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ANEXA 7 

 

 

TUTORIAL  

PENTRU ÎNCĂRCAREA PLANURILOR DE AFACERI DEPUSE 

 ÎN COMPETIȚIE ÎN PLATFORMA INNO  

 

 

Conform Regulamentului-Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri care vor fi 
finanțate prin ajutor de minimis în cadrul proiectului POCU/829/6/13/140502 „Studentul de azi 
antreprenorul de mâine!” , pentru participarea la concursul organizat de către administratorul 
schemei de minimis, se va depune un dosar de concurs care include Planul de afaceri, anexele și 
formularele solicitate, în format fizic, la sediul USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăștur 3-5, Clădire 
Rectorat, parter, în sala Council Room, printat, numerotat și semnat pe fiecare pagină. Dosarul 
de concurs va primi un număr de înregistrare emis de USAMV Cluj-Napoca, număr care va fi 
comunicat candidatului. 

Pe lângă depunerea fizică a proiectului, dosarul de concurs care include Planul de afaceri, anexele 
și formularele solicitate se va depune și online, în platforma INNO1 a ADR Nord-Vest. Pentru 
această activitate solicitantul va fi asistat de organizatorul concursului.  

 

                                                           
1 Platforma www.inno.ro este în proces de actualizare, fiind accesibilă temporar pe link-ul: https://portal.inno.ro 

http://www.inno.ro/
http://www.portal.inno.ro/
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Platforma INNO este un instrument al ADR Nord-Vest dezvoltat ca punct de interacțiune a 
stakeholderilor regionali din ecosistemul de inovare (IMM-uri, universități, entități financiare, 
autorități publice, ONG-uri și alte organizații) cu scopul de a crește competitivitatea regională 
prin sprijinirea accesului la transfer tehnologic și dezvoltarea unei economii care are la bază 
inovarea. Mai mult decât atât, platforma promovează regiunea și facilitează accesul investitorilor 
(străini și autohtoni) în regiune oferind informații relevante și un punct de contact cu experții 
ADR Nord-Vest. 

Platforma facilitează depunerea planurilor de afaceri în secțiunea dedicată pe 
https://portal.inno.ro/innotech-student, precum și crearea unui profil organizațional pentru 
promovarea ideilor de afaceri și a întreprinderii nou create. 

Încărcarea Planurilor de afaceri de către aplicanți, împreună cu formularul Anexa 6A Formularul 
de depunere Plan de Afaceri în competiție, se va face după scanarea acestora de către solicitant 
pe dispozitivele electronice puse la dispoziție de organizatorii concursului. Pentru această 
activitate solicitantul va fi asistat de către organizatorul concursului. 

Atenție:  

o Pentru încărcarea în platforma INNO, dosarul se va scana la o rezoluție medie, astfel încât 
documentele ce urmează a fi încărcate să nu depășească 10 MB.   

 

Pași de urmat pentru încărcarea pe platforma INNO a planurilor de afaceri: 

1. Accesare pagină proiect, pe link: https://portal.inno.ro/innotech-student  
 

2. Completare Formular “Înregistrează-ți proiectul !“ cu: 
●  datele de contact; 

o nume 
o prenume 

https://portal.inno.ro/innotech-student
https://portal.inno.ro/innotech-student
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o email 
o telefon 

● Subiect (Subject) – se va completa cu „Studentul de azi antreprenorul de mâine!” 
● Mesaj (Message) – se va completa cu titlul planului de afaceri (proiectului propus) 

și numărul de înregistrare 
 

3. Încărcare (Upload attachments) documente obligatorii pentru înregistrarea Planului de 
afaceri în concurs (a se citi instrucțiunile din „Metodologia-Regulamentul”, accesibile pe 
aceeași pagină https://portal.inno.ro/innotech-student, precum și pe site-ul proiectului 
https://innotech.usamvcluj.ro/  și pe pagina de facebook a proiectului 
https://www.facebook.com/POCU140502 ) 

 

4. Salvare aplicaţie (buton Trimite). 

 

https://portal.inno.ro/innotech-student
https://innotech.usamvcluj.ro/
https://www.facebook.com/POCU140502
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Pe lângă încărcarea dosarului aferent concursului, pe platforma INNO solicitantul își va crea și un 
profil organizațional pentru întreprinderea cu care participă la concurs. Platforma permite 
crearea profilului fiecărui utilizator care își creează cont, precum și promovarea profilului în 
cadrul secțiunii dedicate  Portofoliului Regional de Inovare și Antreprenoriat. 

 

Pașii de creare a unui cont în platformă sunt prezentați mai jos.  

1. Pe aceeași pagină, https://portal.inno.ro/innotech-student, sub formularul de trimitere a 
dosarului de concurs, se poate folosi butonul ”Creează-ți cont”: 

https://portal.inno.ro/innotech-student


                                   
            

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

AP6 Educatie şi competenţe  OS 6.13: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un 
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” 
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

Studentul de azi antreprenorul de mâine – cod MySmis 140502   /   Contract de finanțare POCU/829/6/13/140502 

 

 

 
 

                                                      
 

Page 5 of 6 

2. Se va deschide următorul formular pentru creare de cont, unde se completează 
informațiile solicitate. 

3. Ulterior, vor trebui acceptați termenii și condițiile și completate datele aferente profilului.  

În acest fel, se va crea un cont pentru utilizator și un profil, atât personal cât și pentru 
întreprindere.  

Acestea vor fi făcute publice pe platformă. Cu cât profilele vor fi completate mai în detaliu, cu 
atât mai mult vor putea fi folosite pentru promovarea întreprinderii și pentru networking.  

 

În plus, ideile din planul de afaceri vor putea fi introduse în Portofoliul Regional de Inovare și 
Antreprenoriat pentru startup-uri (PRIA startup), astfel: 

Din dashboard-ul contului, se alege realizarea unei noi postări: 
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La click pe acest buton, se alege opțiunea ”PRIA start-up” și se completează informațiile solicitate. 
Se va putea astfel promova direct produsul/serviciul vizat prin planul de afaceri.  

Cele mai inovatoare dintre idei vor fi promovate prin canalele de comunicare adiacente 
platformei INNO.  


