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Anexa nr. 1 

 

OPIS 

Dosar înscriere concurs Selecție Planuri de afaceri 

în cadrul proiectului „Antreprenor la STAR!” ID 141023 

 

Nr. 
crt. Denumire document 

Nr. 

pag. 

Secțiunea 1 Documente personale 

1.1 Carte de identitate  

1.2. 

Document din care să rezulte că a absolvit un program de formare 
în domeniul antreprenorial minim 40 ore (Adeverință 
formare/Certificat absolvire și supliment descriptiv eliberat de 
furnizor de formare autorizat ANC) 

 

1.3. 
Documente selecție GT (documente care se transmit doar de 
persoanele care nu au participat la programe de formare în 
domeniul antreprenorial în cadrul proiectului) 

 

1.3.1. Certificat de naștere  

1.3.2. Certificat de căsătorie, dacă este cazul  

1.3.3. Adeverință medicală  

1.3.4. 
Adeverință că este înscris în calitate de student sau doctorand la 
programele de învățământ la o Universitate din Regiunile Sud Vest 
Oltenia sau Centru, minim anul II de licență. 

 

1.3.5. Cerere de înscriere la activitățile proiectului  

1.3.6. Formularul de înregistrare individuală a participanților la  operațiunile 
finanțate prin POCU 2014-2020 

 

1.3.7. 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14-15 din 
ordonanța de urgență a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 
utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare 
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Nr. 
crt. 

Denumire document 
Nr. 

pag. 

1.3.8. Acord pentru folosirea datelor personale  

1.3.9. Declarație de înființare afacere în Regiunile de implementare ale 
proiectului 

 

Secțiunea 2 Documente specifice Planului de afaceri 

2.1 Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri  

2.2 Plan de afaceri;  

2.3 Buget plan de afaceri;  

2.4 Proiecții financiare;  

2.5 Declarație de eligibilitate și sustenabilitate;  

2.6 

Alte anexe care susțin relevanta informațiilor, fundamentarea planului 
de afaceri in ansamblu 

 

a. CV-ul aplicantului  

b. Oferte prețuri bunuri și servicii/capturi ecran  

c. Precontracte chirie/comodat spațiu  

d. Diplome studii/documente care certifică specializarea/experiența 
aplicantului și sau asociațiilor săi și sau angajaților propuși în domeniul 
de implementare al planului de afaceri  

 

e. Alte documente considerate relevante de aplicat pentru susținerea 
și fundamentarea planului de afaceri 
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Aplicant, Data : 

Nume si 
Prenume: 
Semnătură: 
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Anexa nr. 2 

Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri 

 

Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP ............................................................... , 

posesor/posesoare CI serie   ........,   număr   ..................,   eliberată la data de 
...............................,  de  către  ..............................................,  solicit  înscrierea  mea la Concursul 
de planuri de afaceri în cadrul proiectului „Antreprenor la Start!”, ID 141023 schema de ajutor 
de minimis „Innotech Student”. Informațiile le voi primi la adresa de e-mail: 
......................................................... 

Planul de afaceri doresc să îl implementez în localitatea ……………………………. 

județul ………………………… regiunea .................................................... 

 

Informații generale ale planului de afacere 

Domeniul/sectorul economic, identificat în cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate 
2014-2020, ca fiind domeniu cu potențial de specializare inteligentă: 

□ Turism și ecoturism; □ Tehnologia informațiilor și comunicațiilor; 
□ Textile și pielărie; □ Sănătate și produse farmaceutice; 
□ Lemn și mobilă; □ Energie și management de mediu; 
□ Industrii creative; □ Biotehnologii; 
□ Industria auto și componente; □ Procesarea alimentelor și a băuturilor. 

Activitatea principală a întreprinderii care se va înființa și codul CAEN aferent: 

Tipul întreprinderii care urmează să fie înființată1: 

 

Aplicant, Data solicitării: 

Nume si 
Prenume: 
Semnătură: 

 

 
 

1 Intreprindere Cf. art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare -orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, 
comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei 
întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și 
asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice 
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PLANUL DE AFACERE 
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I. FORMULAR STANDARD 

DATE GENERALE ȘI CRITERII ELIMINATORII 
 

Titlul planului de afaceri:  
Nume și prenume candidat (asociat 
majoritar și administrator pentru firma care 
va implementa planul de afaceri): 

 

CNP:  
Județul de domiciliu/ reședință   
Adresa de domiciliu/ reședință:  
Nr. de telefon:  
E-mail:  
Vârsta (bifați răspunsul): ☐ Persoană cu vârsta sub 25 de ani 

☐ Persoană cu vârsta cuprinsă între 25- 54 de ani 
☐ Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

Ultimul nivel de studii absolvite (bifați 
răspunsul): 

☐ Studii Educație timpurie (ISCED 0) 
☐ Studii primare (ISCED 1) 
☐ Studii gimnaziale (ISCED 2) 
☐ Studii liceale (ISCED 3) 
☐ Studii postliceale (ISCED 4) 
☐ Studii superioare (învățământ superior de scurtă durată) (ISCED 
5) 
☐ Studii superioare (licență sau nivel echivalent) (ISCED 6) 
☐ Studii superioare (master sau nivel echivalent) (ISCED 7) 
☐ Studii superioare (doctorat sau nivel echivalent) (ISCED 8) 
☐ Fără ISCED 

Instituția de învățământ 
frecventată(Universitatea/Facultatea)  

 

Tipul studiilor  și anul de studiu 
(student/masterand/doctorand,  după caz: 

 
 

Asociat/Acționar majoritar în cadrul altei 
societăți comerciale (bifați răspunsul): 

☐ Da  
☐ Nu 
 

Asociat/Acționar minoritar în cadrul altei 
societăți comerciale (bifați răspunsul): 

☐ Da  
☐ Nu 

Funcția care va fi ocupată de aplicat pentru 
implementarea planului de afaceri (cu 
contract individual de muncă) 

Denumire: 
 
Cod COR 

Valoarea totală a planului de afaceri (u.m) 
din care: 

 

- Valoarea subvenționată (lei)*:  
- Valoarea contribuției proprii (lei) (dacă este 
cazul): 
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Județul de implementare a Planului de 
afaceri (bifați răspunsul): 

☐ Dolj 
☐ Gorj 
☐ Mehedinți 
☐ Olt 
☐ Vâlcea 
☐ Alba 
☐ Mureș 
☐ Sibiu 
☐ Harghita 
☐ Brașov 
☐ Covasna 

Localitatea de implementare a Planului de 
afaceri**: 

 

Forma juridică de constituire a entității care 
va implementa Planul de afaceri***: 

 

Activitatea principală a societății care 
urmează a fi înființată: 

 

Codul CAEN aferent activității principale a 
societății care urmează a fi înființată: 

 

Codul CAEN al activității pentru care solicită 
finanțare: 

 

Capitalul social al societății care urmează a 
se înființa (lei): 

 

Rezultate cuantificabile ale planului de 
afaceri: 

Rezultate 
cuantificabile 

UM Anul 1 
2022 

Anul 2 
2023 

Anul 3 
2024 

Cifră de afaceri LEI    
Profit net LEI    
Număr de 
salariați 

Număr de 
persoane 

   

Numărul de locuri de muncă create pentru 
implementare  Planului de afaceri (bifați 

răspunsul): 

☐ ≥ 5 
☐ 5 
☐ 4 
☐ 3 
☐ 2 

Suma alocată pentru implementarea 
inovării sociale**** (u.m): 

 

Suma alocată pentru  îmbunătățirea 
accesibilitații, a utilizarii si a calității 
tehnologiilor informației si comunicațiilor 
***** (u.m): 

 

Suma alocată pentru  promovarea 
nediscriminării și egalității de șanse ****** 
(u.m): 

 

Data completării:  
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* Valoarea maximă subvenționată este:  
- 484.350,00 lei, crearea a minim 5 locuri de muncă; 
- 387.480,00 lei, crearea a minim 4 locuri de muncă; 
- 290.610,00 lei, crearea a minim 3 locuri de muncă; 
- 193. 740 lei, crearea a minim 2 locuri de muncă. 

** Sunt eligibile afacerile implementate în mediul urban și/sau din Regiunea Sud- Vest Olteniași/sau Regiunea Centru; 
*** Se va menționa forma juridică, precum și dacă societatea nou- înființată este sau nu plătitoare de TVA. 
**** Suma alocată pentru implementarea inovării sociale va fi de minim 7,70 % din valoarea planului de afaceri; 
***** Suma alocată pentru îmbunătățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației si comunicațiilor 
va fi de minim 22,64% din valoarea planului de afaceri;  
****** Suma alocată pentru promovarea nediscriminării și egalității de șanse va fi de minim 12 % din valoarea planului 
de afaceri;  
 

II. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 

Realizați un rezumat al planului de afaceri în maximum 2 pagini. 

Acest rezumat reprezintă primul contact pe care evaluatorii îl au cu ideea dvs. de afacere.  

Această primă impresie poate influența decisiv decizia evaluatorului de a accepta sau respinge planul de afaceri al dvs. 
pentru a fi finanțat. 

Rezumatul va evidenția: 

- O scurtă descriere a afacerii (viziune, misiune, obiective, rezultate, indicatori, activitatea principală, activități secundare, 
acționariatul etc.); 

- Analiza SWOT; 

- O scurtă prezentare a produselor/ serviciilor; 

- Informații financiare relevante ; 

- De ce credeți că afacerea va avea succes?  

III. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI, INCLUSIV  DESCRIEREA 
PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII 

Descrieți pe larg afacerea dvs. având în vedere: 

- acționariatul și forma de organizare; 

- viziunea, misiunea, obiectivele, rezultatele și indicatorii; 
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- activitatea principală și activitățile secundare; 

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

- județul (țele) de implementare al (a) afacerii; 

- aspectele juridice specifice de care trebuie să țineți cont. 

IV. DIMENSIONAREA VALORICĂ A AFACERII 
Includeți informații cu privire la avantajele localizării afacerii într-un anumit loc și costurile relaționate.  

Descrieți pe larg operațiunile procesului de producție/prestare servicii și cel de vânzare. 

Dacă este vorba de producție, includeți detalii despre tehnologia de care aveți nevoie, capacitatea de producție pe care 
o oferă și costurile relaționate cu procurarea acesteia. 

Dacă este vorba despre servicii, includeți detalii despre capacitatea de livrare, raportată la dimensiunea propusă a afacerii. 

Descrieți proiectul de investiții, informații care sunt prezentate în documentele Buget detaliat și Buget centralizat, 
aspecte care trebuie evidențiate în Anexa nr. 3.2 Bugetul planului de afaceri (documente care se completează conform 
foilor de lucru Excel anexate) . 

Pentru justificarea costurilor incluse în Bugetul detaliat aferente serviciilor și/sau bunurilor achiziționate vă rugăm să 
anexați minim o ofertă de preț și /sau printscreen magazin on line. 

Prezentați care sunt autorizațiile, certificatele, licențele, brevetele și mărcile de care aveți nevoie, alături de procedurile 
de dobândire și costurile obținerii acestora.  

V. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI 
Descrieți detaliat produsele/ serviciile oferite. 

Ce nevoi satisfac produsele/ serviciile oferite? 

Care sunt nevoile consumatorilor/ cumpărătorilor? 

Ce vă diferențiază de concurență? 

Prezentați o analiză a concurenței. 

Includeți informații despre piața de desfacere, având în vedere și tendințele observate (diagrama PEST- politic, economic, 
social, tehnologic). 
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VI. STRATEGIA DE MARKETING 
Prezentați elementele mixului de marketing: strategia de produs, strategia de preț*, strategia de promovare, strategia de 
distribuție . Motivați fiecare decizie. 

* În cazul în care se menționează cifre, acestea vor avea un caracter estimativ. 

VII. ANALIZA SWOT 
Elaborați analiza SWOT a afacerii dvs: 

- Puncte tari (minim 3 elemente); 

- Puncte slabe (minim 3 elemente); 

- Oportunități (minim 3 elemente); 

- Amenințări (minim 3 elemente); 

VIII. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
Evidențiați aspecte cu privire la asigurarea managementului activității (conducerea afacerii, Schema organizatorică, 
numărul de locuri de muncă create). 

Descrieți rolul pe care îl va avea aplicantul în cadrul afacerii cu menționarea postului pe care îl va ocupa (denumirea, COD 
COR, responsabilități din fișa postului) 

Descrieți pe scurt posturile necesare derulării afacerii și motivați necesitatea lor. 

Descrieți și detaliați politica de resurse umane (recrutare, angajare, motivare a angajaților). 

Detaliați tipul contractului de muncă și numărul de ore aferente. 

IX. PROIECȚII FINANCIARE 
Realizați proiecțiile financiare pe o perioadă de 3 ani (care acoperă inclusiv perioada de sustenabilitate a proiectului 
„Antreprenor la Start!” ID 141023), prin utilizarea a trei instrumente de lucru menționate în Anexa nr. 3.3 – Proiecții 
financiare: 

- Bilanț prescurtat (Vezi Anexa 3.2 – Proiecții financiare); 

- Contul de profit și pierdere prescurtat (Vezi Anexa 3.2 – Proiecții financiare); 

- Cash flow-ul (Vezi Anexa 3.2 2 – Proiecții financiare). 

X. ACTVITĂȚI NECESARE IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE AFACERI 
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Descrieți principalele măsuri pentru asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă 
de 12 luni pe perioada implementării planului de afaceri aferent contractului de finanțare. 

Descrieți principalele măsuri pentru asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, inclusiv cu 
menținerea locurilor de muncă, pe perioada de sustenabilitate a planului de afaceri până la data de 31.12.2024. 

XI. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII FINANȚĂRII PLANULUI DE AFACERI 
 

Evidențiați beneficiile aduse de finanțare. 

Justificați necesitatea finanțării. 

XII. IMPLEMENTAREA INOVĂRII SOCIALE  
 

Evidențiați suma alocată pentru implementarea inovării sociale. Justificați. 

Descrieți modul în care este promovată inovarea socială prin afacerea propusă, cu menționarea valorii estimate 
cuantificată monetar (lei) a acestora. 

XIII. PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE 

Evidențiați modalitatea de promovare concretă a dezvoltării durabile prin dezvoltarea unor produse sau servicii care 
contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile. 

XIV. PRINCIPIUL ECONOMIEI CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON ȘI EFICIENȚA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
UTILIZĂRII RESURSELOR 

 

Evidențiați modalitatea de promovare concretă a principiului economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

Evidențiați modalitatea de promovare concretă a eficienței din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

XV. PROMOVAREA ȘI UTILIZAREA TIC 
Evidențiați măsurile stabilite pentru promovarea concretă și utilizarea TIC, prin implementarea unor soluții TIC în procesul 
de: 

- producție/ furnizare de bunuri;  
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- prestare de servicii; 

- execuție de lucrări. 

cu menționarea valorii estimate cuantificată monetar (lei) a acestora. 

XVI. PROMOVAREA ȘI NEDISCRIMINĂRII ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE 
Evidențiați măsurile pentru promovarea nediscriminării și egalității de șanse cu menționarea valorii estimate cuantificată 
monetar (lei) a acestora. 

 



Reprezentant legal / aplicant (Asociat &Administrator):
Propunere denumire entitate juridica: 
Forma de organizare: 
Județul de implementare (sediu social):
Județul de implementare (punct de lucru):
Domeniul de acțiune pentru care se solicită finanțare:

Cod CAEN activitate principala pentru care se solicită finanțare:

 - lei- %
-  lei                      100,00

 - finanțare din ajutor de minimis: -  lei                      #DIV/0!
 - finanțare din aport propriu: -  lei                      #DIV/0!
Număr de locuri de muncă create, total din care:
 - finanțare din ajutor de minimis:
 - finanțare din aport propriu:
Locul de muncă ocupat de aplicat în cadrul afacerii

 - lei- %
-  lei                        #DIV/0!

 - lei- %
-  lei                        #DIV/0!

 - lei- %
0 #DIV/0!

Valoare Contrinuție la primovarea Egalității de șanse

Valoare Contribuție la promovarea TIC

Valoare Plan de afaceri total, din care:

Valoare Contribuție la Inovare Socială

Funcția ocupată: Codul COR: 

0
0

0

Promovarea Temelor secundare



Descrierea cheltuielii Categorie cheltuieli Subcategorie cheltuieli
Unitate 

de masura
Cantitate

Pret unitar 
(RON)

Valoare totala 
fara TVA (RON)

Procent 
TVA

Valoare TVA 
(RON)

Valoare totala 
(RON)

Valoare finanțată 
din ajutorul de 

minimis
Justificarea cheltuielii

Valoare Contribuție la 
Inovare Socială

Valoare Contribuție la 
promovatea TIC

Valoare 
Contribuție la 
promovarea 

Nediscriminării

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 
                  -   lei 0%                    -   lei                   -   lei                      -   lei 

Total                   -   lei                    -   lei                   -   lei                      -   lei                                       -   lei                                 -   lei                      -   lei 

BUGET DETALIAT



Categorie cheltuieli
Valoare totala (RON) 

fara TVA
Valoare totala (RON) 

cu TVA
Finanțat din 

ajutor de minimis
Neeligibil (aport 

propriu)

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat                                -   lei                              -   lei                         -   lei                        -   lei 
Buget eligibil finanțat 
din ajutor de minimis

Buget plan de 
afaceri

Buget maxim 
eligibil finanțat 
din ajutorul de 

minimis

1.1 Cheltuieli salariale -  lei                                               -   lei                          -   lei          193.740,00 lei 2 1 Ok Eroare OK OK

1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ 
cooptati

-  lei               Teme secundare
Valoare buget asumat                                          

- lei- 

% asumat din 
ajutorul de 

minimis solicitat

Procent minim 
Obligatoriu 

1.3 Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale 
si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati 
si angajatori)

-  lei               
Valoare Contribuție la 

Inovare Socială
                               -   lei #DIV/0! 7,70% #DIV/0!

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor 
sprijinite:

-  lei                            -  lei                          -  lei                     -  lei                     
Valoare Contribuție la 

promovatea TIC
                               -   lei #DIV/0! 22,64% #DIV/0!

2.1 Cheltuieli pentru cazare -  lei               
Valoare Contrinuție la 

primovarea Egalității de 
șanse

                               -   lei #DIV/0! 12,00% #DIV/0!

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu -  lei               
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor -  lei               
2.4 Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale 
aferente deplasarii

-  lei               

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

-  lei                     

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

-  lei                     

5. Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite), 
spatii pentru desfasurarea diverselor activitati ale 
intreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri -  lei                     

6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing 
operational) aferente functionarii întreprinderilor (rate 
de leasing operational platite de întreprindere pentru: 
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile imobile)

-  lei                            -  lei                          -  lei                     -  lei                     

7. Utilitati aferente functionarii întreprinderilor -  lei                            -  lei                          -  lei                     -  lei                     
8. Servicii de administrare a cladirilor aferente 
functionarii întreprinderilor

-  lei                          -  lei                     -  lei                     

9. Servicii de întretinere si reparare de echipamente 
mijloace de transport aferente functionarii 
întreprinderilor

-  lei                          -  lei                     -  lei                     

10. Arhivare de documente aferente functionarii 
întreprinderilor

-  lei                          -  lei                     -  lei                     

11. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente 
functionarii întreprinderilor

-  lei                          -  lei                     -  lei                     

12. Cheltuieli cu autorizarea de activități, cursuri 
perfecționare și atestate

-  lei                          -  lei                     -  lei                     

13. Conectare la retele informatice aferente 
functionarii întreprinderilor

-  lei                          -  lei                     -  lei                     

14. Cheltuieli de informare si publicitate aferente 
functionarii întreprinderilor

-  lei                          -  lei                     -  lei                     

15. Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor -  lei                            -  lei                          -  lei                     -  lei                     

BUGET CENTRALIZAT

VERIFICARE BUGET

Nr. minim de 
locuri de 

muncă create

Nr.locuri de 
muncă create

Verificări  intermediare



BILANTUL PRESCURTAT

B 2022 2023 2024

1

2

3

4 0 0 0

5

6

7

9 0 0 0

10

11

12 0 0 0

13 0

15 0 0 0

16

18 0 0 0

19

20  

21

22

23

SOLD C 24

SOLD D 25

SOLD C 26

SOLD D 27

28

29 0 0 0

Nr. rd. Perioada

8

A

ACTIVE IMOBILIZATE                         

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 +206+
2071 +4094+ 208 -280 - 290)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 +
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 -
2931-2935)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + +262+263 + 265 +
266+267* - 296*)       

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03)                             

ACTIVE CIRCULANTE                          

I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 
+327+328+331+332+341+345+346+347 +/-
348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-
388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428

II. CREANŢE 
(ct.267*296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4
382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445  +446**+447**+ 
4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** - 491 - 
495 - 496+5187)

III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114-
591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 

(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08)

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ
DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +
269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +
4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +
453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 +
5186 + 519)   

ACTIVE CIRCULANTE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 +10-11)

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ
MAI MARE DE UN AN 

(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+405+408+
419+421+423+424+426+427+4281+431*** +437***+4381
+441*** +4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 

VENITURI ÎN AVANS (rd.16+17), din care:

1.Subvenţii pentru investiţii

2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472)    

                           
17

Denumirea elementului

CAPITAL ŞI REZERVE                         

I. CAPITAL (rd.19+20), din care:

1. capital subscris vărsat (ct. 1012)

2.capital subscris nevărsat (ct. 1011)

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)

14

IV. REZERVE (ct. 106)
V. PROFITUL 
SAU 
PIERDEREA        
REPORTAT(Ă) 
(ct. 117)  
VI. PROFITUL 
SAU 
PIERDEREA  
EXERCIŢIULUI 
FINANCIAR 
(ct. 121) 

Repartizarea profitului (ct. 129)

CAPITALURI - TOTAL  (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27-28)



Contul de profit și pierdere prescurtat: 

AN 2022

1 Cifra de afaceri netă 0

2  VENITURI DIN EXPLOATARE (ct.701+702+703+704+705+706+707+708) 

3 Alte venituri din exploatare (ct.741+751+758+781) 

4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3 0

5
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale consumabile aferente 
activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

7 Chirii

8 Utilităţi

9
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing, 
reparaţii/Întreţinere

10 Asigurări

11 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate,  Impozitul pe profit

12 Alte cheltuieli

13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12) 0

14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

15 Profit ( RD.4-13) 0

16  Pierdere (RD.13-4) 0

17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL 

18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18) 0

20 VENITURI TOTALE  RD.4+17) 0

21 CHELTUIELI TOTALE  (RD,13+18) 0

22  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă):

23  Profit  (  Rd,20-21) 0

24  Pierdere  (rd.21-20) 0



AN 2023 AN 2024

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



Cash-flow-ul:
  CASH-FLOW

AN 2022 AN 2023 AN 2024

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 0 0

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

1 din ajutorul de minimis

2 din vânzări

3 din credite primite

4 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)

5 Alocaţie Financiară nerambursabilă

Total disponibil (I+A) 0 0 0

B Utilizari numerar din exploatare 0 0 0

1 Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente activităţii desfaşurate

2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

3 Chirii

4 Utilităţi

5
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing, Servicii cu terţii, 
Reparaţii/Întreţinere

6 Asigurări

7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8 Alte cheltuieli

C
Cheltuieli pentru investiții (active corporale, active necorporale, bunuri de 
natuta obiectelor de inventar)

D Credite  0 0 0

1 rambursări rate de credit scadente/restituire aport asociat

2 dobânzi şi comisioane

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

1 Plăţi TVA

2 Rambursări TVA

3 Impozit pe profit/cifră de afaceri

F Dividende

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

H Flux net de lichidităţi (A-G) 0 0 0

II Sold final disponibil (I+H) 0 0 0

Nr. crt. Explicaţii / lună
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Anexa nr. 4 

 

Declarație de eligibilitate și sustenabilitate 

pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri 

 

Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP .............................................. ,                         
posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de ..................................... , 
de către .............................................., în scopul participării mele la Concursul de planuri de afaceri 
în cadrul proiectului POCU Antreprenor la Start, ID 141023, cunoscând că falsul în declarații este 
pedepsit de legea penală, conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu 
modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 
1) Am fost informat/ă și am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate și criteriile de acordare a 
ajutorului de minimis în cadrul cadrul schemei de ajutor de minimis „Innotech Student” prezentate 
în Metodologia de selecție grup țintă, Metodologia de evaluare și selecție planuri de afaceri și 
Metodologia de monitorizare a implementării planurilor de afaceri; 
2) Nu sunt angajat al liderului de proiect sau al unuia din partenerii implicați în cadrul proiectului 
și nu sunt în relație de soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului 
de proiect sau partenerilor acestuia. 
3) Sunt apt de muncă pentru a desfășura activitate în cadrul întreprinderii care se va înființa cu 
finanțare în cadrul proiectului „Antreprenor la Start!”, ID 141023 
4) Mă angajez că voi avea calitatea de asociat majoritar, administrator și angajat în cadrul 
întreprinderii care se va înființa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul „Antreprenor la 
Start!”, ID 141023; 
5) Mă angajez că, în cazul în care planul de afaceri va fi selectat pentru finanțare, la data semnării 
contractului de subvenție nu voi avea calitatea de asociat majoritar în cadrul altor întreprinderi1;   
6) Depun un singur plan de afaceri în cadrul Concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul 
proiectului „Antreprenor la Start!”, ID 141023, nu am participat și nu voi participa la alt concurs de 
planuri de afaceri organizat în cadrul apelului de proiecte Innotech Student ; 

7) Întreprinderea care se va înființa în cadrul proiectului „Antreprenor la Start!”, ID 141023 va fi 

 
1 orice entitate angajată într-o activitate economică constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de 
statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene, respectiv:  

(i) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
(ii) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu 

modificările ulterioare;  
(iii) asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice;  
(iv) entități reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 182/2016. 
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legal constituita si își va desfășura activitatea pe teritoriul României, în una din cele 2 regiuni de 
implementare ale proiectului; 

8) Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce va fi înființata dacă planul de afaceri va fi 
selectat în cadrul concursului, declar: 

- nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic- profesionale;  

- nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru 
fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

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

9) Informațiile si declarațiile făcute, care însoțesc Planul de afaceri depus pentru participarea la 
selecție în vederea obținerii de finanțare, sunt complete, corecte si conforme cu realitatea. 

10) Sunt direct responsabil/ă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționez ca 
intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 
11) Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”Innotech 
Student” si Cererea de Finanțare a proiectului „Antreprenor la Start!”, ID 141023 - 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 cel puțin 54 de luni de 
la data semnării contractului de subvenție  (pe perioada de implementare și de 
sustenabilitate a proiectului „Antreprenor la Start !” ID 141023), din care minim 15 luni în 
perioada de sustenabilitate a planului de afaceri în care mă oblig să asigur continuitatea 
și/sau dezvoltare rezultatelor planului de afaceri; 

- respectarea tuturor condițiilor de sustenabilitate impuse de proiect, despre care am fost 
informat;  

- arhivarea documentelor specifice întreprinderii finanțate din ajutorul de minimis conform 
reglementărilor în vigoare; 

- menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durata de 
minimum 3 ani de la finalizarea perioadei minime de sustenabilitate; 

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului; 
- restituirea întregii valori a ajutorului de minimis primit in situația nerespectării condițiilor de 

acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă; 
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- respectarea prevederilor minime de informare și publicitate în conformitate cu documentul 
Orientări privind accesarea finanțărilor din Programul Operațional Capital Uman cu 
modificările și completările ulterioare. 

12) Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași tip de cheltuieli eligibile; 

13) Planul de afaceri nu a mai beneficiat de alte finanțări; 
14) Am luat la cunoștință că prezenta schemă de minimis nu se aplică: 

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului 
şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 
decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescăreşti și 
de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Legea nr. 17/21.01.2000; 

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției 
primare de produse agricole; 

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și 
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 

• 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; 

• atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală 
către producătorii primari; 

- ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, 
respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și 
funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export; 

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

- ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

15) În cazul în care planul de afaceri va fi selectat pentru finanțare și voi fi înființa o întreprindere 
cu finanțare din ajutorul de minimis, valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a 
beneficiat întreprinderea unică2 pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul 

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

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; 
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere 

sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract 

încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul 
acesteia; 

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui 
acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 
asociaților întreprinderii respective. 
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fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile 
prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul 
întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost).  

16) Dețin capacitatea financiară de a asigura implementarea proiectului prin înființarea 
întreprinderii în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, așa cum sunt definite în 
cadrul proiectului; 
 

Subsemnatul/a ___________________________________, CNP ________________________ declar 
că voi informa imediat reprezentanții administratorului schemei de antreprenoriat dacă vor 
interveni modificări în prezenta declarație.  

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că entitățile partenere din cadrul proiectului au dreptul de a solicita, cu scopul verificării 
și confirmării declarației, orice informații suplimentare.  

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații 

Nume si Prenume): 

……………………………………. Data...................... 

       (Semnătura) 

 

 
Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la 
punctele i-iv sunt considerate ”întreprinderi unice”. 
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Anexa nr.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 
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4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine 
specializate 
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin 
standuri, chioscuri si piete 
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 
 
Lemn si mobila 
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte 
material 
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
3103 Fabricarea de saltele si somiere 
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat 
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si 
echipamentelor 4673 
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz 
casnic n.c.a 
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 
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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 
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
9003 Activitati de creatie artistica 
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii 
9329 Alte activitati recreative si distractive 
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 
 
Industria auto si componente 
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
2814 Fabricarea de articole de robinetari 
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de 
transmisie 
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule 
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule 
3020 Fabricarea materialului rulant 
3312 Repararea masinilor 
3314 Repararea echipamentelor electrice 
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 Repararea altor echipamente 
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
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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 
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 
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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 
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 
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8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure 
 
Energie si management de mediu 
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
2811 Fabricarea de motoare si turbine 
3512 Transportul energiei electrice 
3513 Distributia energiei electrice 
3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deseurilor periculoase 
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 Activitati si servicii de decontaminare 
 
Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii 
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 
 
Construcții 
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane 
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 
4291 Constructii hidrotehnice 
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 
4311 Lucrari de demolare a constructiilor 
4312 Lucrari de pregatire a terenului 
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 
4321 Lucrari de instalatii electrice 
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
4331 Lucrari de ipsoserie 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
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4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
4339 Alte lucrari de finisare 
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521* 
 
Fabricarea materialelor de construcții 
 
2229  Fabricarea altor produse din material plastic 
2311  Fabricarea sticlei plate 
2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  
2313  Fabricarea articolelor din sticlă  
2314  Fabricarea fibrelor din sticlă 
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 
2320  Fabricarea de produse refractare  
2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 
2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  
2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  
2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 
2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  
2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
2351 Fabricarea cimentului 
2352 Fabricarea varului si ipsosului  
2361  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 
2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 
2363 Fabricarea betonului  
2364 Fabricarea mortarului 
2365  Fabricarea produselor din azbociment  
2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  
2370  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   
2391  Fabricarea de produse abrazive  
2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
 
Activități profesionale, științifice și tehnice  
 
7111  Activităţi de arhitectură 
7112  Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea  
7120  Activităţi de testări şi analize tehnice  
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 
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Distribuție 
 
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 
4941 Transporturi rutiere de marfuri 
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa 
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 
5121 Transporturi aeriene de marfa 
5122 Transporturi spatiale 
5210 Depozitari 
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa 
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 
5224 Manipulari 
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal 
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Anexa nr. 6 

Declarație evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese și 
de asigurarea confidențialității datelor 

Subsemnatul/a .........................................................................................., în calitate de 
Evaluator planuri de afaceri în cadrul proiectului „Antreprenor la start!”, ID 141023, declar pe propria răspundere în 
deplina cunoștință de cauza și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul Penal cu modificările și completările ulterioare, că: 
 Nu cunosc a fi în nicio situație de conflict de interese sau de incompatibilitate cu persoanele participante 

la Concursul de idei de afaceri din cadrul proiectului „Antreprenor la start!”, ID 141023, respectiv nu am 
calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele participante. 

 Nu sunt interesat sub nici o formă și nu am cunoștință ca rudele mele apropiate să fie interesate în 
soluționarea unei cauze, într-un anumit mod, care m-ar determina, să fiu subiectiv în legătură cu 
responsabilitatea atribuită în calitate de evaluator în cadrul proiectului. 

 Nu sunt implicat financiar în mod direct sau indirect în activitățile persoanelor-potențiali beneficiari de 
ajutor de minimis pentru înființarea unei întreprinderi; 

 Nu am niciun interes personal care să influențeze îndeplinirea atribuțiilor de evaluator cu imparțialitate și 
obiectivitate. 

 Nu desfășor în paralel activități care afectează sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea 
exercitării atribuțiilor de evaluator din cadrul proiectului. 

 Mă oblig să păstrez, în condițiile legii, confidențialitatea deplină a datelor şi informațiilor pe care le dețin 
sau la care am acces pe perioada desfășurării activității și să nu le utilizez abuziv sau în folos personal, sau 
să le fac cunoscute unui terț pe toată perioada de desfășurare a proiectului. 

Subsemnatul/a1 …………………………………………………………………..  mă angajez să informez 
imediat2…………………………………………………….dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca3 
……………………………………………….are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice 
informații suplimentare.  
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falsul în declarații. 

 

(Nume si Prenume): 

……………………………………. Data...................... 

(Semnătura) 

 

 
1 Numele și prenumele evaluatorului de planuri de afaceri 
2 Denumirea entității partenere care a angajat evaluatorul de planuri de afaceri 
3 Denumirea entității partenere care a angajat evaluatorul de planuri de afaceri 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020 

 

1 

  

Anexa nr. 7 
 

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PLANULUI DE AFACERI 
 

Plan de afaceri (indicativ înregistrare)_____________Nume și prenume aplicant____________________ 
 

Nr. 
crt. Criteriu de analiză 

Îndeplinirea 
criteriului de 

analiză 
Observații 
evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări DA Nu N/A 

Criterii de conformitate 

1. Dosarul de înscriere la concurs este depus în 
termen?      

2. 

Inițiatorul Planului de afaceri a anexat la 
dosar un certificat emis de ANC în domeniul 
competențelor antreprenoriale sau o 
adeverință care să dovedească faptul că a 
absolvit un curs acreditat de competențe 
antreprenoriale? 

     

3. 

Dosarul planului de afaceri cuprinde toate 
documentele obligatorii comune:      

• Opis;      
• Cerere de înscriere la concursul de planuri 

de afaceri;      

• Plan de afaceri;      
• Buget plan de afaceri;      
• Proiecții financiare;      
• Declarație de eligibilitate și 

sustenabilitate; 
     

• Copie după cartea de identitate a 
solicitantului.      

• Dosarul de GT dacă persoana nu a 
participat la curs în domeniul  antreprenorial 
în cadrul proiectului. 

     

4. 
Documentele dosarului planului de afaceri 
respectă formatele standard anexate 
metodologiei de concurs?  

     

5. Planul de afaceri a fost trimis și în varianta 
electronică și documentele corespund cu cele      
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Nr. 
crt. Criteriu de analiză 

Îndeplinirea 
criteriului de 

analiză 
Observații 
evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări DA Nu N/A 

în varianta listată pe hârtie?  
Criterii de eligibilitate 

6. 

Solicitantul se încadrează în una din 
categoriile ce constituie grupul țintă eligibil al 
proiectului:  

- Student - înmatriculat în cel puțin în anul 
2 de studii de licență ; 
- Masterand;  
- Doctorand;  
- Cursant înmatriculat în colegiile 
organizate in instituțiilor de învățământ 
superior, cel puțin anul 2 de studii; 
- să fie înscris la cursurile unei universități 
din Regiunea Sud Vest Oltenia sau 
Regiunea Centru. 

     

7. 

Solicitantul are reședința sau domiciliul în 
mediul rural sau în cel urban într-una din 
Regiunile mai puțin dezvoltate ale României: 
Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest 
Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru cât si în 
regiunea mai dezvoltata București Ilfov. 

     

8. 

Forma de constituire a întreprinderii care se 
dorește a fi înființată se încadrează în una din 
categoriile definite în art. 2, alin. 1 și 2 din 
Legea nr. 346/2004  

     

9. 

Sediul social al întreprinderii ce va fi înființată 
și, după caz, punctul/punctele de lucru, 
declarate în planul de afaceri sunt localizate 
NUMAI în Regiunea Sud Vest Oltenia (într-
unul dintre județele Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj sau 
Mehedinți) și /sau Regiunea Centru ( într-unul 
dintre județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, 
Covasna, Harghita)?  

     

10. 
Planul de afaceri asigură funcționarea 
întreprinderii pe o perioada de minim 18 luni 
de la semnarea contractului de subvenție (din 
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Nr. 
crt. Criteriu de analiză 

Îndeplinirea 
criteriului de 

analiză 
Observații 
evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări DA Nu N/A 

care 12 luni perioada de implementare a 
planului de afaceri, 6 luni perioada de 
sustenabilitate obligatorie)?  

11. 
Declarația de eligibilitate și sustenabilitate 
este  completată, bifată, semnată în original și 
datată?  

     

12. 
Solicitantul își asumă calitatea de asociat 
majoritar pentru întreprinderea ce se va 
înființa?  

     

13. 
Solicitantul își asumă și calitatea de 
administrator, dacă este cazul, pe întreaga 
perioadă a contractului de subvenție?  

     

14. 

Solicitantul are calitatea de angajat în cadrul 
întreprinderii nou înființate (cel târziu 
începând cu luna 6 de implementare și cel 
puțin până la finalul perioadei de 
sustenabilitate)? 

     

15. 

Planul de afaceri  prevede angajarea, la cel 
târziu 6 luni de la semnarea contractului de 
ajutor de minimis (29/06/2022), a numărului 
de persoane asumate proporțional cu ajutorul 
de minimis solicitat (vezi pct. 16) care au 
domiciliul sau reședința în regiunile de 
dezvoltare în care se implementează 
proiectul? 

     

16. 

Planul de afaceri prevede menținerea 
locurilor de muncă asumate cel puțin până la 
finalul perioadei de sustenabilitate a 
proiectului (29.12.2023)? 

     

17. 

Planul de afaceri vizează crearea a cel puțin 2 
locuri de muncă, dintre care minim 1 loc de 
muncă pentru solicitantul planului de afaceri, 
cu respectarea următoarelor condiții cu 
privire la Valoarea maximă subvenționată 
este:  

- 484.350,00 lei, crearea a minim 5 locuri 
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Nr. 
crt. Criteriu de analiză 

Îndeplinirea 
criteriului de 

analiză 
Observații 
evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări DA Nu N/A 

de muncă; 
- 387.480,00 lei, crearea a minim 4 locuri 
de muncă; 
- 290.610,00 lei, crearea a minim 3 locuri 
de muncă; 
- 193.740 lei, crearea a minim 2 locuri de 
muncă  

18. 

Planul de Afaceri prevede o finanțare 
nerambursabila mai mică sau egală cu 
valoarea maximă a ajutorului de minimis 
stabilit in proiect per plan de afacere, 
respectiv: 484.350 lei 

     

19. 

Planul de afaceri vizează DOAR domenii de 
activitate (CAEN) eligibile conform 
prevederilor Schemei de ajutor de minimis 
INNOTECH STUDENT? 

     

20. 

Planul de afaceri nu se adresează activităților 
economice enumerate la art. 5, alin.(2) din 
Schema de ajutor de minimis INNOTECH 
STUDENT aprobată prin Ordinul nr. 
654/22.05.2020?  

     

21. 

În planul de afaceri sunt propuse măsuri ce 
vor fi implementate și vor promova concret 
implementarea unor soluții TIC în procesul de 
producție/furnizare de bunuri/prestare de 
servicii și/sau execuție de lucrări, iar valoarea 
acestora este de minim 22,64% din bugetul 
planului de afaceri? 

     

22. 

În planul de afaceri sunt propuse măsuri ce 
vor fi implementate și vor promova concret 
inovarea socială, iar valoarea acestora este de 
minim 7,70% din bugetul planului de afaceri? 

     

23. 

În planul de afaceri sunt propuse măsuri ce 
vor fi implementate și vor promova concret 
promovarea nediscriminării și egalității de 
șanse, iar valoarea acestora este de minim 
12,00% din bugetul planului de afaceri? 

     

24. Planul de afaceri nu este identic sau nu are un 
grad foarte mare de asemănare cu un alt plan      
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Nr. 
crt. Criteriu de analiză 

Îndeplinirea 
criteriului de 

analiză 
Observații 
evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări DA Nu N/A 

de afaceri din cadrul concursului, în ceea ce 
privește descrierea segmentului de piață, 
planului de management și marketing și 
bugetul detaliat? 

 
*Neîndeplinirea oricărui criteriu conduce la descalificarea participantului la activitatea de evaluare si 
selecție a Planului de Afaceri. Pentru minimum un criteriu evaluat cu „NU”, planul de afaceri va fi 
respins, acesta nu va mai trece în etapa de evaluare tehnică și financiară. 
 

Nume și prenume evaluator planuri de afaceri:1  

Data: 

Semnătura: 

 
1 Grila de evaluare va fi completată de fiecare evaluator individual pentru fiecare plan de afacere intrat în competiție. 



 

1 
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Anexa nr. 8 

Grilă de verificare tehnică și financiară a Planului de afaceri 

 

Plan de afaceri (indicativ înregistrare)_____________Nume și prenume aplicant_______________________________ 

Nr. 
crt. GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI (criterii) Punctaj 

maxim 
Punctaj 
acordat Observații evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări 

1. Identificarea și descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de 
afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori) 9    

1.1. 

Identificarea afacerii: Completitudinea, coerența și corectitudinea  informațiile 
solicitate privind forma juridică de constituire, acționariatul și forma de 
organizare, codul/codurile CAEN eligibile, județul (țele) de implementare ale 
afacerii și daca este cazul, sunt enumerate condiții speciale pentru desfășurarea 
activității economice vizate (avize necesare pentru înființare și funcționare ). 

2 

   

1.2. 

Viziune, misiune, obiective, rezultate, indicatori ai afacerii: Viziunea, direcțiile 
strategice si acțiunile necesar a fi întreprinse sunt clar 
definite si enunțate. Obiectivele general si cele specifice sunt măsurabile, 
rezonabile si realiste pot fi atinse în perspectiva realizării planului de afaceri (sunt 
SMART) si reflecta aspecte ce țin de implementare planului de afaceri in general. 

2 

   

1.3. Activitățile necesare implementării proiectului: Activitățile / subactivitățile sunt 
identificate, coerente, planificate logic. Durata activităților / subactivităților este corelată 5    



 

2 

 

Nr. 
crt. GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI (criterii) Punctaj 

maxim 
Punctaj 
acordat Observații evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări 

cu durata necesară obținerii rezultatelor estimate și cu resursele utilizate ? Rezultatele 
așteptate ale fiecărei 
activități sunt corelate cu acestea, sunt realiste si pot fi monitorizate? 

2. Dimensionarea valorică a afacerii (Proiectul de investiții) 18    

2.1 

Descrierea proiectul de investiții: Solicitantul a descris corect si complet spatiile, 
utilajele, echipamentele, materiile prime si materialele, utilitățile, avizele si 
acordurile necesare funcționării. Costurile sunt corelate cu Anexa 1. 2 -Bugetul 
planului de afaceri? 

6 

   

2.2 

Operațiunile procesului de producție/prestare servicii și cel de vânzare: Fluxul 
tehnologic/operațional este descris clar, coerent si logic, sunt descrise 
operațiunile necesare Pentru fiecare operațiune este prezentat necesarul de 
resurse de orice tip - spații, utilaje, mobilier, calculatoare, software, personal, 
materii prime, utilități, servicii, etc? Sunt menționate tehnologii noi, moderne ce 
vor fi utilizate în producerea/ menținerea/dezvoltarea produsului/ serviciului si 
sunt oferite suficiente informații despre acestea. 

6 

   

2.3 

Produse/servicii: Sunt descrise produsele/serviciile dezvoltate in urma investiției, 
caracteristicile acestora, condiții necesare realizării lor. Solicitantul prezinta 
informații relevante despre necesitățile pe care le satisface produsul/serviciul 
furnizat, canale de distribuție, caracterul inovativ al afacerii (daca este cazul). 

6 

   

3.  Piața de desfacere și concurența 15    
3.1. Identificarea clienților: Planul de afaceri dovedește o buna cunoaștere a clienților 

potențiali și a pieței. Se identifică piața și se oferă informații relevante privind 
specificul acesteia (tipologia clienților vizați , localizare, aria geografică, 
caracteristici). Este prezentata amploarea pieței, tendințele pieței. Caracteristici 

6 

   



 

3 

 

Nr. 
crt. GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI (criterii) Punctaj 

maxim 
Punctaj 
acordat Observații evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări 

ale cererii pentru produs /serviciu. Se oferă informații fundamentate privind 
tendințele pieței . 

3.2 Avantajele produselor/serviciilor comercializate: Produsele /serviciile care vor fi 
comercializate răspund nevoilor pieței ? Se menționează avantajele care determina 
cumpărarea produselor/serviciilor de către clienți față de cele ale concurenței, modul în 
care produsele/serviciile țin 
cont de așteptările clienților. 

6 

   

3.3 Concurența: Se furnizează informații relevante despre mediul concurențial – sunt 
prezentați principalii concurenți și caracteristicile lor? 3    

4. Strategia de marketing 8    
4.1 Politica de produs: Sunt prezentate informații relevante privind politica de produs – 

caracteristicile produselor/serviciilor care le diferențiază de ale concurenței 2    

4.2 Politica de preț: Sunt prezentate prețurile de vânzare și elementele relevante avute în 
vedere la stabilirea prețului, se realizează o raportare la prețurile practicate de 
competitori. 

2 
   

4.3 Politica de promovare: Sunt descrise metodele/mijloacele de promovare, este prezentat 
modul in care promovarea va îmbunătăți imaginea firmei. In buget sunt alocate costuri 
de promovare 

2 
   

4.4 Strategia de comercializare/ distribuție: Sunt descrise modalități de distribuție; sunt 
specificate cantitățile distribuite pe fiecare canal de distribuție; modalitatea de selectare 
a distribuitorilor; politica 
de discount si încasări 

2 

   

5.  Managementul resurselor umane 5    

5.1 Structura organizatorica si politica de resurse umane: și responsabilitățile ce revin 
fiecărui post, condițiile minimale impuse personalului (experiență, pregătire și 3    



 

4 

 

Nr. 
crt. GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI (criterii) Punctaj 

maxim 
Punctaj 
acordat Observații evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări 

competențe minimale). Sarcinile asociate fiecărui post, experiența, pregătirea si 
competentele minimale impuse ocupanților posturilor sunt fezabile si corelate cu 
detaliile operațiunilor din cadrul fluxului tehnologic/operațional. Este prezentata politica 
de recrutare si 
de recompensare a angajaților Resursele umane planificate sunt corelate cu 
Anexa ne. 1.2 – Buget plan de afaceri 

5.2 
Calificarea personalului: Calificările/studiile/specializările personalului cheie 
(asociaților/administratorului) sunt relevante pentru domeniul de activitate al firmei și 
pentru asigurarea sustenabilității afacerii. 

2 
   

6. Analiza SWOT a afacerii 4    

6.1 

Analiza SWOT este realizata corect; prezinta mediul extern afacerii si situaţia interna a 
intreprinderii, pentru a evalua capacitatea ei de a face faţă pietei concurentiale. Analiza 
SWOT a afacerii permite proiectarea si implementarea unei strategii optime pentru a 
asigura dezvoltarea intreprinderii nou infiintate. 

4 

   

7. Sustenabilitatea afacerii 7    

7.1. 

Sunt prezentate direcții de dezvoltare viitoare a afacerii, măsuri care se estimează a se 
acțiuni ce se estimează a fi întreprinse, resurse, care duc la asigurarea sustenabilității 
afacerii. Este explicat modul cum se va  autosusține financiar afacerea după încetarea 
finanțării nerambursabile. 

3 

   

7.2. Sustenabilitate asumată: -min 3 luni după finalizarea cele 6 luni obligatorii menținerea 
locurilor de muncă obligatorii. 2    

7.3. 
Întreprinderea va reinvesti cel puțin 30% din valoarea profitului începând cu anul 
următor acordării ajutorului de minimis. Verificarea se realizează în baza prognozelor din 
Planul de afaceri 

2 
   

8.  Bugetul și proiecțiile financiare ale Planului de Afaceri 25    
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Nr. 
crt. GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI (criterii) Punctaj 

maxim 
Punctaj 
acordat Observații evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări 

8.1 
Relevanța cheltuielilor: Costurile investiției (echipamente, utilaje, software, resursele 
umane etc) sunt corelate cu nevoile de funcționarea a afacerii si cu ciclul de 
producție/servicii precum si cu celelalte activități conexe? 

7 
   

8.2 Estimarea cheltuielilor: Cheltuielile investiției sunt rezonabile, comparabile cu prețul 
pieței si suficient fundamentate prin oferte anexate? 7    

8.3 

Eligibilitatea cheltuielilor: În cazul cheltuielilor pentru care se solicită finanțare din 
ajutorul de minimis, bugetul cuprinde numai cheltuieli eligibile, care au legătura cu 
obiectul de activitate al afacerii si corect încadrate pe categorii eligibile? Valorile 
cuprinse in buget sunt justificate corect in ceea ce privește cantitatea si numărul de 
unități? 

3 

   

8.4 

Estimarea cheltuielilor (2022-2024): Previziunile privind cheltuielile operaționale sunt 
realiste si corelate cu specificul activității economice vizate si cu activitățile prevăzute. 
Cheltuielile cu salariile, asociate locurilor de munca create, acoperă menținerea acestora 
pe o perioadă egala cu perioada de sustenabilitate asumata. 

4 

   

8.5 

Previzionarea veniturilor (2022-2024): Previziunile privind generarea de venituri din 
activitatea economica sunt realiste și sunt corelate cu activitățile prevăzute si specificul 
afacerii (premisele privind stabilirea cantităților de bunuri/servicii estimate a fi vândute 
sunt rezonabile, corelate cu capacitatea de producție/prestare a afacerii). 
Fluxurile de numerar sunt corect calculate, valoarea fluxului de numerar este pozitiva pe 
anii 2 si 3 de referință. 

4 

   

9. Implementarea temelor secundare asumate la nivelul proiectului 8    

9.1 

TIC: Planul de afaceri prevede dezvoltarea/utilizarea produselor serviciilor 
informatice, utilizarea tehnologiei informațiilor si telecomunicațiilor (soluții 
TIC)/elementelor de inovare tehnologica in procesele de producție sau de 
distribuție/ vânzare. Este explicat modul in care soluțiile TIC, aplicațiile si 

2 

   



 

6 

 

Nr. 
crt. GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI (criterii) Punctaj 

maxim 
Punctaj 
acordat Observații evaluator 

Criteriul 
necesită 
clarificări 

elementele de inovare tehnologica sunt integrate si corelate cu fluxul 
tehnologic. 

9.2 Inovare socială: Planul de afaceri propune pentru primele 12 luni măsuri concrete , cu 
rezultate măsurabile care vor promova concrete principiul inovării sociale ? 2    

9.3 

Dezvoltare durabilă: Planul de afaceri propune pentru primele 12 luni masuri cu 
rezultate verificabile care valorifica principiul dezvoltării durabile si eficienței utilizării 
resurselor. Echipamentele tehnologice incorporează tehnologie specifică unei economii 
de energie sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru 
eficientizarea activității economice? 

2 

   

9.4 
Egalitatea de șanse și nediscriminarea: Planul de afaceri propune in primele 12 luni 
activități concrete, cu rezultate măsurabile care valorifica principiul egalității de șanse și 
nediscriminarea. 

2 
   

10. Justificarea necesității finanțării proiectului 2    

10.1 

Relevanta informațiilor, fundamentarea planului de afaceri in ansamblu: Solicitantul 
prezinta informații relevante, înțelege mecanismele pieței și deține un grad ridicat de 
cunoaștere a domeniului vizat de planul de afaceri. Planul de afaceri este clar, logic, 
fundamentat . 

2 

   

TOTAL 100    

Nume și prenume evaluator planuri de afaceri:1  

Data: 

Semnătura:  

 
1 Grila de evaluare va fi completată de fiecare evaluator individual pentru fiecare plan de afacere intrat în competiție. 
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Anexa nr. 9 

Nr.1 ................../................................ 

 

 

 

Contestație 
 

 

Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP .............................................................. , 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de 

..............................., de către .............................................., în calitate de participant/ă 

la concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului „Antreprenor la start!”, ID 141023, 
înregistrat sub indicativ................../................ doresc să contest rezultatele evaluării tehnico- 
financiare care au fost publicate în urma evaluării planului de afacere. 

Am fost informat și am luat la cunoștință de prevederile Schemei de minimis „Innotech 
Student”, a Ghidului solicitantului – Condiții specifice ”Innotech Student” , precum și a 
prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție planuri de afaceri și sunt de acord cu acestea. 

Prin prezenta, solicit: ....................................................................... 

 

 

Participant concurs planuri de afaceri.............................................................................. 
(Nume si prenume) 

 

Semnătura: .............................................................................. 

 

 

 

1 Numar de inregistrare acordat la primirea si inregistrarea Contestatiei 
 



 

1 
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Anexa nr. 10 

Registru evidență Planuri de afaceri Planului de afaceri 

 

 

Nr. 
crt. Nume și prenume Număr de înregistrare Data de înregistrare Ora de înregistrare Indicativ de înregistrare 

      
      
      
      
      
      
      
      

  



Nr. 
crt.

Nr 
inreg

Data inreg Numele si prenumele solicitantului Indicativ Plan de afaceri
Judej domiciliu 

solicitant
Denumire plan afaceri

Judet 
Implementare PA

Persoana din 
afara 

proiectului
Data Interviu

Punctaj 
Evaluator 
Solicitant

Punctaj 
Evaluator P1

Punctaj 
Evaluator P2

PUNCTAJ
Diferenta 

puncte
COD CAEN

Valoare cheltuieli 
eligibile soliciatte 
pentru finanțare



 

1 
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Anexa nr. 12 

Lista Planurilor de afaceri selectate pentru finanțare 

 

Nr. 
crt. Indicativ înregistrare Titlu Plan de afaceri Punctaj obținut 

Plan de afaceri cu ajutor de minimis solicitat cu valoare mai mare de 387.480,00 lei, dar mai mica sau egala cu 484.350,00 lei 
1.    
2.    

Plan de afaceri cu ajutor de minimis solicitat cu valoarea mai mare de 290.610,00 lei dar mai mica sau egala cu 387.480,00 lei 
1.    
2.    

Plan de afaceri cu ajutor de minimis solicitat cu valoare mai mare de 193.740,00 lei dar mai mica sau egala cu 290.610,00 lei 
1.    
2.    
3.    

Plan de afaceri cu ajutor de minimis solicitat cu valoare mai mica sau egala cu 193.740,00 lei 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    



 

2 

 

Nr. 
crt. Indicativ înregistrare Titlu Plan de afaceri Punctaj obținut 

6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    

  



 

1 
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Anexa nr. 13 

Lista Planurilor de afaceri în rezervă 

 

Nr. 
crt. Indicativ înregistrare Titlu Plan de afaceri Punctaj obținut 

Plan de afaceri cu ajutor de minimis solicitat cu valoare mai mare de 387.480,00 lei, dar mai mica sau egala cu 484.350,00 lei 
1.    
2.    

Plan de afaceri cu ajutor de minimis solicitat cu valoarea mai mare de 290.610,00 lei dar mai mica sau egala cu 387.480,00 lei 
1.    
2.    

Plan de afaceri cu ajutor de minimis solicitat cu valoare mai mare de 193.740,00 lei dar mai mica sau egala cu 290.610,00 lei 
1.    
2.    

Plan de afaceri cu ajutor de minimis solicitat cu valoare mai mica sau egala cu 193.740,00 lei 
1.    
2.    
3.    
4.    

  



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

ANEXE METODOLOGIE  
DE SELECȚIE A GRUPULUI TINTA 

Proiect “Antreprenor la start!” 
POCU/829/6/13 - Innotech Student 

MySMIS 141023 

      Întocmit, Aprobat,   
Manager de proiect,
Paul Pacuaru 

  Expert grup tinta 
         Ciprian Ograzeanu 

Verificat,   
Coordonator Partener P1
Irina Ciortea 



Registru GT_______________________ 

Formulare de inscriere la activitatile proiectului: “Antreprenor la start!” 

POCU/829/6/13 - Innotech Student MySMIS 141023 

Va rugam sa cititi cu atentie formularele de mai jos. Acestea vor fi luate in 
considerare numai atunci cand sunt completate corect si complet. 

Numele si prenumele ______________________________________________   

Data nasterii ______________  Locul Nasterii __________________________ 

Localitatea Nasterii ______________________ 

Judetul Nasterii _________________________ 

Prenume TATA _______________    Prenume MAMA __________________ 

Domiciliul 

Localitate ________________________________ 

Strada Nr. ______    Bloc _______

Scara _______ Etaj _____    Apartament ______ Judet ________ 

Cod postal ____________          Telefon _____________________ 

Email _____________________ 

Carte de Identitate      Serie _____________   Numar ___________ 

CNP _________________________________ 

Data completarii _______________________ 

Țara

seb
Cross-Out



Proiect	cofinanțat	din	Fondul	Social	European	prin	Programul	Operațional	Capital	Uman	
2014-2020	

Anexa 1 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Subsemnatul(a) ______________________________________________________ născut/a 

la data de ________________ domiciliat(ă) în localitatea 

_____________________________ str _________________________________________ 

nr ______ bl ________ sc ______ ap ______ judeţul ______________________ telefon 

______________________ posesor/-oare al/a actului de identitate ______ seria ______ nr 

______________________ CNP _______________________________________, declar pe 

propria răspundere, cunoscând dispozițiile articolului 326 Cod Penal1 cu privire la falsul în 

declarații, că:  

Ø am fost informat cu privire la condițiile de apartenență la grupul țintă în vederea 
înscrierii in cadrul POCU/829/6/13 - Innotech Student MySMIS 141023 si că îndeplinesc 
aceste condiții.

Ø nu am beneficiat și nu beneficiez de nicio altă finanțare europeană prin Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 sau de la bugetul de stat, sau 
alte surse de finanțare, pentru activități similare celor prevăzute în cadrul proiectului 
POCU/829/6/13 - Innotech Student MySMIS 141023

Ø informațiile declarate în Formularul de înregistrare individuală a participanților la 
operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 corespund realității.

Ø îndeplinesc condițiile și am disponibilitate de participare  in proiectul POCU/829/6/13 -
Innotech Student MySMIS 141023 in care urmează să mă implic și solicit înscrierea la aceste 
activități.

1 Art.326	Cod	Penal:	
Declararea	necorespunzătoare	a	adevărului,	făcută	unei	persoane	dintre	cele	prevăzute	în	art.	175	sau	unei	unități	în	care	aceasta	își	
desfășoară	 activitatea	 în	 vederea	 producerii	 unei	 consecințe	 juridice,	 pentru	 sine	 sau	 pentru	 altul,	 atunci	 când,	 potrivit	 legii	 ori	
împrejurărilor,	 declarația	 făcută	 servește	 la	 producerea	 acelei	 consecințe,	 se	 pedepsește	 cu	 închisoare	 de	 la	 3	 luni	 la	 2	 ani	 sau	 cu	
amendă. 

Data               Semnătura 

      ______________  ______________



ANEXA 8 

Formularul de înregistrare individuală a participanților 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

Cod SMIS proiect: 
Axă prioritară:  
Titlu proiect:  

141023 
6
Antreprenor la Start! 

OIR/OI responsabil: OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 
Date de contact: 
____________________________LOCALITATE_________________________STR._________________________
NR.____BL._______SC._______ET.______APT._______JUD.____________________TEL.___________________
EMAIL________________________________________ 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

Data intrării în operațiune: …………………………………………….. 

CNP: _________________________ 

Zonă: 

Urban 

Rural 

Localizare geografică: 

Regiune: ……………………………………….... 

Județ: ______________________ 

Unitate teritorial administrativă: __________________ 

Gen: 

Masculin 

Feminin 

Vârsta: 
Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:                …………………. 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer  

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 



Nivel de educație: 

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1) 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5) 

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

Persoană dezavantajată:   DA 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere 

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus        

Semnătura participant               Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

_____________ ________________ 

Data:  Data: 

_____________ ________________ 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate 
în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale 
în vigoare. 



Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

Situația pe piața forței de muncă: 

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant

- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant



Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1) 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5) 

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

…………………… 

Data: 

…………………. 



Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune 

- Persoană care are un loc de muncă

- Persoană care desfășoară o activitate independentă

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă

- Altă situație: ...................................................... 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

…………………… 

Data: 

…………………. 



Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU 

Da 

Nu 

- Denumire:

- Adresa:

- Județ:

- Localitate:

- Telefon:

- Fax:

- Email:

- Website:

- Cod unic de înregistrare fiscală:

- Dată intrare în operațiune:

- Dată ieșire din operațiune:

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 
…………………… 
Data: 
…………………. 



 

 

 

 

 

   

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

Anexa 3 

 

DECLARAȚIE 

 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare 

 

Subsemnatul/a _________________________________________, CNP ________________ 

în calitate de candidat în cadrul proiectului POCU/829/6/13 - Innotech Student MySMIS 

141023, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este 

acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14-15 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările și completările ulterioare: 

(a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris la niciuna din 

entitățile partenere din cadrul proiectului; 

(b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare la 

niciuna din entitățile partenere din cadrul proiectului; 

(c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 

persoane care fac parte din echipa de implementare a proiectului/ consiliul de 

administrație/organul de conducere sau de supervizare la niciuna din entitățile 

partenere din cadrul proiectului;  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

Subsemnatul/a ___________________________________, CNP ______________________ 

declar că voi informa imediat reprezentanții entităților partenere din cadrul proiectului dacă 

vor interveni modificări în prezenta declarație. 

 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că entitățile partenere din cadrul proiectului au dreptul de a solicita, cu scopul 

verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.  

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data: __________________ 

 

Nume prenume 

______________________________________ 

Semnătura 

 

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



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

Anexa 4 

Acord pentru folosirea datelor personale 

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din 

data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează 

folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. 

ASOC. JUNIOR CHAMBER-JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE OLTENIA, 

INTRATEST S.A., FORMARE MANAGERIALA IN TURISMSRL implementează pe o perioadă de 

doi ani începând cu data de 30.12.2021 proiectul “Antreprenor la start!” POCU/829/6/13 - Innotech 

Student MySMIS 141023. Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe. In vederea implementării 

proiectului “Antreprenor la start!” POCU/829/6/13 - Innotech Student MySMIS 141023, va informam 

despre obligativitatea de a furniza datele dvs. personale si despre faptul că datele dvs. personale vor fi 

prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ 

implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate, respectiv 

prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea c e 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind 

prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice 

(Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin 

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare. 

ASOC. JUNIOR CHAMBER-JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE OLTENIA,  

INTRATEST S.A., FORMARE MANAGERIALA IN TURISMSRL au obligația de a administra în 

condiții de siguranță pana in 2030, și numai pentru scopurile specificate explicit de către dvs. datele 

personale pe care le furnizați despre dvs. respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o persoană 

pentru care aveți drept de reprezentare. 

Scopul colectării datelor dvs. pentru implementarea Programului Operațional Capital 

Uman, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse în accesarea 

fondurilor europene, respectiv: primirea cererilor de finanțare; verificarea cererilor de 



 

 

 

finanțare; selectarea proiectelor finanțate; încheierea contractelor de finanțare; aprobarea 

începerii derulării proiectelor finanțate; efectuarea vizitelor pe teren; verificarea procedurilor 

de atribuire efectuate de beneficiari; raportarea progresului proiectului; propunere în vederea 

autorizării plăților către beneficiari; informare și promovare a POCU; evaluarea ofertelor 

depuse în cadrul procedurilor de atribuire; derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri 

sau lucrări. 

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în 

scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de 

Management POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în implementarea 

proiectului si în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate 

de lege sau cu care OIR POSDRU VEST / ASOC. JUNIOR CHAMBER-JEUNE 

CHAMBRE ECONOMIQUE OLTENIA / INTRATEST S.A. / FORMARE 

MANAGERIALA IN TURISMSRL a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii 

atribuțiilor specifice privind implementare a proiectului sau conferite de legislația europeană 

și națională, precum și Comisiei Europene. Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în 

exteriorul țării către Comisia Europeană, conform legislației europene aplicabile. 

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare; 

dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea 

prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita 

oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul dumneavoastră de 

a completa, semna și retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele 

dvs., determină imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele noastre.  

Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu vă 

mai putem trimite niciun fel de materiale. 

Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale 

efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului 

trebuie făcută în scris. 

Completați datele personale și bifați serviciile de care doriți să beneficiați în 

continuare.   

Numele si prenumele _______________________________ Data nașterii _____________ 

CNP __________________________ Nr telefon ____________________ 

Adresa poștală: Str. _______________________________________________ Nr. _______ 

bl. ____ sc. ____  ap. ___  et. ___ 



Localitate: _________________________ Cod poștal: ____________ Județ: ____________ 

Țară:______________   Email ______________________________  

Îmi dau acordul folosirii datelor personale de mai sus de către ASOC. JUNIOR 

CHAMBER-JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE OLTENIA, INTRATEST S.A., FORMARE 

MANAGERIALA IN TURISM SRL prin bifarea pozițiilor de mai jos, pentru a primi: 

[  x ] apeluri telefonice și emailuri – informații generale pentru organizarea si  activităților 

proiectului sau monitorizarea derulării lor 

[  x ] efectuarea vizitelor pe teren; 

[  x ] raportarea progresului proiectului; 

[  x ] publicarea materialelor foto-video pe paginile oficiale de proiect și în presă; 

[ x  ] informare și promovare a POCU.* 

Am fost informat(a) de către ASOC. JUNIOR CHAMBER-JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE OLTENIA, 

INTRATEST S.A., FORMARE MANAGERIALA IN TURISM SRL asupra drepturilor de care beneficiez, 

respectiv:  

  �   dreptului de a fi informat(a), in principal cu privire la identitatea si datele de contact ale 

Operatorului si, după caz, ale reprezentantului acestuia ori ale responsabilului cu protecția datelor, 

scopul in care sunt prelucrate datele, temeiul juridic al prelucrării, destinatarii, precum si intenția 

Operatorului de a transfera sau nu datele către o terță persoana; 

 �dreptului de a accesa datele mele cu caracter personal; 

 �dreptului de a mi se corecta orice date cu caracter personal ori de a interveni cu privire la 

acestea; 

� 

� 

� 

� 

� 

dreptului de a mi se șterge/distruge datele cu caracter personal; 

dreptului de a se limita prelucrarea datelor cu caracter personal; 

dreptului la portabilitatea datelor; 

dreptului de a face opoziție; 

dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, 

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o 

afectează in mod similar într-o măsura semnificativ ;  

�  faptului ca am dreptul de a solicita oricând, in scris, retragerea acordului dat prin prezentul 

formular. In acest caz, înțeleg faptul ca retragerea ulterioara a acordului furnizat prin prezenta 

nu afectează legalitatea folosirii datelor mele personale efectuata in baza prezentului acord 

înainte de retragerea acestuia;  



 �  faptului ca pot obține mai multe informații privind modul in care se utilizează datele mele cu caracter 

personal pe care le-am furnizat, citind Politica ASOC. JUNIOR CHAMBER-JEUNE CHAMBRE 

ECONOMIQUE OLTENIA, INTRATEST S.A., FORMARE MANAGERIALA IN TURISM SRL privind 

Protecția Datelor cu Caracter Personal pe site-ul proiectului;  

 �  faptului ca pentru orice alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal pe care le-am 

furnizat pot contacta ASOC. JUNIOR CHAMBER-JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE OLTENIA, 

INTRATEST S.A., FORMARE MANAGERIALA IN TURISM SRL la adresa de e-mail 

antreprenorlastart@gmail.com sau prin posta/curier, corespondența fiind adresată echipei de 

implementare a proiectului “Antreprenor la start!” POCU/829/6/13 - Innotech Student MySMIS 

141023. 

Data ______________ Semnătura ________________ 

Acordul este valid doar dacă este semnat.  



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

Anexa 5 

Declarație de înființare Afacere în Regiunile de implementare ale proiectului 

Subsemnatul/a _______________________________________, CNP __________________ 

în calitate de candidat în cadrul proiectului POCU/829/6/13 - Innotech Student MySMIS 

141023, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, faptul că: 

- Intenționez sa înființez o întreprindere într-una din Regiunile de implementare ale

proiectului (Sud Vest Oltenia sau Centru);

- Planul de afacere pe care îl voi elabora va viza un domeniu non agricol în sectoarele

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de

specializare inteligenta conform SNCDI.

Data ______________ Semnătura ________________ 

Acordul este valid doar dacă este semnat.  



1 

 

 

Anexa 15 

 

Lista cheltuielilor eligibile pentru finanțarea din ajutorul de minimis 
 
 
Taxe pentru înființarea de intreprinderi 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat  

1.1. Cheltuieli salariale  
1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați  

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(contribuţii angajaţi şi angajatori)  

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:  

2.1 Cheltuieli pentru cazare  

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu  

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

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării  

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

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

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

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

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor  

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor  

9. Servicii de întreţinere şi reparare de  echipamente şi mijloace de transport aferente 
funcţionării întreprinderilor  
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor  
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11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor  

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

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor  

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor  

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor  

15.1. Prelucrare de date  

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice  

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, 
în format tipărit şi/sau electronic  

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare  

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