Axa prioritară 6: „Educație și competențe”
Componenta 1: „Innotech Student”
Obiectiv specific.6.13.: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la
un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”
Titlul proiectului: „Vreau afacerea mea!”
Cod proiect: 142022

ANUNȚ LANSARE CONCURS PLANURI DE AFACERI
Data: 11 mai 2022
SC Intratest SA, în calitate de administrator al schemei de antreprenoriat aferentă proiectului „Vreau
afacerea mea!”, cod proiect 142022, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educație și competențe”, Componenta 1: „Innotech
Student”,Obiectiv specific.6.13,
anunță lansarea concursului de planuri de afaceri, conform următorului calendar:
-perioada de depunere a planurilor de afaceri: 18 mai 2022 ora 8:00-22 mai 2022 ora 23:59
-verificare eligibilitate administrativă și notificare planuri de afaceri respinse în această etapă: 23 mai 2022
-depunere contestații la etapa de eligibilitate administrativă: termen limită 24 mai 2022, ora 16:00
-comunicare soluționare contestații la etapa de eligibilitate administrativă: 24 mai 2022
- evaluarea planurilor de afaceri, etapa tehnico-financiara si publicarea rezultatelor evaluării: 25-30 mai
2022
-depunere contestații la etapa de evaluare tehnico-financiara: termen limită 31 mai 2022, ora 23:59
-publicarea listei finale cu planurile de afaceri aprobate pentru finantare: 2 iunie 2022

Modalitatea de depunere a planurilor de afaceri in concurs: dosarele se depun prin email la adresa
vreauafacereamea@gmail.com
Continutul dosarului necesar a fi depus de catre candidatii la concursul de planuri de afaceri : l.Plan de
afaceri, conform model atasat, 2. Declaratie pe proprie raspundere privind conditiile de eligibilitate,
conform model atasat, 3. Copie Certificat/Adeverință de absolvire curs autorizat ANC competențe
antreprenoriale de minim 40 ore.

Competitia de planuri de afaceri propune finanțarea a 15 planuri de afaceri, si este organizata in 4
apeluri.
Apelurile de selectie si tipurile de subventii acordate prin proiect sunt:
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Apelul 1 – Ajutor de minimis de 100.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza minim 5 locuri
de munca create – vor fi acordate 6 subventii de tip 1 (6 x 100.000 = 600.000 EUR) in ordinea punctajului
obtinut de solicitantii unui astfel de tip de subventie.
Apelul 2 – Ajutor de minimis de 80.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza minim 4 locuri de
munca create - vor fi acordate 3 subventii de tip 2 (3 x 80.000 = 240.000 EUR) in ordinea punctajului
obtinut de solicitantii unui astfel de tip de subventie.
Apelul 3 – Ajutor de minimis de 60.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza minim 3 locuri
de munca create - vor fi acordate 4 subventii de tip 3 (4 x 60.000 = 240.000 EUR) in ordinea punctajului
obtinut de solicitantii unui astfel de tip de subventie.
Apelul 4 – Ajutor de minimis de 40.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza minim 2 locuri
de munca create - vor fi acordate 2 subventii de tip 4 (2 x 40.000 = 80.000 EUR) in ordinea punctajului
obtinut de solicitantii unui astfel de tip de subventie.
TOTAL SUBVENTII SUB FORMA DE AJUTOR DE MINIMIS ACORDATE PRIN PROIECT =
1.160.000 EUR.
La bugetarea celor 4 tipuri de subventii a fost luat in calcul cursul Inforeuro aferent lunii mai
2020, respectiv 1 EURO = 4.8435 RON, valoare bugetata fiind de 5.618.460 RON.

Concursul de planuri de afaceri se adreseaza:
1. Participantilor inscrisi in proiectul „Vreau afacerea mea!”, care au absolvit cursul de formare
competente antreprenoriale derulat in cadrul proiectului
2. Persoanelor care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul
proiectului „Vreau afacerea mea!”, dar care se incadreaza in categoria grupului tinta eligibil si
prezinta dovada absolvirii unui curs de formare antreprenoriala acreditat ANC. Numarul maxim de
planuri de afaceri care vor putea beneficia de sprijin financiar acordat prin proiect pentru persoanele
care nu au participat la formarea antreprenoriala organizata in cadrul proiectului este 1 (un plan de
afaceri).
Grupul tinta eligibil este reprezentat de studenti (ISCED 5-7) care, indeplinesc cumulativ urmatoarele
criterii:
- au domiciliul/resedinta în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov
- sunt inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta;
- sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
- intentioneaza sa infiinteze o afacere in Regiunile SV OLTENIA si CENTRU (regiunile de
implementare a proiectului)
- sediul social si punctele de lucru aferente activitatilor economice sprijinite prin schema de minimis
vor fi situate in regiunile SV Oltenia si Centru.
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Pentru verificarea eligibilitatii grupului tinta, persoanele care nu sunt inscrise in proiectul „Vreau afacerea
mea!” vor transmite la adresa de email vreauafacereamea@gmail.com, pana cel tarziu la 15 mai 2022, ora
23:59, documentele justificative, constând în: 1.Adeverință de student; 2.Copie Carte identitate; 3. Copie
Certificat căsătorie (dacă este cazul); Copie Certificat/Adeverință de absolvire curs autorizat ANC
competențe antreprenoriale de minim 40 ore
Codul/Codurile CAEN aferente afacerilor propuse pentru finantare trebuie sa se regaseasca in lista codurilor
menționate în Anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 sau care vizează dezvoltarea activității în domeniile
de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI (Anexa 5 bis Lista domeniilor si subdomeniilor
de specializare inteligenta si sanatate), atasate.
Detaliile cu privire la concursul de planuri de afaceri sunt in metodologia atasata.
Atasamente de publicat:
-Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri
-Planul de afaceri
-Declaratie pe proprie raspundere privind conditiile de eligibilitate
-Grila de verificare eligibilitate administrativa
-Grila de evaluare tehnico-financiara
-Anexa 5 Lista codurilor CAEN eligibile
-Anexa 5bis Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate
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METODOLOGIE DE EVALUARE
ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE
AFACERI
Pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului

„Vreau afacerea mea!”
SMIS 142022
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I.GENERALITĂȚI
Metodologia de selectie a planurilor de afaceri din cadrul proiectului „Vreau afacerea mea!” are scopul
de a evidentia si indica in detaliu toate activitatile necesare legate de procesul de depunere, evaluare si
selectie a planurilor de afaceri care vor beneficia de subventii, in contextul general al acestui proiect, in
vederea contributiei activitatii la realizarea obiectivului general, respectiv a atingerii obiectivelor
specifice propuse prin proiect.
Prezenta metodologie a fost elaborata pe baza urmatoarelor documente:
-Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Innotech Student
-Schema de ajutor de minimis Innotech Student
-Proiectul “Vreau afacerea mea!” SMIS 142022

I.1. Cadrul general
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara: Educatie si competente
Componenta 1: Innotech Student
Operatiunea: Cresterea numarului absolventilor de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care
îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de învatare/ cercetare/ inovare la un potential
loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform
SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
Schema de ajutor de minimis Innotech, Student - POCU 2014-2020, AP6, OS 6.13
Beneficiar proiect: Intratest SA
Localizare proiect: regiunea Sud-Vest Oltenia si Centru

I.2. Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea accesului si participarii la programele de formare
antreprenoriala pentru studentii din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov,
care sa le faciliteze insertia pe piata muncii cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv
identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
Proiectul vizeaza dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea de locuri de munca si de afaceri in
sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI in regiunile Sud-Vest Oltenia si Centru, prin formare profesionala,
dezvoltarea de competente antreprenoriale si sprijin acordat studentilor din Regiunile mai puțin
dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și
Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, care doresc sa initieze o afacere in regiunile
Sud-Vest Oltenia si Centru.

I.3.Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv specific 1 – Cresterea gradului de informare si constientizare la nivelul studentilor din
Regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest,
Nord-Vest și Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov privind antreprenoriatul si
oportunitatile existente, in vederea incurajarii antreprenoriatului prin: dezvoltarea si implementarea unei
campanii de informare.
In urma acestei campanii, cel putin 342 de studenti din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României:
Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în regiunea mai
dezvoltată București Ilfov vor fi informati si selectati in vederea participarii in proiect.
Obiectivul Specific 1 este indeplinit prin activitatile/subactivitatile: A.1.1 Managementul proiectului,
Subactivitatea A.1.2 Protectia datelor cu caracter personal ale membrilor grupului tinta, Subactivitatea
A.2.1 Campanie de informare si Subactivitatea A.2.8 Monitorizarea activitatilor cu grupul tinta.

Obiectiv specific 2 – Dezvoltarea competentelor necesare pentru demararea unei afaceri pentru 342 de
studenti din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest
Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, care doresc sa
initieze o afacere, prin activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii de afaceri
in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI.
In urma actiunilor dedicate realizarii acestui obiectiv specific, 342 de studenti din Regiunile mai puțin
dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și
Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov vor participa la cursuri de formare
antreprenoriala, iar 310 de studenti dintre acestia (90,64%) vor obtine un certificat de absolvire, autorizat
ANC.
Obiectivul Specific 2 este indeplinit prin activitatile/subactivitatile: A.1.1 Managementul proiectului,
Subactivitatea A.1.2 Protectia datelor cu caracter personal ale membrilor grupului tinta, Subactivitatea
A.2.2 Selectia si recrutarea grupului tinta, Subactivitatea A.2.3 Formare antreprenoriala si Subactivitatea
A.2.8 Monitorizarea activitatilor cu grupul tinta.

Obiectiv specific 3 – Cresterea numarului de intreprinderi nou infiintate, prin acordarea de subventii ce
sprijina demararea activitatilor unei afaceri, cu adresare catre studenti din Regiunile mai puțin dezvoltate
ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în
regiunea mai dezvoltată București Ilfov, care doresc sa initieze o activitate independenta; actiunile
specifice acestui obiectiv vor aduce un numar de 15 noi firme in mediul de afaceri local.
Obiectivul Specific 3 este indeplinit prin activitatile/subactivitatile: A.1.1 Managementul proiectului,
Subactivitatea A.1.2 Protectia jdatelor cu caracter personal ale membrilor grupului tinta, Subactivitatea
A.2.3 Formare antreprenoriala, Subactivitatea A.2.4 Depunere si selectie planuri de afaceri,
Subactivitatea A.2.5 Efectuarea de stagii de practica, Subactivitatea A.2.6 Servicii personalizate de
consiliere, Subactivitatea A.2.7 Infiintare intreprinderi si Subactivitatea A.2.8 Monitorizarea
activitatilor cu grupul tinta.
Obiectiv specific 4 – Crearea a cel putin 58 de noi locuri de munca prin planurile de afaceri selectate
pentru finantare in cadrul proiectului. 15 dintre aceste locuri de munca vor fi create in cadrul
intreprinderilor infiintate pentru angajatii care fac parte din grupul tinta al proiectului si ale caror planuri
de afaceri au fost selectate, iar 43 vor fi create pentru angajatii care nu fac parte din grupul tinta al
proiectului si/sau angajatii proveniti din membrii grupului tinta ale caror planuri de afaceri nu au fost
selectate.
Obiectivul Specific 4 este indeplinit prin activitatile/subactivitatile: A.1.1 Managementul proiectului,
Subactivitatea A.1.2 Protectia datelor cu caracter personal ale membrilor grupului tinta, Subactivitatea
A.2.4 Depunere si selectie planuri de afaceri, Subactivitatea A.2.7 Infiintare intreprinderi, Subactivitatea
A.2.8 Monitorizarea activitatilor cu grupul tinta.

Obiectiv specific 5 - Cresterea abilitatilor de a dezvolta, lansa si mentine o idee de afacere pentru 15
studenti din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest
Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, care doresc sa
initieze o activitate independenta, prin oferirea unor servicii cuprinzand consiliere
personalizata/mentorat si participarea la stagii de practica.
Obiectivul Specific 5 este indeplinit prin activitatile/subactivitatile: A.1.1 Managementul proiectului,
Subactivitatea A.1.2 Protectia datelor cu caracter personal ale membrilor grupului tinta Subactivitatea
A.2.5 Efectuarea de stagii de practica, Subactivitatea A.2.6 Servicii personalizate de consiliere,
Subactivitatea A.2.8 Monitorizarea activitatilor cu grupul tinta.
Obiectiv specific 6 – Sprijinirea beneficiarilor ajutoarelor de minimis pentru implementarea celor 15
planuri de afaceri selectate pentru finantare, cu respectarea obligatiilor asumate prin contractele de
subventie incheiate.
Obiectivul Specific 6 este indeplinit prin activitatile/subactivitatile: A.1.1 Managementul proiectului,
Subactivitatea A.1.2 Protectia datelor cu caracter personal ale membrilor grupului tinta, Subactivitatea
A.3.1 Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului si
Subactivitatea A.3.2 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.
Obiectiv specific 7 – dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a tuturor întreprinderilor
înfiintate si finantate în cadrul proiectului pentru o perioada de 6 luni in timpul implementarii proiectului
si timp de 9 luni de la finalizarea implementarii proiectului.

Obiectivul Specific 7 este indeplinit prin activitatile/subactivitatile: A.1.1 Managementul proiectului,
Subactivitatea A.1.2 Protectia datelor cu caracter personal ale membrilor grupului tinta, Subactivitatea
A.4.1 Asigurarea sustenabilitatii planurilor de afaceri.

I.4.Grupul țintă al proiectului
Grupul tinta al proiectului este format din 342 de studenti (ISCED 5-7) care, la data intrarii in
operatiunile FSE, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
- au domiciliul/resedinta în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov
- sunt inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta la data intrarii in operatiune (prima zi de curs
de formare profesionala in competente antreprenoriale);
- sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
- intentioneaza sa infiinteze o afacere in Regiunile SV OLTENIA si CENTRU (regiunile de
implementare a proiectului) - sediul social si punctele de lucru aferente activitatilor economice sprijinite
prin schema de minimis vor fi situate in regiunile SV Oltenia si Centru.
Din cei 342 de studenti, vor face parte:
- minim 2 studenti apartinand minoritatii roma - 0,58% din totalul grupului tinta;
- minim 34 studenti din mediul rural - 9,94% din totalul grupului tinta.

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE
II.1 Eligibilitatea participantilor
In cadrul concursului de planuri de afaceri pot depune un plan de afaceri toti membrii grupului tinta care
au absolvit cursurile de formare antreprenoriala in cadrul proiectului.
In cadrul concursului pot depune planuri de afaceri si persoane care nu au participat la cursurile de
formare antreprenoriala organizate de in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoria grupului
tinta eligibil si prezinta dovada absolvirii unui curs de formare antreprenoriala acreditat ANC. Numarul
maxim de planuri de afaceri care vor putea beneficia de sprijin financiar acordat prin proiect pentru
persoanele care nu au participat la formarea antreprenoriala organizata in cadrul proiectului este 1 (un
plan de afaceri).
Persoanele care depun planuri de afaceri in vederea obtinerii ajutorului de minimis trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
•

nu au fost supuse unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de
judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale

•

nu au fost condamnate pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte
activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene

•

nu furnizează informații false

•

nu au fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a
Comisiei Europene/instanței/Consiliului Concurenței or al unui alt furnizor de ajutor sau, în
cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța
integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

Persoanele care depun un plan de afaceri in cadrul acestui proiect si care au fost selectate pentru
acordarea de sprijin financiar nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor
întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
Persoanele care depun un plan de afaceri in cadrul prezentului proiect nu pot avea calitatea de asociat,
administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul
acestui program.
În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor 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.
În calitate de administrator al schemei de antreprenoriat, Intratest SA nu poate încheia contracte de
prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis finantati
in cadrul prezentului proiect.
Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul Intratest SA nu pot avea
calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.

II.2 Eligibilitatea planurilor de afaceri
Planurile de afaceri inregistrate in concurs vor respecta modelul propus in cadrul acestui proiect, care
se regaseste anexat la aceasta metodologie.
Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:
a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități,
rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
f) strategia de marketing;
g) proiecții financiare privind afacerea.
In descrierea afacerii se va tine cont de :
- obligativitatea includerii de catre beneficiarii ajutoarelor de minimis a minim 23% din cheltuielile
asumate prin planurile de afaceri participante la procesul de selectie pentru investitii in solutii pentru

imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC) in
procesul de productie/prestare de servicii/furnizare de bunuri
- modul în care implementarea planului de afaceri va susţine dezvoltarea durabilă prin susţinerea
principiilor:
•
•
•
•

poluatorul plăteşte
protecţia biodiversităţii
utilizarea eficientă a resurselor
atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

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.
In cadrul acestui proiect vor fi selectate pentru finantare prin acordarea ajutorului de minimis, planurile
de afaceri ce propun infiintarea de intreprinderi care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; intreprinderile
infiintate prin acest proiect vor avea sediul/punctul de lucru in regiunile Sud-Vest Oltenia si
Centru
b. sunt direct responsabile de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
c. nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare, asa cum sunt prevazute la Art. 5
din Schema de ajutor de minimis asociata acestui program de finantare, si anume:
- 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;
-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);
-întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii 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.
-activitățile 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;
-ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
-ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
d. respectă condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiţii specifice ”Innotech Student”,
respectiv:

- Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea
contractului de ajutor de minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri
proporțional cu valoarea ajutorului de minimis aprobat. Locurile de muncă vor fi menținute ocupate
pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni in etapa II de implementare si
minim 6 luni in etapa III de implementare. Atât în perioada de 12 luni de implementare a planului de
afaceri din cadrul etapei II cât și în perioada de sustenabilitate (etapa III) beneficiarul ajutorului de
minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri
(normă de lucru, nivel salarial).
-Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a asigura sustenabilitatea întreprinderii infiintate
pentru o perioadă de minim 15 luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri
selectat pentru finanțare. Sustenabilitatea întreprinderii este îndeplinită doar atunci când întreprinderea
sprijinita funcționează minim 15 luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri
inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă
de lucru, nivel salarial), precum si inregistrarea unei cifre de afaceri pozitive care sa rezulte din situatiile
financiare anuale ale intreprinderii.

II.3 Cheltuielile eligibile
Sunt eligibile cheltuielile care intra sub incidenta ajutorului de minimis conform schemei de ajutor de
minimis Innotech Student. Lista cheltuielilor eligibile este urmatoarea:
1
2

3

4
5

6
7

8
9
10
11

Taxe pentru infiintarea intreprinderii
Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
-Cheltuieli salariale
-Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
-Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții
angajați și angajator)
Cheltuieli cu deplasarea personalului:
-Cheltuieli pentru cazare
-Cheltuieli cu diurna
-Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport
în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și
transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării)
-Taxe și 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 diverselor activități
ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării 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 și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării
întreprinderilor
Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor

12
13
14
15
16

17

Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor
Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor
Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor
Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor
Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor
-Prelucrare de date
-Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice
-Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format
tipărit și/sau electronic
-Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

III. DESCRIEREA ETAPELOR CONCURSULUI DE PLANURI DE
AFACERI
Calendarul concursului
Stabilirea si publicarea calendarului concursului de planuri de afaceri, care va cuprinde etapele:
-perioada de depunere a planurilor de afaceri
-detalii privind cele 4 apeluri de selectie planuri de afaceri si tipurile de subventii acordate
-continutul dosarului necesar a fi depus de catre candidatii la concursul de planuri de afaceri (model
plan de afaceri, modele declaratii pe proprie raspundere etc)
-modalitatea de depunere a planurilor de afaceri in concurs
-termenul limita pentru evaluarea planurilor de afaceri, in cele doua etape (eligibilitate administrativa,
respectiv tehnico-finnciara)
-termenele limita si modalitatea de depunere a contestatiilor in cele doua etape (eligibilitate
administrativa, respectiv tehnico-finnciara)

Apelurile de selectie planuri de afaceri
Competitia de planuri de afaceri va fi organizata in 4 apeluri cu acelasi calendar de desfasurare si aceleasi
criterii de eligibilitate si punctaj – pentru fiecare tip de subventie acordata prin proiect se va organiza un
apel de selectie.
Apelurile de selectie si tipurile de subventii acordate prin proiect sunt:
Apelul 1 – subventie tip 1 - Ajutor de minimis de 100.000 de euro – pentru planuri de afaceri care
vizeaza minim 5 locuri de munca create – vor fi acordate 6 subventii de tip 1 (6 x 100.000 = 600.000
EUR) in ordinea punctajului obtinut de solicitantii unui astfel de tip de subventie.
Apelul 2 – subventie tip 2 - Ajutor de minimis de 80.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza
minim 4 locuri de munca create - vor fi acordate 3 subventii de tip 2 (3 x 80.000 = 240.000 EUR) in
ordinea punctajului obtinut de solicitantii unui astfel de tip de subventie.

Apelul 3 – subventie tip 3 - Ajutor de minimis de 60.000 de euro – pentru planuri de afaceri care
vizeaza minim 3 locuri de munca create - vor fi acordate 4 subventii de tip 3 (4 x 60.000 = 240.000
EUR) in ordinea punctajului obtinut de solicitantii unui astfel de tip de subventie.
Apelul 4 – subventie tip 4 - Ajutor de minimis de 40.000 de euro – pentru planuri de afaceri care
vizeaza minim 2 locuri de munca create - vor fi acordate 2 subventii de tip 4 (2 x 40.000 = 80.000
EUR) in ordinea punctajului obtinut de solicitantii unui astfel de tip de subventie.
TOTAL SUBVENTII SUB FORMA DE AJUTOR DE MINIMIS ACORDATE PRIN PROIECT =
1.160.000 EUR.
La bugetarea celor 4 tipuri de subventii a fost luat in calcul cursul Inforeuro aferent lunii mai
2020, respectiv 1 EURO = 4.8435 RON, valoare bugetata fiind de 5.618.460 RON.

Conținutul dosarului de concurs
Continutul dosarului necesar a fi depus de catre candidatii la concursul de planuri de afaceri : l.Plan de
afaceri, conform model atasat, 2. Declaratie pe proprie raspundere privind conditiile de eligibilitate,
conform model atasat, 3. Copie Certificat/Adeverință de absolvire curs autorizat ANC competențe
antreprenoriale de minim 40 ore.
Modalitatea de depunere a planurilor de afaceri in concurs: dosarele se depun prin email la adresa
vreauafacereamea@gmail.com

Inregistrarea planurilor de afaceri
Depunerea planurilor de afaceri se va realiza exclusiv online – prin e-mail la adresa de email
vreauafacereamea@gmail.com
Expertii suport selectie planuri de afaceri vor inregistra planurile de afaceri primite in ordinea
transmiterii si vor transmite confirmari de primire tot prin e-mail. La expirarea termenului limita de
depunere a planurilor de afaceri, expertii suport selectie planuri de afaceri vor intocmi cate un tabel
centralizator cu toate planurile de afaceri inscrise in concurs, pentru fiecare dintre cele patru apeluri de
finantare deschise, dupa modelul de mai jos:
Nr. crt.

1
2

Numar
inregistrare

Data inregistrare

Solicitantul
CNP
Numele
si
prenumele
Popescu Ana

Apelul

Apelul1

...

Modalitatea de evaluare si selectie
Cei doi Experti suport selectie planuri de afaceri vor verifica din punct de vedere al eligibilitatii
administrative planurile de afaceri depuse si le vor inainta expertilor juriu pentru evaluare tehnicofinaciara si selectie doar pe cele care indeplinesc conditiile de eligibilitate.

Evaluarea planurilor de afaceri din punct de vedere al eligibilitatii administrative se va face utilizand
Grila de evaluare eligibilitate administrativa a planurilor de afaceri, anexa la metodologie. Expertii
completeaza o Fisa de evaluare eligibilitate administrativa pentru fiecare plan de afaceri verificat, dupa
modelul anexat la metodologie.
Pentru verificarea eligibilitatii grupului tinta, persoanele care nu sunt inscrise in proiectul „Vreau
afacerea mea!” vor transmite conform calendarului de concurs publicat, la adresa de email
vreauafacereamea@gmail.com, documentele justificative, constând în: 1.Adeverință de student;
2.Copie Carte identitate; 3. Copie Certificat căsătorie (dacă este cazul); Copie Certificat/Adeverință de
absolvire curs autorizat ANC competențe antreprenoriale de minim 40 ore. Expertii selectie si recrutare
grup tinta vor evalua documentele primite si vor comunica Expertilor suport selectie planuri de afaceri
daca persoanele indeplinesc conditiile GT. Rezultatul verificarii eligibilitatii din punct de vedere al
apartenentei la GT se transmite prin mail fiecarei persoane, inainte de inceperea perioadei de depunere
a planurilor de afaceri.
La finalizarea etapei de verificare din punct de vedere al eligibilitatii administrative, expertii suport
selectie planuri de afaceri vor intocmi un tabel centralizator cu planurile de afaceri admise pentru
evaluare tehnico-financiara, respectiv un centralizator cu planurile de afaceri respinse in aceasta etapa,
cate unul pentru fiecare apel, dupa modelele de mai jos.
Apel 1/2/3/4. Tabel centralizator cu planurile de afaceri admise in etapa de verificare a eligibilitatii
administrative:
Nr. crt.

1
2

Numar
inregistrare

Data inregistrare

Solicitantul
Numele
prenumele
Popescu Ana

CNP
si

Verificare
eligibilitate
administrativă
Admis

...

Apel 1/2/3/4. Tabel centralizator cu planurile de afaceri respinse in etapa de verificare a eligibilitatii
administrative:
Nr. crt.

1
2

Numar
inregistrare

Data inregistrare

Solicitantul
Numele
prenumele
Popescu Ana

CNP
si

Verificare
eligibilitate
administrativă
Respins

...

Participantii ai caror planuri de afaceri au fost respinse in etapa de verificare a eligibilitatii administrative
vor fi notificati prin email, avand posibilitatea de a depune contestatie, prin email la adresa
vreauafacereamea@gmail.com , in termenul prevazut si anuntat public la lansarea concursului.
Contestatia va include informatii cu privire la:
1. Datele de identificare ale contestatarului
2. Obiectul contestației
3. Motivele de fapt și de drept
4. Dovezile pe care se întemeiază contestația
5. Semnătura contestatarului

Expertii suport selectie planuri de afaceri analizeaza eventualele contestatii primite in termenul prevazut
si publicat la lansarea concursului, si intocmesc un Tabel centralizator cu planurile de afaceri admise
dupa contestatii in etapa de verificare a eligibilitatii administrative, dupa modelul de mai jos:
Apel 1/2/3/4. Tabel centralizator cu planurile de afaceri admise dupa contestații in etapa de verificare
a eligibilitatii administrative:
Nr. crt.

1
2

Numar
inregistrare

Data inregistrare

Solicitantul
Numele
prenumele
Popescu Ana

CNP
si

Verificare
eligibilitate
administrativă
Admis

...

Pentru planurile de afaceri respinse in aceasta etapa, Expertii suport selectie planuri de afaceri intocmesc
un Tabel centralizator cu planurile de afaceri respinse dupa contestatii in etapa de verificare a
eligibilitatii administrative, dupa modelul de mai jos:
Apel 1/2/3/4. Tabel centralizator cu planurile de afaceri respinse dupa contestatii in etapa de
verificare a eligibilitatii administrative:
Nr. crt.

1
2

Numar
inregistrare

Data inregistrare

Solicitantul
Numele
prenumele
Popescu Ana

CNP
si

Verificare
eligibilitate
administrativă
Respins

...

Cele doua tabeluri de mai sus se publica pe pagina web a Intratest SA, www.intratest.ro si pe pagina
Facebook a proiectului, https://www.facebook.com/VreauafacereameaIntratest .
Planurile de afaceri admise dupa contestatii din punct de vedere al eligibilitatii administrative vor fi
transmise pentru evaluare tehnico-financiara unui juriu. Pentru fiecare apel juriul este format dintr-un
numar de trei membri, rezultand astfel un total de 12 Experti juriu implicati in aceasta activitate.
Juriul evalueaza planurile de afaceri utilizand Grila de evaluare tehnico-financiara, anexa la
metodologie. Expertii juriu completeaza o Fisa de evaluare tehnico-financiara pentru fiecare plan de
afaceri verificat, dupa modelul anexat la metodologie.
Punctajul maxim pe care il poate obtine un plan de afaceri este de 100 puncte. Punctajul final al fiecarui
plan de afaceri rezulta din media aritmetica a punctajului acordat de fiecare dintre cei trei membri
evaluatori.
La punctaje egale, urmatoarele criterii de departajare vor fi luate in considerare, in ordinea in care au
fost trecute mai jos:
1.Numar de locuri de munca create. Vor avea prioritate planurile de afaceri care propun cele mai multe
locuri de munca.

2.Ponderea costurilor din buget care contribuie la îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității
tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC). Vor avea prioritate planurile de afaceri care au cel mai
mare buget prevazut la aceasta categorie de cost.
3.Ponderea costurilor din buget care contribuie la respectarea principiului dezvoltarii durabile. Vor avea
prioritate planurile de afaceri care au cel mai mare buget prevazut la aceasta categorie de cost.
La incheierea etapei de evaluare tehnico financiara, Experii juriu intocmesc un tabel centralizator cu
punctele acordate planurilor de afaceri, in ordine descrescatoare, pentru fiecare apel, dupa modelul de
mai jos:
Apel 1/2/3/4. Tabel centralizator cu punctajele obtinute de planurile de afaceri evaluate in etapa
tehnico-financiara:
Nr.
crt.

Numar
inregistrare

1
2

Data
Solicitantul
CNP
inregistrare Numele si
prenumele
Popescu
Ana

Puncte Puncte Puncte
Expert Expert Expert
1
2
3

Punctaj total
(media
aritmetica)

...

In urma evaluarii vor fi selectate pentru finantare 15 de planuri de afaceri si va fi intocmita si o lista de
rezerva de 2 planuri de afaceri pentru fiecare apel, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la
apelul de planuri de afaceri.
Tabelurile cu rezultatele evaluarii planurilor de afaceri vor fi publicate, conform calendarului anuntat,
pe pagina web a Intratest SA, www.intratest.ro si pe pagina Facebook a proiectului,
https://www.facebook.com/VreauafacereameaIntratest .
Participantii la concurs vor putea depune contestatie, care se va depune electronic la adresa de email
vreauafacereamea@gmail.com .
Contestatiile vor include informatii cu privire la:
1. Datele de identificare ale contestatarului
2. Obiectul contestației
3. Motivele de fapt și de drept
4. Dovezile pe care se întemeiază contestația
5. Semnătura contestatarului
Contestatiile vor fi solutionate de catre expertii juriu in termenul anuntat la lansarea concursului, dupa
care se publica lista finala a planurilor de afaceri selectate pentru finantare, utilizand Tabelul
centralizator de mai jos. Lista va contine si cate doua planuri de afacere rezerva, pentru fiecare apel.
Apel 1/2/3/4. Tabel centralizator cu planurile de afaceri aprobate pentru finantare:

Nr.
crt.

Numar
inregistrare

1
2
3

Data
Solicitantul
CNP
inregistrare Numele si
prenumele
Popescu
Ana

Puncte Puncte Puncte
Expert Expert Expert
1
2
3

.......
Lista
de
rezerva:

V. Anexe
Planul de afaceri
Declaratie pe proprie raspundere privind conditiile de eligibilitate
Grila de evaluare eligibilitate administrativa a planurilor de afaceri
Fisa de verificare eligibilitate administrativa
Grila de evaluare tehnico-financiara a planurilor de afaceri
Fisa de evaluare tehnico-financiara
Contract de subventie
Anexa 5 -Lista coduri CAEN eligibile
Anexa 5 bis

Punctaj total
(media
aritmetica)

PLAN DE AFACERI
(descrierea afacerii, ex. Infiintare pensiune turistica)
...........................................

Innotech student
Apel* ____
*se completeaza cu 1 pentru proiectele de 100.000 euro
se completeaza cu 2 pentru proiectele de 80.000 euro
se completeaza cu 3 pentru proiectele de 60.000 euro
se completeaza cu 4 pentru proiectele de 40.000 euro

Numele şi prenumele solicitantului:
Data intocmirii:
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1. DATE DE IDENTIFICARE
1.1 Numele firmei:
1.2. Forma juridică de constituire:
1.3. Activitatea principală (CAEN):
1.4. Localitatea si judeţul în care se va înfiinţa firma:
1.5. Experiența/studii ale reprezentantului legal/administratorului în domeniul vizat de planul
de afaceri:
1.6. Asociaţi, acționari sau membri:
Nume şi prenume

Domiciliul
(localitate/judeţ)

Calitatea în
întreprindere

Ponderea în capital
social (daca e cazul)

1.7. Număr locuri de muncă ce vor fi create în perioada de implementare a prezentului plan de
afaceri:
1.8. Precizati daca firma va fi platitoare sau nu de TVA:

DA / NU

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

2. SUMAR
(maximum o pagina)
Vă rugăm să faceţi un sumar al afacerii propuse care să cuprindă:
•
•
•
•
•

descrierea afacerii: produse/servicii propuse, cu mentionarea codului CAEN aferent
descrierea pieţei: clienţi, concurenta, preturi de vanzare, metode de promovare,
distributia
resursele umane necesare
valoarea totala a investiţiei (finantarea nerambursabila solicitata)
profitul şi cifra de afaceri previzionate pe o perioada de 3 ani

Completati tabelul de mai jos, prelunad datele din Bugetul proiectului:
Descriere
Valoarea totala in lei a finantarii
nerambursabile solicitate, din care:
-componenta TIC
(in lei si % din total finantare solicitata)
-componenta dezvoltare durabila, poluatorul
plateste
(in lei si % din total finantare solicitata)
-componenta dezvoltare durabila, protecţia
biodiversităţii
(in lei si % din total finantare solicitata)
-componenta dezvoltare durabila, utilizarea
eficientă a resurselor
(in lei si % din total finantare solicitata)
-componenta dezvoltare durabila, atenuarea
şi adaptarea la schimbările climatice
(in lei si % din total finantare solicitata)

RON
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%
100 %

3. INFORMAŢII DESPRE PIAŢĂ
3.1 Descrierea produsului/serviciului oferit
-în cazul produselor finite: prezentaţi o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
-în cazul serviciilor: descrieţi tipurile de servicii ce vor fi prestate de întreprindere în corelare
cu codul CAEN ales şi rezultatele aşteptate
Descrieţi produsul/serviciul, forme de prezentare din punct de vedere al greutăţii/dimensiunilor,
ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un singur produs/serviciu sau mai multe
tipuri de produse/servicii etc.
Mentionati codul CAEN principal si codurile CAEN secundare aferente afacerii propuse.

3.2 Fluxul de productie/ al serviciilor
Descrieti modalitatea in care activitatea dumneavoastra va functiona: procese, metode de
producție sau prestare a serviciilor, echipamente, materii prime necesare, furnizori, termene și
modalități de plată, stocuri de mărfuri, spații necesare.
3.3 Clienții
Definiţi piaţa dumneavoastră: prezentaţi caracteristicile
dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează.

specifice

ale

segmentului

3.4 Concurenta

Identificați principalii competitori care activează pe piața vizată completând tabelul de mai jos.
Utilizati tabelul pentru a realiza analiza concurentei, prezentand informatiile cele mai
semnificative pentru afacerea propusa de Dvs.
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Analiza concurentei:
Nume companie

Pagină web dacă
există

Cifră de
afaceri pe
ultimul an
fiscal

Profit
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Puncte tari pe care le
are concurența în
raport cu afacerea Dvs.

Puncte slabe pe care le are
concurența în raport cu
afacerea Dvs.

3.5 Localizarea pieţei

Precizati detalii privind amplasarea pieţei: locală, regională, naţională, internaţională şi
mărimea acesteia (din perspectiva numărului estimat de clienți potențiali).

3.6 Nevoi și tendințe ale pieței

Analizați stadiul actual al pieţei: nevoi şi tendinţe (se vor prezenta informaţii statistice, din
studii realizate în piaţă sau din studierea pieţei de către întreprinzător)

3.7 Politica de preţuri

Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi reduceri
de preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, justificați.

3.8 Politica de distribuţie

Prezentati detalii cu privire la canalele de distribuţie –vânzări directe, cu ridicata, intermediari,
prin agenţi, la comandă, etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuţie şi se vor
cuantifica costurile aferente. În plus, precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare
a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine
specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi
independenţi, dacă veţi face export, etc.).

3.9 Politica de promovare

Prezentaţi strategia propusa pentru promovare, metodele de promovare ce se vor utiliza (de
exemplu: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri,). Estimaţi costurile de promovare şi
prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.
Completaţi tabelul de mai jos:
Canale de
promovare
utilizate

Activități
derulate

Perioada de
implementare
(ex. lunile 2-4
de
implementare
contract
subvenție)

Rezultate
estimate:
impact /
vânzări

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Buget necesar
(corelați cu
bugetul de
investiții) RON

4. RESURSE UMANE
4.1. Sistemul organizatoric

Prezentați succint structura organizatorică a întreprinderii făcând referire şi la posturile ce
urmează a fi create: necesarul de personal, denumire (inclusiv cod COR), descrierea
responsabilităților, compentențelor și abilităților necesare ale angajaţilor, fișe de post,
organigrama întreprinderii)
Inserati organigrama.

4.2 Cunoștințe și experiență relevantă

Evidenţiaţi modul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăreia dintre persoanele
cheie (asociați, manageri) din cadrul întreprinderii vor influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.

4.3 Recrutare și selecție resurse umane

Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (se va descrie politica de resurse
umane, de la etapa de recrutare până la angajare şi integrarea persoanelor în cadrul afacerii)

4.4 Control intern

Cum se va realiza monitorizarea/controlul personalului în activitatea derulată?

4.5. Sistemul de motivare a resurselor umane

Descrieti sistemul de motivare pe care îl veţi folosi în cadrul firmei.

4.6 Salarizarea personalului
Cum se va realiza salarizarea personalului? Descrieţi modul de salarizare/plată, respectiv alte
detalii relevante cu privire la salarizare.
Completati centralizatorul de mai jos.
Functia

Salar
brut/pers.

Numar
persoane

Total salarii
brute/luna

Contributii
angajator

Cheltuiala cu
salarizarea /
luna

1

2

3

4=2 x 3

5

6=4+5
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TOTAL

-

4.7 Egalitate de șanse și nediscriminare

Care sunt acțiunile pe care le veţi realiza pentru a contribui la respectarea principiilor egalității
de șanse și nediscriminării?
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5. PLANUL OPERAŢIONAL
5.1 Viziunea si misiunea firmei
5.2 Analiza SWOT
Se va realiza analiza SWOT, respectiv se vor prezenta punctele tari, punctele slabe,
oportunităţile şi ameninţările afacerii
Interpretati analiza SWOT cu activităţi propuse în legătură cu punctele forte/slabe,
oportunităţile şi ameninţările identificate.

5.3 Obiectivele propuse
Formulati obiectivele utilizand modelul SMART (Specific; Măsurabil; Realizabil; Realist, în Timp)

5.4 Activitatile propuse pentru implementarea planului de afaceri
Care sunt principalele activități de realizat în vederea implementării planului de afaceri?
Vă rugăm să realizaţi graficul Gantt, utilizand modelul de mai jos.
Cuantificati fiecare activitate completand ultima coloana cu bugetul alocat. Justificati valorile
propuse.
Totalul bugetului trebuie sa fie egal cu valoarea finantarii nerambursabile solicitate.
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GRAFIC GANTT
Durată (luni)

Nr. Activitate
L1

L2

L3

L4

L5
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L6

L7

L8 L9 L10 L11

Buget
(RON)
L12

5.5 Rezultate și indicatori

Descrieţi rezultatele şi indicatorii proprii activităţilor planificate

5.6. Autorizații, avize și acorduri

Autorizații, avize și acorduri necesare pentru implementarea și exploatarea investiției (se va
prezenta o listă de autorizaţii, avize şi acorduri necesare pentru implementarea proiectului; de
ex.: aviz sanitar, aviz de mediu, etc.)

5.7 Infrastructură necesară pentru derularea activității

Descrieți ce tip de spațiu aveți nevoie pentru funcționare, compartimentare necesară (dacă e
cazul) și dotările minime necesare

5.8. Dezvoltare durabilă

Descrieți modul în care implementarea planului de afaceri va susţine dezvoltarea durabilă prin
susţinerea principiilor:
•
•
•
•

poluatorul plăteşte (investiţiile prevăzute în PA să includă măsuri de îmbunătăţire a
calităţii mediului şi de creştere a eficienţei energetice)
protecţia biodiversităţii (respectarea principiului prevenţiei în ceea ce priveşte
conservarea biodiversităţii)
utilizarea eficientă a resurselor (afaceri prietenoase cu mediul)
atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice (investiţii care să includă echipamente
eficiente energetic, minimizarea la sursă a deşeurilor generate, energia regenerabilă,etc.)
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6. ANALIZA FINANCIARĂ
Cursul utilizat pentru conversii si calcul subventie este: 1 EURO = 4,8435 RON

6.1 Bugetul planului de afaceri
Nr.

Categorie

Valoare fara
TVA

Cheltuieli eligibile:
1
Taxe pentru infiintarea intreprinderii
2
Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
-Cheltuieli salariale
-Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/
cooptați
-Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și
angajator)
3
Cheltuieli cu deplasarea personalului:
-Cheltuieli pentru cazare
-Cheltuieli cu diurna
-Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv
transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau
taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul
de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre
locul de cazare și locul delegării)
-Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente
deplasării
4
Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii
specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis
nu are expertiza necesară
5
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
6
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații
pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii,
echipamente, vehicule, diverse bunuri
7
Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional)
aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing
operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
8
Utilități aferente funcționării întreprinderilor
9
Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării
întreprinderilor
10
Servicii de întreținere și reparare de echipamente și
mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor
11
Arhivare
de
documente
aferente
funcționării
întreprinderilor
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TVA

Total

Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor
Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente
funcționării întreprinderilor
14
Conectare la rețele informatice aferente funcționării
întreprinderilor
15
Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării
întreprinderilor
16
Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor
-Prelucrare de date
-Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații
informatice
-Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate
relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau
electronic
-Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și
active similare
17
Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte
instituții financiare
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (A)
Cheltuieli neeligibile:
..............................................
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE (B)
12
13

TOTAL BUGET PLAN DE AFACERI (A+B)

Pentru fiecare linie din bugetul de mai sus, faceti o descriere detaliata, cu defalcare pe
subcategorii de costuri (daca e cazul) si justificati necesitatea cheltuielii.
Atasati oferte pentru justificarea valorii costurilor de mai sus.

6.2. Investitii pentru solutii TIC
Prezentati detaliat componentele TIC din buget.
ATENȚIE! minim 23% din Bugetul Planului de afaceri se va regasi in investitii pentru solutii
TIC, adica investitii in solutii pentru imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor
informatiei si comunicatiilor in procesul de productie/prestare de servicii/furnizare de bunuri (de ex.:
cheltuieli cu echipamente adaptate perioadei digitalizarii si automatizarii pe care o traversam/achizitia
de softuri/formarea angajatilor in programe vizand competente digitale sau traininguri pentru utilizarea
anumitor softuri necesare in activitatea curenta a firmei, salarii pentru angajati cu cod COR din domenii
TIC etc.).

6.3 Estimarea veniturilor
-RONDenumire produs/Serviciu

2022

2023

TOTAL
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2024

6.4 Bugetul de venituri și cheltuieli
Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AN 1

AN 2

AN 3

Venituri din productie
Venituri prestari servicii
TOTAL VENITURI
Costuri variabile:
-materii prime
-materiale
-salarii
-combustibil
-utilitati
Costuri variabile total
Amortizare(investitia)
Costuri fixe:
-personal
-chirii
-consumabile
-telefoane
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-combustibil
-utilitati
-reparatii
-impozite, ch. financiare
-infiintare firma
Costuri fixe total
TOTAL COSTURI
PROFIT BRUT
impozit
PROFIT NET
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6.5 Fluxul de numerar previzionat
Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AN 1

AN 2

AN 3

INTRARI NUMERAR
-vanzari
-credite
-finantari nerambursabile*
TOTAL INTRARI (A)
IESIRI NUMERAR
-investitii mijloace fixe
-materii prime
-materiale
-salarii
-combustibil
-utilitati
-chirii
-consumabile
-telefoane
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-reparatii
-impozite
-infiintare firma
-rambursare credit
-dobanzi credit
TOTAL IESIRI (B)
FLUX NUMERAR(+/-)
LUNAR ( A-B)

FLUX NUMERAR
CUMULAT

*Prima tranșă din valoarea finantarii nerambursabile poate fi de maxim 75%.
Tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, se acorda după ce beneficiarul ajutorului de minimis face
dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri. Beneficiarul va realizeaza ocuparea locurilor de muncă in maxim 6
luni de la semnarea contractului de subventie.
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6.6 Fundamentarea bugetului proiectului

Fundamentaţi bugetul proiectului prin oferte de preţ, trimiteri către website-uri, studii de piaţă
sau orice alt document justificativ pentru susţinerea preţului inclus în buget.
Explicati cum s-a facut estimarea veniturilor si cheltuielilor afacerii pe urmatorii 3 ani.

6.7 Planul de finanțare

Prezentaţi care sunt sursele de finanţare pentru prezentul proiect, în afară de finanţarea
nerambursabilă (dacă este cazul).

Valoarea totala a proiectului: .............................................. RON
Valoarea totala a cheltuielilor eligibile: .............................. RON
Valoarea finantarii nerambursabile solicitate: ..................... RON
Valoarea contributiei proprii: .............................................. RON

7. RISCURI
7.1 Identificarea riscurilor
Care sunt principalele riscuri asociate cu implementarea planului de afaceri/derularea afacerii?
(riscuri de piață, financiare, de productie, de management, de aprovizionare etc.).

7.2 Evaluarea riscurilor
Evaluarea se realizeaza cu ajutorul matricei de evaluare a riscurilor, care centralizeaza riscurile
identificate in functie de gradul de expunere si dificultatea contracararii.

7.3 Măsuri pentru contracararea riscurilor
Riscurile evaluate/ centralizate se vor prioritiza in functie de criteriile definite urmand a se
propune masuri de contracarare a lor

8. ANEXE
Atasati oferte de pret si orice alte documente considerate relevante pentru justificarea
continutului planului de afaceri
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Axa prioritară 6: „Educație și competențe”
Componenta 1: „Innotech Student”
Obiectiv specific.6.13.: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și
non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de
învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI”
Titlul proiectului: „Vreau afacerea mea!”
Cod proiect: 142022
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
PRIVIND CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE
Subsemnatul/a
…………………………………………………………………,
CNP
……………………………………………, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea
penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
 nu am fost supus/ă unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio
instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 nu au fost condamnat/ă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în
alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene ;
 nu am fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis
a Comisiei Europene/instanței/Consiliului Concurenței or al unui alt furnizor de ajutor
sau, în cazul în care am făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată
și creanța integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 informațiile furnizate reprezintă realitatea;
 sunt direct responsabil/ă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acționez
ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
 planul de afaceri propune infiintarea unei intreprinderi care nu derulează activități în
domeniile exceptate de la finanțare, asa cum sunt prevazute la Art. 5 din Schema de ajutor
de minimis asociata acestui program de finantare, si anume:
- 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;
-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);
-întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii și comercializării produselor
agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri: (i)atunci când valoarea
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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.
-activitățile 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;
-ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
-ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
 Nu sunt înscris/ă în alt proiect finanțat prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educație
și competențe”, Componenta 1: „Innotech Student”, cât și la alte concursuri de Planuri de
Afaceri finanțate prin POCU 2014-2020.
 Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului-Condiții specifice
”Innotech Student” si cele ale proiectului „Vreau afacerea mea!”, respectiv:
-angajarea persoanelor în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis cel târziu în termen de
6 luni de la înființarea întreprinderii;
-asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 21 luni;
-asigurarea perioadei de sustenabilitate de 15 luni, în care să asigur continuarea funcționării
afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
-respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului, inclusiv
obligatia inregistrarii unei cifre de afaceri pozitive care sa rezulte din situatiile financiare anuale
ale intreprinderii, pe o perioadă de 15 luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului
de afaceri.
 Am luat la cunostinta de urmatoarele prevederi cu privire la accesarea ajutorului de
minimis:
Persoanele care depun un plan de afaceri in cadrul acestui proiect si care au fost selectate pentru
acordarea de sprijin financiar nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor
întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
Persoanele care depun un plan de afaceri in cadrul prezentului proiect nu pot avea calitatea de
asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere
înființată în cadrul acestui program.
În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor 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.
 Am luat la cunostinta de prevederile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 potrivit căruia:
-nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru
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prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau
pentru cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.
-Fondatorii/administratorii nu au savarsit acte si/sau fapte de natura a fi inscrise in cazierul fiscal
(inclusiv administrarea sau fondarea de alte societati care au fost declarate inactive din diverse
motive, ca de exemplu expirare mandate administrator, expirare sediu social sau nedepunere
declaratii sau bilanturi).

Data
……………………

Semnătură
……………………….……
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Axa prioritară 6: „Educație și competențe”
Componenta 1: „Innotech Student”
Obiectiv specific.6.13.: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare
la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”
Titlul proiectului: „Vreau afacerea mea!”
Cod proiect: 142022

Grilă de evaluare eligibilitate administrativă
Pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului

„Vreau afacerea mea!”
SMIS 142022
1. Solicitantul este eligibil, conform conditiilor de eligibilitate prevazute în
metodologia de selectie a planurilor de Afaceri înscrise în concurs

Rezolutia

a. da

Admis

b. nu

Respins

2. Codul CAEN aferent activitătii principale, precum si a principalelor
activităti secundare este eligibil
a. da

Admis

b. nu

Respins

3. Sediul social propus si punctul de lucru sunt în regiunea Sud-Vest
Oltenia si/sau regiunea Centru
a. da

Admis

b. nu

Respins

4. Planul de afaceri prevede explicit:
a.pentru planurile de afaceri inscrise la Apelul 1: minimum 5 locuri de
muncă create în cadrul întreprinderii înființate prin schema de minimis si
mentinerea acestora pe o durata de minim 12 luni consecutive
b. pentru planurile de afaceri inscrise la Apelul 2: minimum 4 locuri de
muncă create în cadrul întreprinderii înființate prin schema de minimis si
mentinerea acestora pe o durata de minim 12 luni consecutive
c. pentru planurile de afaceri inscrise la Apelul 3: minimum 3 locuri de
muncă create în cadrul întreprinderii înființate prin schema de minimis si
mentinerea acestora pe o durata de minim 12 luni consecutive
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Axa prioritară 6: „Educație și competențe”
Componenta 1: „Innotech Student”
Obiectiv specific.6.13.: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare
la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”
Titlul proiectului: „Vreau afacerea mea!”
Cod proiect: 142022

d. pentru planurile de afaceri inscrise la Apelul 4: minimum 2 locuri de
muncă create în cadrul întreprinderii înființate prin schema de minimis si
mentinerea acestora pe o durata de minim 12 luni consecutive
a. da

Admis

b. nu

Respins

5. Planul de afaceri prevede măsuri care vor contribui la îmbunătățirea
accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și
comunicațiilor: minim 23% din Bugetul Planului de afaceri se regasește
in investitii pentru solutii TIC
a. da

Admis

b. nu

Respins

6. Planul de afaceri respectă modelul standard furnizat de administratorul
schemei de minimis
a. da

Admis

b. nu

Respins

7. Planul de afaceri contine detalii explicite la capitolele impuse prin
Ghidul solicitantului?
a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
(obiective, activități, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii
e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
f) strategia de marketing;
g) proiecții financiare privind afacerea.
a. da
b. nu

Admis
Respins

8. Valoarea ajutorului de minimis solicitat este de:
a)100.000 euro (484.350 ron) pentru planurile de afaceri inscrise la Apelul 1
b) 80.000 euro (387.480 ron) pentru planurile de afaceri inscrise la Apelul 2
c) 60.000 euro (290.610 ron) pentru planurile de afaceri inscrise la Apelul 3
d) 40.000 euro (193.740 ron) pentru planurile de afaceri inscrise la Apelul 4
Cursul Euro utilizat pentru conversie este: 1 euro= 4,8435 ron
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Axa prioritară 6: „Educație și competențe”
Componenta 1: „Innotech Student”
Obiectiv specific.6.13.: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare
la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”
Titlul proiectului: „Vreau afacerea mea!”
Cod proiect: 142022

a. da

Admis

b. nu

Respins

9. Solicitantul a depus Declaratia pe proprie raspundere privind
conditiile de eligibilitate, completata si semnata
a. da

Admis

b. nu

Respins

10. Planul de afaceri propus respecta conditia de eligibilitate prevazută
în metodologia de selectie a planurilor de Afaceri înscrise în
concurs, și anume: 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
a. da

Admis

b. nu

Respins
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Axa prioritară 6: „Educație și competențe”
Componenta 1: „Innotech Student”
Obiectiv specific.6.13.: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la
un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”
Titlul proiectului: „Vreau afacerea mea!”
Cod proiect: 142022

Grilă de evaluare tehnico-financiară a planului de afaceri
Pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului

„Vreau afacerea mea!”
SMIS 142022
Sinteză grila de evaluare tehnico-financiară:
Nr.
1-7
8
9-11
12-14
15
16

Criterii de selecţie
Informatii despre piață
Resurse umane
Planul operațional
Analiza financiară
Riscuri
Dezvoltare durabilă
TOTAL

Punctaj total maxim
20
10
20
25
5
20
100
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Nr.

Criterii de selecţie

Punctaj total
maxim

INFORMAȚII DESPRE PIAȚĂ-Maxim 20 puncte
1

Produsul/serviciul
1.1 Sunt descrise pe larg principalele caracteristici ale
produselor/serviciilor
1.2 Sunt descrise parţial principalele caracteristici ale
produselor/serviciilor
1.3 Nu sunt descrise în mod relevant principalele caracteristici ale
produselor/serviciilor

2

Fluxul de productie/al serviciilor
2.1 Fluxul activitatii este prezentat complet, intr-o ordine logica si
fireasca facandu-se referire si la echipamentele folosite
2.2 Fluxul activitatii este prezentat complet, in ordine logica fara insa a
se evidentia echipamentele folosite
2.3 Fluxul actititatii este sumar prezentat

3.

4

5.

6.

Clienţii

3.1 Sunt prezentate informaţii documentate despre principalele categorii
de clienţi şi despre localizarea pieţei
3.2 Sunt prezentate informaţii sumare/ incomplete despre principalele
categorii de clienţi şi despre localizarea pieţei
3.3 Nu sunt prezentate informaţii despre principalele categorii de clienţi
şi despre localizarea pieţei

3
3
1
0

3
3
2
1

3
3
1
0

Concurenta

3

4.1 Concurenta este descrisa detaliat, cu evidentierea punctelor forte si
slabe ale firmei fata de aceasta
4.2 Concurenta este descrisa sumar
4.3 Nu sunt prezentate informatii despre concurenta

3

Preţul

5.1 Politica de preţ este justificată, coerentă şi realistă
5.2 Politica de preţ este descrisă parţial
5.3 Politica de preţ nu este prezentată sau informaţiile prezentate nu sunt
relevante

Distribuţia

6.1 Politica de distribuţie este coerent descrisă şi realistă
6.2 Politica de distribuţie este descrisă parţial
6.3 Politica de distribuţie nu este prezentată sau informaţiile prezentate nu
sunt relevante

1
0

3
3
1
0

2
2
1
0
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7.

Promovarea

7.1 Activităţile de promovare sunt descrise coerent şi realist, abordanduse toate cerintele (perioada de implementare, rezultate, buget)
7.2 Activităţile de promovare sunt descrise parţial, abordandu-se
incomplet cerintele (perioada de implementare, rezultate, buget)
7.3 Activităţile de promovare nu sunt prezentate sau nu sunt relevante

3
3
1
0

RESURSE UMANE- Maxim 10 puncte
8.

Resurse umane

10

8.1 Sunt prezentate informatii complete si relevante despre
responsabilitatile, competentele si abilitatile angajatilor
8.2 Sunt prezentate informatii succinte si incomplete despre
responsabilitatile, competentele si abilitatile angajatilor
8.3 Nu sunt prezentate informatii despre responsabilitatile, competentele
si abilitatile angajatilor

10
5
0

PLANUL OPERAȚIONAL- Maxim 20 puncte
9.

10.

11.

Analiza SWOT

9.1 Analiza SWOT este corect elaborată şi fundamentată, fiind realizată
în mod corect justificarea activităţilor întreprinderii în contextul
rezultatelor din analiza SWOT
9.2 Analiza SWOT este incompletă
9.3 Analiza SWOT lipseste sau conţine informaţii nerelevante în
contextul afacerii

10
10

5
0

Obiective

5

10.1 Obiectivele sunt definite SMART, in concordanta cu planul de
afaceri
10.2 Obiectivele nu sunt definite SMART dar sunt in concordanta cu
proiectul
10.3 Nu sunt fixate obiective

5

Activităţile planului de afaceri

11.1 Activităţile prezentate sunt coerente şi relevante pentru
implementarea planului de afaceri propus
11.2 Activităţile prezentate sunt parţial relevante pentru implementarea
planului de afaceri propus
11.3 Activităţile prezentate nu sunt relevante pentru implementarea
planului de afaceri propus

2
0

5
3
2
0

ANALIZA FINANCIARĂ- Maxim 25 puncte
12.

Bugetul

5
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13.

14.

12.1 Toate costurile din bugetul proiectului sunt realiste şi respectă
principiul eficienţei utilizării fondurilor publice
12.2 Majoritatea costurilor sunt realiste şi respectă principiul eficienţei
utilizării fondurilor publice
12.3 Costurile din bugetul proiectului nu sunt realiste şi/sau nu respectă
principiul eficienţei utilizării fondurilor publice

5

Defalcare si justificare buget

10

13.1 Toate costurile din bugetul proiectului sunt detaliate şi necesare
pentru implementarea proiectului. Este anexată cel puțin 1 ofertă de
preț/captură de ecran pentru fiecare element de cost (exceptând salariile)
13.2 Majoritatea costurilor sunt detaliate şi necesare pentru
implementarea proiectului. Sunt atasate partial oferte/capturi de ecran
pentru elementele de cost.
13.3 Costurile din bugetul proiectului nu sunt detaliate/justificate în mod
corespunzător.

Sustenabilitatea afacerii
14.1 Proiectiile financiare (Bugetul de venituri si cheltuieli, Fluxul de
numerar previzionat) sunt realiste si detaliate, si demonstreaza
sustenabilitatea afacerii si a locurilor de munca
14.2 Proiectiile financiare (Bugetul de venituri si cheltuieli, Fluxul de
numerar previzionat) sunt realiste si detaliate sumar/ incomplet, dar
demonstreaza sustenabilitatea afacerii si a locurilor de munca
14.3 Proiectiile financiare (Bugetul de venituri si cheltuieli, Fluxul de
numerar previzionat) nu demonstreaza sutenabilitatea afacerii si a
locurilor de munca

3
1

10

5

1
10
10

5

0

RISCURI- Maxim 5 puncte
15.

Riscuri

15.1 Sunt identificate şi prezentate principalele riscuri asociate afacerii,
precum si masuri de contracarare ale acestora
15.2 Sunt identificate şi prezentate parţial riscurile asociate afacerii
15.3 Nu sunt identificate riscurile relevante asociate afacerii

5
5
3
0

DEZVOLTARE DURABILĂ-Maxim 20 puncte
16.

Dezvoltare durabilă

16.1 Planul de afaceri promovează principiul poluatorul plăteşte si include
in buget costuri pentru acesta
Da
Nu
16.2 Planul de afaceri susţine protecţia biodiversităţii si include in buget
costuri pentru acesta

5
0
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Da
Nu
16.3 Planul de afaceri susţine principiul utilizării eficiente a resurselor si
include in buget costuri pentru acesta
Da
Nu
16.4 Planul de afaceri susţine principiul atenuării şi adaptării la
schimbările climatice si include in buget costuri pentru acesta
Da
Nu

5
0

5
0

5
0
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Anexa 5
Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
Turism si ecoturim
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
Textile si pielarie
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1320 Productia de tesaturi
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei
de corp)
1393 Fabricarea de covoare si machete
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de
imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420 Fabbricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520 Fabricarea incaltamintei
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin
standuri, chioscuri si piete
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
Lemn si mobila
1

1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte
material
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor 4673
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic
n.c.a
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
5811 Activitati de editare a cartilor
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
7111 Activitati de arhitectura
7112
Activități
de
inginerie
si
consultanta
tehnică
legate
de acestea
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
8130 Activitati de intretinere peisagistica
2

9001
9002
9003
9321
9329
9525

Activitati de interpretare artistica (spectacole)
Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
Activitati de creatie artistica
Bâlciuri si parcuri de distractii
Alte activitati recreative si distractive
Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

Industria auto si componente
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetari
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de
transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru
motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de
autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea
motocicletelor
Tehnologia informatiilor si telecomunicatii
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in
magazine
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
5829 Activitati de editare a altor produse software
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
3

6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii informationale
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
Procesarea alimentelor si bauturilor
1011 Productia si conservarea carnii
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape
imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie
Sanatate si produse farmaceutice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
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4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
7500 Activitati veterinare
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8621 Activitati de asistenta medicala generala
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in
incapacitate de a se ingriji singure
Energie si management de mediu
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare si turbine
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie
Construcții
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291 Constructii hidrotehnice
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
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4333
4334
4339
4391
4399

Lucrari de pardosire si placare a peretilor
Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
Alte lucrari de finisare
Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521*

Fabricarea materialelor de construcții
2229
2311
2312
2313
2314
2319
2320
2331
2332
2341
2342
2343
2344
2349
2351
2352
2361
2362
2363
2364
2365
2369
2370
2391
2399

Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea sticlei plate
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Fabricarea articolelor din sticlă
Fabricarea fibrelor din sticlă
Fabricarea de sticlărie tehnică
Fabricarea de produse refractare
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Fabricarea cimentului
Fabricarea varului si ipsosului
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
Fabricarea produselor din azbociment
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Fabricarea de produse abrazive
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Activități profesionale, științifice și tehnice
7111
7112
7120
7211
7219

Activităţi de arhitectură
Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea
Activităţi de testări şi analize tehnice
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Distribuție
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4941 Transporturi rutiere de marfuri
6

5020
5040
5121
5122
5210
5221
5222
5223
5224
5310

Transporturi maritime si costiere de marfa
Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
Transporturi aeriene de marfa
Transporturi spatiale
Depozitari
Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
Manipulari
Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
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ANEXA 5 bis

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA
SI SANATATE

1. BIOECONOMIE
1.1. Agro-alimentare
1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional
1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol
1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură şi
sericicultură, la provocările secolului XXI
1.1.4. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi
a calităţii vieții
1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului
schimbărilor climatice globale
1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil
1.3. Biotehnologii
1.3.1. Bionanotehnologii
1.3.2. Biotehnologii de mediu
1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare
1.3.4. Biotehnologii industriale
1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice
1.3.6. Bioanaliza
1.4. Știința medicamentului
1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice
1.4.2 Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în
vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo
1.4.3 Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi
tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi
farmacocinetic
1.4.4 Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă
1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu
mediul, animalele și omul.
1.4.6 Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu
potențial de răspândire în masă.
2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE
2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații
2.1.1 Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni
2.1.2 Internetul viitorului
2.1.3 Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software
2.1.4 Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale
2.2. Spațiu

2.2.1
2.2.2

Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)
Aplicații spațiale integrate

2.3. Securitate
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.
2.3.1

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
3.1. Energie
3.1.1 Creşterea eficientei energetice la generare, transport şi distributie şi la
consumator
3.1.2 Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile
3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei
3.1.4 Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
3.1.5 Instalații energetice de generație nouă
3.2. Mediu și schimbări climatice
3.2.1 Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă
3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor
3.3. Sisteme inteligente
3.3.1 Oraşul inteligent
4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE
4.1. Echipamente de transport
1.1.1 Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic
4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse
4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse
4.3. Tehnologii de depoluare
4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor
4.4. Materiale

4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor
prin acoperiri funcționale
4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii
4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate
4.4.4 Materiale pentru energie
4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de
transport
4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei
5. SĂNĂTATE
5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie
5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor
markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene
5.3 Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică
5.4 Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală
5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii
5.6 Studierea si metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de
mortalitate şi morbiditate din Romania
5.7 Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică
5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice,
farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea
rezistenței la chimioterapie
5.9 Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a
medicamentelor şi suplimentelor alimentare
5.10 Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție
5.11 Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design,
formulare și control

