice 

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deșeurilor periculoase 

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 Activități și servicii de decontaminare 

 

Bioeconomie, biofarmacutică și biotehnologii 

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

 

Construcții 

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 
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4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafaţa și subterane 

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 

4291 Construcții hidrotehnice 

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. 

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 

4312 Lucrări de pregătire a terenului 

4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții 

4321 Lucrări de instalaţii electrice 

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire și de aer condiționat 

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcții 

4331 Lucrări de ipsoserie 

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 

4339 Alte lucrări de finisare 

4391 Lucrări de nivelatori, șarpante și terase la construcții 

4399 Alte Lucrări  speciale de construcții n.c.a. 4521* 

Fabricarea materialelor de construcții 

2229 Fabricarea altor produse din material plastic 

2311 Fabricarea sticlei plate 

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  

2313 Fabricarea articolelor din sticlă  

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320 Fabricarea de produse refractare  

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  

2351 Fabricarea cimentului 

2352 Fabricarea varului si ipsosului  

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 

2363 Fabricarea betonului  

2364 Fabricarea mortarului 
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2365 Fabricarea produselor din azbociment  

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   

2391 Fabricarea de produse abrazive  

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

 

Activități profesionale, științifice și tehnice  

7111 Activităţi de arhitectură 

7112 Activităţi de inginerie şi consultanță tehnică legate de acestea  

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice  

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale şi inginerie 

 

Distribuție 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 

5020 Transporturi maritime și costiere de marfă 

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 

5121 Transporturi aeriene de marfă 

5122 Transporturi spațiale 

5210 Depozitări 

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 

5224 Manipulări 

5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care 

își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de 

muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlu proiect: STudent - AntreprenoR de Succes – STARS 

Contract nr. POCU/829/6/13/140840 

Anexa 5 bis 

 

 

 

 

 

 

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE 

 

 

1. BIOECONOMIE 

1.1. Agro-alimentare 

1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional 

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

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

provocările secolului XXI 

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

1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor climatice 

globale 

1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil  

1.3. Biotehnologii  

1.3.1. Bionanotehnologii 

1.3.2. Biotehnologii de mediu 

1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare 

1.3.4. Biotehnologii industriale 

1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice 

1.3.6. Bioanaliza 

1.4. Știința medicamentului 

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

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

de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo 

1.4.3 Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi tehnologiile aferente, 
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pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic 

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

1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu mediul, animalele și 

omul. 

1.4.6 Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potențial de 

răspândire în masă. 

 

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE 

2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații 

2.1.1 Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni 

2.1.2 Internetul viitorului 

2.1.3 Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software 

2.1.4 Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale 

2.2. Spațiu 

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

2.2.2 Aplicații spațiale integrate 

 

2.3.  Securitate 

2.3.1 Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei 

organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane 

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

nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate 

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

generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi cartare interactive; optimizarea 

sistemelor rapide de evaluare şi luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în 

vederea integrării in reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție 

antiseismică, eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România) 

2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-

Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi 

serviciilor critice; sistemele de intelligence) 

OBSERVAȚIE: 

Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia preponderent cazul 

aplicațiilor civile. 

 

 

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE  

3.1. Energie 

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

3.1.2 Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile 

3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei 

3.1.4 Tehnologii  curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili 
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3.1.5 Instalații energetice de generație nouă  

3.2. Mediu și schimbări climatice 

3.2.1 Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă 

3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor  

3.3. Sisteme inteligente 

3.3.1  Oraşul inteligent 

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE 

4.1. Echipamente de transport 

1.1.1 Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic 

4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse 

4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse 

4.3. Tehnologii de depoluare 

4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor  

4.4. Materiale 

4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri 

funcționale 

4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 

4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate 

4.4.4 Materiale pentru energie 

4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport 

4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei 

 

5. SĂNĂTATE 

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

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

monitorizare a răspândirii paneuropene 

5.3 Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică  

5.4 Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală  

5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii  

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

morbiditate din Romania 

5.7 Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică 

5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și 

corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie 

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

suplimentelor alimentare 

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

5.11 Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, formulare și control 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc 

un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlu proiect: STudent - AntreprenoR de Succes – STARS 

Contract nr. POCU/829/6/13/140840 

 

Anexa 6 

 

 

 

 

 

 

Grila de evaluare finală (interviu), etapa III 

 

Candidatul   _____________________________________________________________ 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu interviu Observații 

1. 1. 

Gradul de cunoaștere al domeniului de activitate din cadrul 

planului de afacere propus: 

- studii în domeniu; 

- experiența profesională în domeniu; 

- activități conexe în domeniu. 

 

2. 2. 

Nivelul de motivație a candidatului: 

- pasiune, dorința de independență, autonomie, aport, 

resurse implicate, sprijinul familiei 

 

3. 3. 
Nivelul de implicare în dezvoltarea afacerii: 

- locație, priorități în carieră, timp alocat 

 

 

Rezultatul evaluării: ADMIS/ RESPINS 
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Anexa 7: Contract de subvenție  

 

CONTRACT DE  SUBVENȚIE 

NR. ………./…………….. 

 

1. Termeni, definiţii, prescurtări: 

Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezentul acord au următorul înţeles: 

(1) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau 
lucrări pe o piață; 

(2) administrator al schemei de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să 
deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul 
schemei de ajutor de minimis „Innotech Student”, administratorii schemei de minimis sunt 
administratorii de schemă de antreprenoriat sau entități juridice din componența 
administratorilor de schemă de antreprenoriat responsabile cu derularea de proceduri în 
domeniul ajutorului de minimis; 

(3) administrator al schemei de antreprenoriat – entitate publică sau privată care 
implementează, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, un proiect integrat 
finanțat prin Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.13. „Creșterea 
numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un 
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, proiect în cadrul 
căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înfiinţarea de start up-uri, cu respectarea 
condiţiilor impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, și detaliate în Ghidul 
solicitantului - Condiții specifice „Innotech Student”.  

Conform Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Innotech Student”, administratori ai 
schemei de antreprenoriat pot fi:  

 Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate 

 Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre 
acestea și sectorul privat/ centre de CDI 

 Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale 
Academiei Române 

 Academia Română 

 Asociaţii profesionale 

 Camere de comerţ şi industrie 

 Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare și Incluziune Socială 

 Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi 

 Organizaţii sindicale şi patronate 
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 Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică 

 ONG-uri 

 Parteneriate între categoriile mai sus menționate; 

(4) beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, 
în cadrul proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020,  Axa prioritară 6 „Educație și 
competențe”, Obiectivul specific 6.13. „Creșterea numărului absolvenților de învățământ 
terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la 
activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI”, prin intermediul administratorilor schemei de 
minimis; 

(5) beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, 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 în 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 finanțare cu Autoritatea de 
Management pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR 
POCU); 

(6) comercializarea produselor agricole  – deținerea sau expunerea unui produs agricol în 
vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe 
piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau 
prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă 
vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este 
considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate 
acestei activități; 

(7) contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI 
POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul 
schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 
corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014-2020; 

(8) contract de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de 
minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 
corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de 
ajutor de minimis; 

(9) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației 
activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este 
activitatea pentru care se acordă finanțarea; 

(10) furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR 
POCU; 

(11) întreprindere  - prin întreprindere, în sensul prezentei legi, se înţelege orice entitate 
angajată într-o activitate economică constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă 
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dată, 
indiferent de statutul său juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definită în 
jurisprudenţa Uniunii Europene, respectiv:  

(i) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

(ii) societăţi cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

(iii) asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară 
activităţi economice; 

(iv) entitati reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
182/2016 

(12) întreprinderea unică  – include toate întreprinderile între care există cel puțin una 
dintre relațiile următoare: 

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 
asociaților unei alte întreprinderi; 

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei 
întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei 
prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care 
controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, 
majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la 
care se face referire la punctele i-iv sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

(13) My SMIS  – sistemul IT  prin care potenţialii beneficiari din România pot solicita bani 
europeni pentru perioada de programare 2014-2020;  

(14) prelucrarea produselor agricole  – orice operațiune efectuată asupra unui produs 
agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția 
activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs 
de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

(15) produse agricole  – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 ; 

(16) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România 
pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina 
web a Comisiei Europene. 

 

 

 



                       

4 

 

 

2. Părţile contractului: 

 1. …………………………………………………………………………………., cu sediul 
…………………………………………, cod fiscal…………………….., telefon …………………………., fax……………., 
Adresa e-mail…………………., Cont Bancar  ……………………….,  deschis la …………………….,  prin 
reprezentant legal…………………, functia…………., în calitate de Administrator al schemei de 
minimis, pe de o parte, 

si  

2. ………………………………………………………………………………,  cu sediul in …………………….., cod 
fiscal………..,telefon  ……………..,  fax……………., e-mail……………… Cont Bancar ………………., deschis la 
……………….., reprezentata prin ………………………………, functia……………,  in calitate de Beneficiar de 
ajutor de minimis, pe de alta parte,  

prin liberul lor acord de voinţă, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă, 
încheie prezentul Contract de subvenţie. 

 

3. Legislaţie aplicabilă: 

 La încheierea şi pentru aplicarea prezentului Contract sunt avute în vedere, în special, dar 
nu limitat la acestea, prevederile: 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

- Schemei de ajutor de minimis Innotech Student, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor 
europene nr. ……………………………………….;   

- Contractului de finanţare cu ID: ……………………. încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU 
responsabil şi …………………………….., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile, Axa 
prioritară 6 – „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.13:  Creșterea numărului 
absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de 
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ 
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 
SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; 

- Ghidului solicitantului conditii specifice „Innotech Student”; 

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 

4. Durata contractului de subvenţie 

(1) Prezentul contract de subvenţie este valabil de la data semnării acestuia, ………….., pâna la 

terminarea perioadei de sustenabilitate a proiectului in conformitate cu scopul si obiectivele 

acestuia. 

(2) Prezentul contract de subvenţie se poate prelungi prin act adițional semnat de ambele părți.  
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5. Obiectul contractului şi scopul acordării subvenţiei 

 

5.1. Obiectul contractului – acordarea de subvenție (micro-grant), sub formă de ajutor de minimis,  

către întreprinderea ……………….. al cărei plan de afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului 

ID…………, pentru un buget de maximum …………. RON. 

 

5.2. Scopul acordării subvenției 

(1) În cadrul prezentului Contract, subvenția se acordă pentru înființarea și dezvoltarea 

întreprinderii. 

 

5.3. Cuantumul total al subvenției 

(1) Subvenția totală acordată în baza prezentului Contract de subvenție este de .............. lei  

 

6. Drepturile si obligațiile Beneficiarului ajutorului de minimis 

A. Drepturile Beneficiarului ajutorului de minimis: 

a) acordarea subvenției în cuantumul prevăzut la art.5.3, cu respectarea specificațiilor menționate 

la art.5.1 din prezentul Contract de subvenție, prin primirea eșalonată de fonduri pe bază de 

documente justificative transmise Beneficiarului finanțării nerambursabile, până la acoperirea 

integrală a cuantumului prevăzut la art.5.3 din prezentul Contract de subvenție, în vederea 

acoperirii cheltuielilor angajate/efectuate pentru implementarea planului de afaceri. 

b) accesarea mecanismelor de finanțare, în condițiile legislației în vigoare, pentru primirea 

fondurilor menționate la pct. a) de mai sus.      

B. Obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis: 

a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului si obiectivelor pentru care a fost 

acordată, conform proiectului ID………… și prezentului contract de subvenție. În acest sens, 

pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a 

implementa planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile 

prevăzute în schemă de ajutor de minimis și în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Innotech 

Student. 

b) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de 

minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare 

pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul 

schemei. 

c) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui intreaga valoare a ajutorului de 

minimis primit în situatia nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv 

dobânda aferentă. 
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d) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit: 

(1) Nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 

decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

(2) Nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin 

planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitatului Condiții Specifice 

POCU Innotech Student. Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii 

locurilor de muncă nou create în numărul și pe durata menționate în  Ghidul Solicitatului 

Condiții Specifice POCU Innotech Student; 

e) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli 

care nu respectă prevederile art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 

european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020. 

f) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor beneficiarului de finanțare 

nerambursabilă si  prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de virarea primei 

tranșe din subvenție. 

g) informarea în scris a beneficiarului de finanțare nerambursabilă, cu privire la orice modificări 

referitoare la bugetul ajutorului de minimis aprobat si la activitatea desfășurată care poate 

afecta implementarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID .............  în termen 

de maximum 3 de zile lucrătoare de la constatarea modificării. 

h) asigurarea accesului la sediul Beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților 

beneficiarului de finanțare nerambursabilă si a persoanelor împuternicite de furnizorul ajutorului 

de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU) sau Consiliul Concurenței să efectueze controlul privind 

modul de utilizare a subvenției, precum şi punerea la dispoziția acestora a documentelor 

solicitate  

i) transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de beneficiarul de 

finanțare nerambursabilă, furnizorul ajutorului de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU), 

administratorul ajutorului de minimis sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite de 

aceștia. 

j) păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în baza 

prezentului Contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei 

tranșe de subvenții. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a 

demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de 

minimis. 

k) depunerea la beneficiarul de finanțare nerambursabilă, conform solicitării acestuia, în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data încetării implementării proiectului aferent Contractului de 

finanțare cu ID ............., a raportului privind activitatea desfășurată și documentele suport 
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l) raportarea către beneficiarul finanțării nerambursabile, a tuturor datelor și a informațiile 

necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către 

furnizorul schemei.    

m) depunerea la organele competente a rapoartelor anuale/documentelor privind evidențierea  

ajutorului de minimis, potrivit legislației in vigoare privind ajutorul de minimis. 

n) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durata de minimum 3 

ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID ............., obligația 

arhivarii si păstrării documentelor conform legislației in vigoare. 

o) restituirea întregii valori a ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de 

acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. 

p) respectarea prevederilor minime de informare și publicitate în conformitate cu documentul 

Orientări privind accesarea finanțărilor din Programul Operațional Capital Uman cu modificările 

și completările ulterioare. 

q) obligația de a incheia polițe de asigurare cesionate în favoarea administratorului schemei de 

antreprenoriat, respectiv: 

- asigurarea de accidente persoane și deces, din orice cauză, pe perioada de implementare şi de 

sustenabilitate se va incheia in termen de max. 3 zile lucrătoare de la data incasării efective a 

primei tranșe a subvenției; 

– asigurarea bunurilor pentru întreprinderi mici și mijlocii – in termen de 3 zile lucrătoare de la 

data achiziționării bunurilor, pe perioadă de implementare şi de sustenabilitate şi încă trei ani 

după finalizarea proiectului; 

Pe intreaga perioada de valabilitate a prezentului contract, beneficiarul  finanțării are obligația 

de a pune la dispoziția administratorului următoarele: 

- polițele de asigurare ; 

- să facă dovada achitării primelor de asigurare sau a ratelor de prima subanuale, conform  

inregistrărilor din polițele de asigurare, corespunzătoare tranșelor/sumelor de bani accesate. 

 

7.  Obligațiile si drepturile Administratorului schemei de ajutor de minimis 

a) Obligațiile Administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:  

1. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza permanent 

ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în 

cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația 

națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv; 

2. Administratorului schemei de ajutor de minimis are obligația de a monitoriza respectarea 

regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis; 

3. Obligația de a transfera, conform mecanismului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, 

fonduri către Beneficiarul ajutorului de minimis pentru acoperirea directă a costurilor in 
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funcție de activitățile desfășurate pentru atingerea scopului pentru care a fost acordată, 

pana la acoperirea cuantumului subvenției, conform bugetului proiectului ID …………….., 

aprobat;  

4. Obligația de a verifica periodic, conform prevederilor din proiect, modul de  utilizare a 

subvenției acordate si de desfășurare a activității. 

5. Obligația de a informa beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare 

aferentă implementării proiectului ID ……….. care are consecințe directe asupra activității 

Beneficiarul ajutorului de minimis – contract de finanțare, cerere de finanțare, buget. 

6. Obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de 

cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei 

de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru 

a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului 

de minimis. 

 
 
 

b) Drepturile Administratorului schemei de ajutor de minimissunt:  

1. Dreptul de a solicita rapoarte, documente, informații cu privire la modul de modul de 

utilizare a subvenției si activitatea desfășurata.  

2. Dreptul de a avea acces la sediul Beneficiarul ajutorului de minimis, de a efectua 

controlul privind modul de utilizare a subvenției si modul de desfășurare a achizițiilor, si 

de a i se pune la dispoziție de către Beneficiarul ajutorului de minimis toate 

documentele solicitate.  

3. Dreptul de a solicita Beneficiarul ajutorului de minimis restituirea sumelor primite cu 

titlu de subvenție şi rămase necheltuite sau pentru care nu există justificare, până la 

data de ………………………….. 

4. Dreptul de solicita Beneficiarul ajutorului de minimis restituirea întregii subvenții 

acordate in cazul in care Beneficiarul ajutorului de minimis nu își îndeplinește obligațiile 

prevăzute la art. 6, lit. B din prezentul contract. 

 

 

8. Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică 
(1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel dacă între 

întreprinderile care beneficiază de subvenție exista cel puțin una dintre relațiile menţionate la 
pct. 1 alin. (5) din prezentul contract  de subventie, respectivele structuri vor fi tratate ca o 
singură „întreprindere unică”. 

(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu 
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va 
depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care 
efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică 
indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul 
este finanţat din surse naționale sau comunitare. 

(3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis 
acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, 
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se 
iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care 
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal 
acordate.  

(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, 
ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de 
acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate 
ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de 
minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi 
la data la care separarea produce efecte. 

(5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea 
taxelor sau a altor obligații fiscale. 

 

9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis/ Plăţi şi reguli privind transferul de sume 
aferente ajutorului de minimis 

(1) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o 
întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
nr.1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului 
de subvenție. 

(2) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor 
de minimis va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în 
acel an fiscal. 

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o 
perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro 
în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra 
cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar 
pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăseste acest plafon. 

(4) Beneficiarul finanțării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe 
baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de 
minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi 
(ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, 
fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu 
prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul 
întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), 
echivalent în lei. 

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de 
stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionarea al Uniunii Europene  acordate pentru 
aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat 
care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind 
exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. 

 

10. Măsuri de informare şi publicitate 

 (1)  Administratorul schemei de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de 
minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de 
minimis al acestuia. 
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(2)
 Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, - Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Capital Uman, la adresa http://mfe.gov.ro. 

 
 

11.  Modificarea, completarea şi încetarea acordului 
(1) Prezentul acord poate fi modificat doar cu consimţământul ambelor părţi, prin încheierea 
unui act adiţional. 
(2) Actele adiţionale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima 
parte. 
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 11.1, Administratorul schemei de ajutor de minimis 
poate solicita încheierea unui act adiţional pentru a reflecta modificări intervenite în legislaţia 
naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului acord, situaţii în 
care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ 
corespunzător. 
(4) Orice modificări în structura Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum şi în 
privinţa statutului juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea obligaţiilor din 
prezentul acord trebuie aduse imediat la cunoştinţa Administratorului schemei de minimis, dar 
nu mai târziu de 24 de ore de la producerea acestora. 
 
 

12. Forța majoră:  

(1) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod 

complet, producerea forței majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în 

vederea încetării acesteia.  

(2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.  

(3) În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră sau de caz fortuit, părțile nu își pot 

îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract, subvenția nu se acordă.  

(4) În situația în care Beneficiarul finanțării nerambursabile se află în imposibilitate de plată 

datorită unor cauze de forță majoră sau a unui caz fortuit (de ex. întârzieri la plata cauzate 

de AMPOCU) și în această perioadă Beneficiarul ajutorului de minimis si-a îndeplinit 

obligațiile, subvenția se poate acorda și retroactiv. 

(5) În cazul încetării forței majore sau a cazului fortuit care a condus la imposibilitatea de plată, 

Beneficiarul finanțării nerambursabile/Administratorul schemei de minimis va notifica 

imediat Beneficiarul ajutorului de minimis despre această situație. 

 

13. Încetarea contractului de subvenţie 

(1) Prezentul contract încetează :  

a) prin acordul de voință al părților; 

b) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care contractul nu a fost 

prelungit prin act adițional.  

 

14 . Conflictul de interese, incompatibilităţi, nereguli 

http://mfe.gov.ro/
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(1) 

Beneficiarul ajutorului de minimis se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea 

neregulilor, a conflictelor de interese şi/sau a incompatibilităţilor, conform prevederilor legale 

(în special O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind combaterea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora). 

(2) Părţile vor urmări să execute prezentul contract cu bună credinţă, în mod obiectiv şi 

imparţial şi vor evita interferarea cu orice interese economice, afinităţi politice sau naţionale, 

legăturilor de familie sau emoţionale, ori al altor legături sau interese neoneste. 

(3) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de 

interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă 

a oricărei situaţii de natură a da naştere unui astfel de conflict. 

(4) Neregula reprezintă orice abatere în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii în raport 

cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi faţă de prevederile contractelor ori 

ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază, printr-o 

cheltuială necuvenită, bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de 

aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă. 

 

15.  Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor 

(1) Prezentul contract se interpretează, se execută şi se supune legii române. 

(2) În caz de conflict, părţile vor încerca rezolvarea acestora, cu prioritate, pe cale amiabilă. 

(3) În caz de emitere a corecţiilor financiare de către organismul guvernamental competent, 

precum şi în alte circumstanţe justificate, întreprinderea beneficiară poate executa restituirea 

din proprie iniţiativă a sumelor către administratorul schemei. 

(4) Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţei 

judecătoreşti competente material de la sediul administratorului schemei ajutorului de minimis. 

 

16. Confidenţialitatea 

(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește     
gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii 
obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

 

(2)Informaţii confidenţiale vor fi considerate datele şi informaţiile cărora părţile le-au acordat 

acest caracter prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele transmise, cu excepţia celor 

care, conform prezentului acord, fac obiectul publicităţii, consemnării, înregistrării în registre 

sau evidenţe publice. 
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(3) 

Părţile se obligă să nu transmită terţilor date, informaţii în legătură cu executarea prezentului 

contract, cu excepţia organismelor guvernamentale cu atribuţii în administrarea, gestionarea, 

controlul fondurilor şi/sau ajutoarelor nerambursabile. 

(4) Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate obligă partea responsabilă la repararea prejudiciului 

cauzat. 

(5) Nu sunt confidenţiale documentele, materialele, informaţiile folosite în scopuri publicitare în 

vederea promovării şi informării, aşa cum acestea au fost definite anterior. 

(6) Părţile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale 

dacă s-a obţinut acordul scris al celeilalte părţi, sau dacă partea în cauză a dat curs unor 

dispoziţii legale de dezvăluire a informaţiilor. 

 

 

 

 

17. Clauze finale  

(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât 

și în momentul primirii.  

(2) Prezentul contract se completează cu prevederile normelor legale in vigoare.  

(3) Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., in doua exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte semnatara.  

 

 

 

Administratorul schemei  

de ajutor de minimis 

Nume prenume reprezentant legal 

 Beneficiar ajutorului de minimis 

 

Nume prenume reprezentant legal 

     

Avizat, 

Nume prenume - Manager Proiect ID……… 
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