
 

 

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

 

 

CORIGENDUM NR. 1 LA DOCUMENTATIA DE CONCURS PLANURI DE AFACERI 
Data: 23 mai 2022 

 
 
Prezentul Corigendum aduce informatii suplimentare si clarificari la documentatia initial publicata din 
cadrul Concursului de planuri de afaceri aferent proiectului „Vreau afacerea mea!”, cod proiect 142022. 
 

1. Referitor la listele ce vor fi publicate cu privire la rezultatele evaluarii planurilor de afaceri: 
In vederea respectarii prevederilor GDPR, la publicare tabelele cu rezultatele evaluarii planurilor de afaceri 
vor contine: 1.Nr. crt., 2. Numar inregistrare, 3. Data inregistrare, 4. Rezolutia (admis/respins). Participantii 
la concurs vor fi in masura sa identifice planul propriu din aceste tabele, in baza numarului de inregistrare 
primit la confirmarea depunerii planului de afaceri. Nu se vor publica liste continand numele si prenumele, 
respectiv CNP-ul participantilor la concurs. 
 

2. Cu privire la valoarea ajutorului de minimis solicitat, punctul 8 din Grila de evaluare eligibilitate 
administrativă se modifica dupa cum urmeaza: 

 
Varianta initiala Varianta modificata 

8.Valoarea ajutorului de minimis solicitat este de: 
a)100.000 euro (484.350 ron) pentru planurile de 
afaceri inscrise la Apelul 1 
b) 80.000 euro (387.480 ron) pentru planurile de 
afaceri inscrise la Apelul 2 
c) 60.000 euro (290.610 ron) pentru planurile de 

afaceri inscrise la Apelul 3 
d) 40.000 euro (193.740 ron) pentru planurile de 

afaceri inscrise la Apelul 4 
Cursul Euro utilizat pentru conversie este: 1 euro= 
4,8435 ron 

8.Valoarea ajutorului de minimis solicitat este de: 
a) maxim 100.000 euro (484.350 ron) pentru 
planurile de afaceri inscrise la Apelul 1 
b) maxim 80.000 euro (387.480 ron) pentru 
planurile de afaceri inscrise la Apelul 2 
c) 60.000 euro (290.610 ron) pentru planurile de 

maxim afaceri inscrise la Apelul 3 
d) maxim 40.000 euro (193.740 ron) pentru 

planurile de afaceri inscrise la Apelul 4 
Cursul Euro utilizat pentru conversie este: 1 euro= 
4,8435 ron 

 
   


