
                                   
            

                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 1 of 35 
 

 

 

 

REGULAMENT-METODOLOGIE  

 

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!” 

PE BAZA CONCURSULUI ORGANIZAT DE CĂTRE ADMINISTRATORUL 

SCHEMEI DE MINIMIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
            

                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 2 of 35 
 

 

Regulamentul prevede totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor care stabilesc și asigură 

ordinea și bunul mers al acestei activități din cadrul proiectului, iar Regulamentul-Metodologia 

cuprinde totalitatea mijloacelor prin care se asigură derularea în bune condiții a Concursului de 

evaluare și selecție a Planurilor de Afaceri.  

 

Regulamentul-Metodologia de 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!” 

este publicată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca (USAMV 

CN) în calitate de lider,  în parteneriat cu SADC Expert Consulting SRL (SADC), Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR NV) și Clubul Francofon de Afaceri din Cluj (CFAC).  

Data publicării: 15.04.2022 

Locul publicării: pagina de Internet a proiectului: https://innotech.usamvcluj.ro/ și pe Platforma 

de Investiții și Inovare - https://www.inno.ro/ dezvoltată și administrată de ADR Nord-Vest. 

 

 

 

 

 

 

 

https://innotech.usamvcluj.ro/
https://www.inno.ro/
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1. Informații generale despre proiect 

 

Acest document descrie condițiile de participare la Concursul de Planuri de Afaceri, modalitatea 

de înscriere, precum și regulamentul - metodologia  privind evaluarea și selecția Planurilor de Afaceri 

înscrise în concursul organizat în cadrul proiectului Studentul de azi antreprenorul de mâine !, finanțat 

prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Organizatorii sunt liderul de proiect 

USAMV Cluj-Napoca și partenerii SADC, ADR Nord-Vest și CFAC, în baza Contractului de finanțare 

Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021. 

Componenta 1 – Innotech Student, Buget total eligibil: 9.680.874,47 Ron, Buget – UE: 8.189.003,85 

Ron, Buget de stat: 1.416.964,19 Ron, Contribuție proprie: 74.906,43 Ron 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul axei prioritare AP 6 Educație şi competenţe și a 

obiectivului specific  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”. 

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului sunt organizate astfel în următoarele etape: 
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• Etapa I – Formare antreprenorială a studenților din grupul țintă în cadrul cursului Competențe 

antreprenoriale - acreditat ANC și finalizat cu certificare ANC, selecția celor 21 de planuri de afaceri 

câștigătoare care vor beneficia de ajutorul de minimis acordat prin proiect și sprijinirea înființării 

întreprinderilor ce vor beneficia de ajutorul de minimis (6 luni) 

• Etapa a II-a – Monitorizarea activităților derulate în cadrul întreprinderilor nou înființate (12 luni) 

• Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul 

perioadei de sustenabilitate a acestora (6 luni). 

Evaluarea și selecția Planurilor de afaceri se desfășoară în cadrul primei etape a proiectului „Studentul 

de azi, antreprenorul de mâine!”, în cadrul Activității 5.2.- Organizarea concursului, evaluarea și selecția 

planurilor de afaceri.  

Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și a 

programelor de formare prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 342 de studenți, 

în vederea creșterii ocupării forței de muncă prin susținerea înființării și a dezvoltării a 21 de 

întreprinderi în regiunea Nord Vest. 

Scopul proiectului este facilitarea tranziției de la școală la antreprenoriat, prin dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale ale studenților în vederea înființării propriilor afaceri. 

Prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate 21 de planuri de afaceri, care vizează 

dezvoltarea de întreprinderi în domeniile şi subdomeniile de dezvoltare inteligentă  identificate prin 

intermediul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI), finanțarea 

cuprinzând: 6 granturi x 40.000 €, 4 granturi x 50.000 €, 6 granturi x 60.000 € și 5 granturi x 100.000 €. 
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Acestea vor fi selectate în urma unui concurs de planuri de afaceri care se va desfăşura pe baza unei 

metodologii transparente și nediscriminatorii. Fiecare întreprindere va crea locurile de muncă în funcție 

de valoarea finanțării astfel: 

- pentru granturile în valoare de 40.000 € - minimum 2 noi locuri de muncă  

- pentru granturile în valoare de 50.000 € - minimum 3 noi locuri de muncă 

- pentru granturile în valoare de 60.000 € - minimum 3 noi locuri de muncă 

- pentru granturile în valoare de 100.000 € - minimum 5 noi locuri de muncă  

Astfel, în urma implementării acestui proiect vor fi create minimum 67 de noi locuri de muncă, la nivelul 

regiunii de Nord-Vest a României. Prin îndeplinirea acestor activități proiectul răspunde obiectivului 

specific al programului, iar prin creşterea gradului de ocupare a locurilor de muncă nou create va genera 

un efect pozitiv pe termen lung la nivelul regiunii de implementare. 

În baza Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 

583/2015 au fost stabilite domeniile prioritare de specializare inteligentă necesare pentru dezvoltarea 

tuturor regiunilor naționale, după cum urmează: 

1. Bioeconomie  

2. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, spaţiu şi securitate   

3. Energie, mediu şi schimbări climatice  

4. Econano – tehnologie şi materiale avansate  

5. Sănătate  
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Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1. Furnizarea de competențe profesionale relevante în rândul studenților, care să faciliteze tranziţia 

de la școală la antreprenoriat și să sporească şansele de angajare sau de înfiinţare a unei afaceri de succes 

în regiunea de Nord-Vest. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv 342 de studenţi care au domiciliul în 

regiunea de Nord-Vest și care intenționează să-și deschidă o afacere în această regiune, vor participa la 

un program de formare antreprenorială adaptat pieței de muncă din regiune și specificului prezentului 

apel de proiecte. Vor fi elaborate 342 de planuri de afaceri și minim 291 de persoane vor finaliza cursul 

de antreprenoriat cu certificare ANC. În urma desfăşurării concursului de idei de afaceri la nivel regional 

vor fi selectaţi 21 de studenţi care vor primi finanţare prin intermediul unei scheme de minimis.  

Îndeplinirea acestui obiectiv va contribui la realizarea indicatorului 4S129 – Studenţi ce beneficiază de 

sprijin în tranziţia de la şcoală la viaţa activă și 4S116- Studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la 

încetarea activităţii de formare. 

OS2. Consolidarea cunoştinţelor antreprenoriale dobândite în cadrul formării profesionale de către 21 

de beneficiari ai ajutorului de minimis, prin participarea acestora la activităţi de tipul întreprinderilor 

simulate, prin efectuarea de stagii de practică și prin oferirea unui pachet integrat de servicii 

personalizate constând în consiliere, consultanţă și mentorat pentru asigurarea înfiinţării şi derularii 

afacerilor. Pentru atingerea acestui obiectiv 21 de câștigători (beneficiarii ajutorului de minimis) vor 

participa la întreprinderea simulată și vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică, cu o durata de 

40 de ore care va fi organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate 

economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Cei 21 de 

câștigători ai concursului de idei de afaceri vor beneficia de sprijin personalizat 

(consiliere/consultanță/mentorat), inclusiv financiar necesar înfiinţării practice a unei firme (întocmirea 

tuturor actelor necesare, obţinerea autorizaţiilor, deschidere cont bancar etc.). Obiectivul va contribui la 

realizarea indicatorului 4S116- Studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea activităţii de 

formare. 
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OS3. Asigurarea înființării, funcționării și monitorizării întreprinderilor selectate ce vor realiza planurile 

de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific vor 

fi semnate 21 de contractele de subvenție și vor fi înființate întreprinderile conform planurilor de afaceri 

selectate. Administratorul schemei de antreprenoriat va aloca cei 1.300.000 € pentru decontarea celor 

21 de contracte astfel: 5 granturi x 100.000 €, 6 granturi x 60.000 €, 4 granturi x 50.000 € și 6 granturi 

x 40.000 €.  

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va angaja, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de 

subvenție, numărul minim de persoane prevăzut în funcție de valoarea finanțării, cu domiciliul/reședința 

în regiunea NV. Se vor crea astfel cel puțin 67 de noi locuri de muncă în regiune după cum urmează:  

- minimum 5 noi locuri de muncă pentru finanțările în valoare de 100.000 € 

- minimum 3 noi locuri de muncă pentru finanțările cu valoare de 60.000 €  

- minimum 3 noi locuri de muncă pentru finanțările cu valoare de 50.000 €  

- minimum 2 noi locuri de muncă pentru finanțările în valoare de 40.000 €.  

Administratorul schemei de minimis va asigura monitorizarea funcționării IMM-urilor și 

sustenabilitatea întreprinderilor sprijinite. Acest obiectiv va contribui la atingerea indicatorului 4S144- 

Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de IMM-uri la 6 luni după terminarea 

sprijinului. 

2. Legislația care stă la baza elaborării Regulamentului - Metodologiei 

 

Regulamentul - Metodologia este elaborată în vederea organizării și desfășurării concursului de Planuri 

de afaceri depuse, precum și a evaluării și selectării acestora în cadrul  pe baza unui proces transparent, 

obiectiv și echidistant, în acord cu prevederile schemei de minimis și a legislației aplicabile. Prezentul 

document conține toate elementele care garantează asigurarea îndeplinirii integrale a indicatorilor 
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asumați prin proiect. Regulamentul  - Metodologia oferă potențialilor candidați informații complete și 

clare, necesare pentru a lua o decizia de a participa la concursul de idei de proiecte lansat în cadrul 

acestui proiect. 

 

Regulamentul - Metodologia este elaborată în conformitate cu legislația corespunzătoare: 

 

1. Schema de ajutor de minimis "Innotech Student" aferentă POCU, Axa prioritară 6: „Educație și 

competențe”, Obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar 

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

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

competitiv identificate conform SNC 1 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 2”, 

aprobată prin Ordinul nr. 654/2020. – Anexa 1 la prezentul document.  

2. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Axa prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul 

tematic 10: “Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în 

vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții”, Prioritatea de investiții 10.iv: 

„Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 

tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare 

profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea 

programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, 

inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie”, Obiectivul specific 6.13 „Creșterea 

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

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

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC 1 și domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI 2” - Anexa 2 la prezentul document. 

3. Regulamentul UE 1407/2013 Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

Anexa 3 
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4. OUG 66/2011 cu modificările ulterioare privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

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

acestora. Anexa 4 

5. OUG 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa 5 

6. Pentru stabilirea eligibilității participanților, prezentul document se aliniază cerințelor schemei de 

minimis aferente programului Innotech Student, cap.VII Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii de 

ajutor de minimis, Art. 7, conform căreia pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta 

schemă întreprinderile constituite conform Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform 

Ordonanței 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, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, 

republicată, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiții: 

a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;  

b) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prevăzute în schema 

de minimis; 

c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani 

consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării 

financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul 

în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul 

transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost); 

d) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau 

contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul 
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întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția 

prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția 

între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri 

nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc 

pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri. 

e) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul 

urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse 

comunitare. 

f) nu este în stare de insolvență, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio 

restricție asupra activității comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu 

se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege; 

g) nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul 

de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare; 

h) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 

3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etico-profesionale; 

i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, 

corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor 

financiare ale Comunității Europene; 

j) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; 

k) este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 

l) nu a fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a 

Comisiei Europene/instanței/Consiliului Concurenței or al unui alt furnizor de ajutor sau, în 

cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral 

recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 
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 3. Condiții de eligibilitate pentru depunerea planului de afaceri în cadrul 

prezentului concurs 

 

      Grupul țintă al proiectului este format din: 342 de participanți. Condițiile de eligibilitate pentru a 

face parte din grupul țintă sunt: 

A. Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați cel puţin în anul 2 de studii de licenţă. 

B. Doctoranzi (ISCED 8) în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi). 
C. Cursanți (ISCED 4), înmatriculați în cadrul colegiile universitare, cel puțin în anul 2 de studii. 
D. Domiciliul/reședința în zona de Nord-Vest a României (judeţele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, 

Maramureş, Sălaj, Satu-Mare), probată prin carte de identitate sau flotant, valabile la momentul 

înscrierii și cu posibilitate de prelungire a acestora pe toată durata de implementare a proiectului, 

conform prevederilor Manualului Beneficiarului POCU 2014-2020. 
E. Candidați care nu au mai participat la măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile. 

F. Candidați care nu au mai participat la cursuri de formare antreprenorială cofinanţate din fonduri 

publice nerambursabile. 

Notă: ISCED 6 – Învățământ superior de licență (sistem Bologna) de 3 ani; ISCED 7 – Studii 

universitare de masterat (2 ani după licență); ISCED 8 – Doctorat; ISCED 4 – Învățământ postliceal 

după 19 ani, cu durata de 2 ani. 

Notă: La prezentul concurs pot participa doar persoanele care sunt înregistrate în  grupul ţintă al 

proiectului sau care se vor înscrie până la data 30.04.2022 cu condiția să facă dovada că au absolvit și 

au promovat un curs de Competențe Antreprenoriale certificat cu diplomă ANC și nefinanțat din alt 

proiect european. 
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CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:  

1. Candidații din grupul țintă sunt eligibili pentru a participa în cadrul concursului de planuri de afaceri 

dacă: 

● au absolvit cu promovarea examenului de absolvire Cursul de Competențe Antreprenoriale 

derulat în cadrul prezentului proiect. 

● nu sunt angajați cu contract de muncă în cadrul USAMV Cluj-Napoca sau în cadrul instituțiilor 

partenere în proiect: SADC, ADR Nord-Vest, CFAC. 

● au efectuat cursuri de formare antreprenorială din fonduri proprii, dovedite prin 

certificat/diplomă eliberată de instituțiile acreditate ANC (în limita a 10% din totalul grupului 

țintă, adică maxim 34 candidați) și respectă criteriile de eligibilitate enumerate anterior (A-F). 

2. Un candidat poate participa la concurs cu un singur plan de afaceri. 

3. Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în 

structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție. 

4. Finanțare nerambursabilă 

Prezentul concurs este unul competitiv care se desfășoară conform unui calendar, iar etapele 

calendarului se vor respecta. 

Bugetul alocat prezentului concurs de planuri de afaceri este de 6.296.550 lei, urmând a fi finanțate un 

număr de 21 de planuri de afaceri. 

Dosarele de concurs cuprinzând Planul de afaceri pot fi depuse doar în perioada de depunere a planurilor 

de afaceri specificată în cadrul Calendarului anunțat pentru depunerea planurilor de afaceri (data și ora 

limită pentru depunerea planurilor de afaceri). 
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Planurile de afaceri se vor depune în format fizic la sediul USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăștur 3-5, 

Clădire Rectorat, Council Room - parter, printate și semnate pe fiecare pagină. De asemenea se va 

completa formularul ANEXA 6A în care se vor trece numele și prenumele aplicantului, suma pentru 

care aplică și numărul de locuri nou-create, titlul planului de afaceri, codurile CAEN, conform Anexei 

9, codul DOMENIULUI și SUBDOMENIULUI DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, conform 

Anexei 9bis, numărul de pagini pe care se desfășoară PLANUL DE AFACERI, precum și procentul 

cheltuielilor pentru atingerea temelor secundare INOVARE SOCIALĂ (minim 7.7%) și TIC (minim 

23%) din valoarea grantului pentru care aplică. Formularul va fi asumat prin semnătură olografă și va 

primi număr de înregistrare identic cu numărul de înregistrare al planului de afaceri. 

Organizatorul concursului de Selecție și Evaluarea Planurilor de Afaceri - va verifica ANEXA 6A la 

momentul depunerii dosarului. Dacă ANEXA 6A nu este conformă, candidatului nu i se va accepta 

dosarul. 

Planul de afaceri împreună cu formularul Anexa 6A vor fi scanate de către solicitant pe dispozitivele 

electronice puse la dispoziție de organizatori și încărcate în platforma https://www.inno.ro/, conform 

instrucțiunilor din Anexa 7 - Tutorial pentru încărcarea planului de afaceri în platforma INNO. Pentru 

această activitate solicitantul va fi asistat de către organizatorul concursului. 

Categorii de planuri de afaceri - Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de: 

● 40.000 €/plan de afaceri echivalent în lei/plan de afaceri  

● 50.000 €/plan de afaceri echivalent în lei/plan de afaceri 

● 60.000 €/plan de afaceri echivalent în lei/plan de afaceri 

● 100.000 €/plan de afaceri echivalent în lei/plan de afaceri 

Valoarea planurilor de afaceri echivalentă în lei se va calcula la cursul euro de 1€=4,8435 lei, conform 

specificațiilor din Ghidul solicitantului - condiții specifice „Innotech student”.  

https://www.inno.ro/
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Se vor finanța în cadrul proiectului Studentul de azi, antreprenorul de mâine!: 

● 6 firme pe baza granturilor în valoare de 40.000 € (în fiecare firmă se vor crea minimum 2 noi 

locuri de muncă). 

● 4 firme pe baza granturilor în valoare de 50.000 € (în fiecare firmă se vor crea minimum 3 noi 

locuri de muncă). 

● 6 firme pe baza granturilor în valoare de 60.000 € (în fiecare firmă se vor crea minimum 3 noi  

locuri de muncă). 

● 5 firme pe baza granturilor în valoare de 100.000 € (în fiecare firmă se vor crea minimum 5 noi 

locuri de muncă). 

 

Planurile de afacere înscrise în competiție vor fi incluse automat într-una dintre categoriile de mai sus 

și vor concura cu alte planuri de afaceri din aceeași categorie. 

 

5. Depunerea planurilor de afaceri 

 

5.1. Calendar 

Perioadă Activitate Responsabil 

15.04.2022-22.04.2022 Informarea solicitanților - postarea 

procedurii pe site-ul proiectului 

https://innotech.usamvcluj.ro/ și pe 

pagina de facebook a proiectului 

Experți metodologie și 

selecție planuri de afaceri 

Expert Organizator concurs 

idei de afaceri 

https://innotech.usamvcluj.ro/
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https://www.facebook.com/POCU14050

2 

 

02.05.2022-06.05.2022 

Interval orar: 9.00-11.00 

Depunerea planurilor de afaceri în 

format: 

fizic, la sediul USAMV Cluj-Napoca, 

Calea Mănăștur 3-5, Clădire Rectorat, 

Council Room (parter) 

și scanat, pe platforma 

https://www.inno.ro/ 

Expert Organizator concurs 

idei de afaceri 

09.05.2022-17.05.2022 Evaluarea și selecția planurilor de afaceri Juriul format din cele 2 

Comisii 

09.05.2022-11.05.2022 Verificarea conformității administrative 

și a eligibilității - Anexa 12 

Comisia 1 

12.05.2022 Afișarea rezultatelor privind 

Eligibilitatea pe site-ul proiectului: 

https://innotech.usamvcluj.ro/ .  

Rezultatul se va afișa cu numărul de 

înregistrare primit la depunerea planului 

de afaceri. 

Comisia 1 

Expert Organizator concurs 

idei de afaceri 

12.05.2022-17.05.2022 Evaluarea tehnico-financiară - Anexa 13 Comisia 2 

18.05.2022 Comunicarea pe e-mail a rezultatelor; 

Afișarea rezultatelor privind Evaluarea 

tehnico-financiară pe site-ul proiectului: 

Comisia 2 

Expert Organizator concurs 

idei de afaceri 

https://www.facebook.com/POCU140502
https://www.facebook.com/POCU140502
https://www.inno.ro/
https://innotech.usamvcluj.ro/
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https://innotech.usamvcluj.ro/ .  

Rezultatul se va afișa cu numărul de 

înregistrare primit la depunerea planului 

de afaceri. 

19.05.2022-20.05.2022 

până la ora 12 

Depunerea contestațiilor se realizează pe 

adresa de email 

registratura@usamvcluj.ro. Rezultatele 

vor primi număr de înregistrare de la 

registratura liderului de proiect și vor fi 

preluate și analizate de către Comisia de 

contestații. 

Comisia de contestații 

Expert Organizator concurs 

idei de afaceri 

23.05.2022 Comunicarea pe e-mail a rezultatelor în 

urma contestațiilor. 

Afișarea rezultatelor contestațiilor și a 

Listei finale cu rezultatele procesului de 

evaluare și selecție pe site-ul proiectului: 

https://innotech.usamvcluj.ro/ .  

Rezultatul se va afișa cu numărul de 

înregistrare primit la depunerea planului 

de afaceri. 

Expert Organizator concurs 

idei de afaceri 

20.06.2022-30.06.2022 Semnarea contractelor de subvenție de 

către câștigători 

Expert Organizator concurs 

idei de afaceri 

 

https://innotech.usamvcluj.ro/
mailto:registratura@usamvcluj.ro
mailto:registratura@usamvcluj.ro
https://innotech.usamvcluj.ro/
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5.2. Depunerea dosarelor de concurs 

Dosarul de concurs care include Planul de afaceri, anexele și formularele solicitate mai jos, se va depune 

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.  

Organizatorii vor verifica dacă aplicantul este înscris în grupul țintă al proiectului. Concursul de selecție 

a Planurilor de afaceri se adresează doar persoanelor înscrise în prealabil în grupul țintă al proiectului. 

Dosarul de concurs va primi un număr de înregistrare emis de USAMV CN care va fi comunicat 

candidatului. 

 

DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE: 

1. Formularul de depunere al planului de afaceri (ANEXA 6A) în care se vor trece numele și prenumele 

aplicantului, suma pentru care aplică, titlul planului de afaceri, codurile CAEN, codul DOMENIULUI 

și SUBDOMENIULUI DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, numărul de pagini pe care se desfășoară 

PLANUL DE AFACERI, precum și procentul cheltuielilor pentru atingerea temelor secundare 

INOVARE SOCIALĂ (minim 7.7%) și TIC (minim 23%) din valoarea grantului pentru care aplică. 

Formularul va fi asumat prin semnătură olografă și va primi număr de înregistrare identic cu numărul 

de înregistrare atribuit planului de afaceri.  

2. Plan de afaceri cu anexele aferente (ex: oferte de preț, studii, rapoarte, statistici etc), Bugetul și 

previziunile financiare,  - în format fizic și electronic (documentele se vor aduce și pe un memory stick 

pentru a fi copiate în calculatorul organizatorului).  
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3. Pentru candidații care nu au urmat cursul de Competențe Antreprenoriale în cadrul proiectului, se va 

depune dovada/certificatul/adeverința care să ateste că a urmat și promovat cursul de Competențe 

Antreprenoriale finanțat din bugetul personal și nu prin alt proiect european. 

4. Declarație de angajament care cuprinde: DECLARAȚIE PRIVIND ASIGURAREA CONDIȚIILOR 

DE ELIGIBILITATE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE PLAN DE AFACERI și 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA SUSTENABILITĂȚII ȘI A CERINȚELOR SCHEMEI 

DE MINIMIS  (ANEXA 6B) 

Dosarul de concurs format din documentele enumerate anterior va fi scanat de către solicitant pe 

dispozitivele electronice puse la dispoziție de organizatori și încărcat în platforma https://www.inno.ro/. 

Pentru această activitate solicitantul va fi asistat de organizatorul concursului. 

ATENȚIE! 

- Toate documentele vor respecta formatul transmis de administratorul schemei de grant. 

- Toate documentele vor fi datate și semnate în secțiunile unde se solicită acest aspect și vor fi 

depuse în original. 

- Dosarul de concurs va fi numerotat și semnat pe fiecare pagină. 

Depunerea dosarelor aferente concursului de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri se 

consideră încheiată în momentul în care participantul eligibil a parcurs cu succes toți pașii de mai sus, 

conform prevederilor prezentului document.  

 

 

 

 

https://www.inno.ro/
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6. Planuri de afaceri depuse în competiție   

 

6.1. Criteriile de eligibilitate pentru Planurile de afaceri 

Pentru stabilirea eligibilității planurilor de afaceri, prezenta Metodologie se aliniază cerințelor Ghidului 

condițiilor specifice, Activitatea 4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul 

proiectului.  

Structura planului de afaceri, conform Anexei 8  va avea următoarea structură: 

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 

2. DESCRIEREA AFACERII 

2.1. Descrierea generală a afacerii 

2.2. Descrierea produselor/serviciilor care fac obiectul planului de afaceri 

2.3. Strategia de implementare 

2.4. Caracterul inovativ al afacerii 

2.5. Domeniul de activitate în care va fi dezvoltată afacerea și analiza SWOT a acesteia 

3. PIAȚA VIZATĂ 

3.1. Analiza pieței 

3.2. Descrierea clienților potențiali 

3.3. Mixul de marketing 

3.4. Analiza concurenței 

4. PLANUL DE MANAGEMENT 
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4.1. Managementul afacerii 

4.2. Politica de resurse umane 

4.3. Fluxul operațional 

4.4. Inovare socială 

4.5. Utilizarea TIC 

5. PROIECȚII FINANCIARE 

5.1. Valoarea investiției inițiale 

5.2. Sursele de finanțare a afacerii 

5.3. Situația veniturilor și a cheltuielilor 

5.4. Evaluarea viabilității și sustenabilității afacerii 

5.5. Analiza investiției (bugetul) 

 

În cadrul prezentului apel de propuneri de planuri de afaceri vor putea fi selectate spre finanțare, exclusiv 

planuri de afaceri care vizează dezvoltarea de întreprinderi care activează în sectoarele competitive 

identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de 

dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI. 

În acest sens vor fi finanțate doar acele întreprinderi nou create care urmează să deruleze activități 

economice în baza unui cod CAEN/unor coduri CAEN menționate în Anexa 9 Lista codurilor CAEN 

aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 

(SNC) 2014-2020 sau care vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligentă și 

sănătate identificate prin SNCDI (lista domeniilor de dezvoltare inteligentă și sănătate este prezentată 

în Anexa 9bis la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice).  
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Întreprinderile sprijinite pot dezvolta în paralel și alte activități economice, ce nu se încadrează în 

sectoarele economice competitive identificate prin SNC și în alte domenii decât cele de dezvoltare 

inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI, dar sprijinul financiar nerambursabil de minimis va fi 

utilizat în mod exclusiv pentru dezvoltarea întreprinderii în sectoarele competitive identificate prin 

intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare 

inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI. 

Întreprinderile sprijinite se vor înființa și vor desfășura activități în județele regiunii de dezvoltare Nord-

Vest a României (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare). 

 

Caracteristici de eligibilitate speciale și impuse: 

Un procent de minim 7.7% din suma alocată grantului pentru care aplică reprezintă bugetul pentru 

atingerea temei secundare Inovare socială. 

Componenta de inovare socială va fi abordată în planurile de afaceri propuse de beneficiarii ajutorului 

de minimis prin alocarea a minim 7.7% din valoarea grantului pentru care aplică. Candidații trebuie să 

menționeze în justificarea bugetară procentul alocat și cheltuielile care se supun acestei categorii. 

Evaluatorii vor verifica acest procent în etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității. 

Un procent de minim 23% din suma alocată grantului pentru care aplică reprezintă bugetul pentru 

atingerea temei secundare Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor. Această temă va fi abordată în planurile de afaceri propuse de beneficiarii 

ajutorului de minimis prin alocarea a minim 23% din valoarea grantului pentru care aplică. Candidații 

trebuie să menționeze în justificarea bugetară procentul alocat și cheltuielile care se supun acestei 

categorii. Evaluatorii vor verifica acest procent în etapa de evaluare a conformității administrative și 

eligibilității. 

Aplicantul va aplica pentru tipul de schemă de minimis dorit: 

● 40.000 €/plan de afaceri echivalent în lei/plan de afaceri  

● 50.000 €/plan de afaceri echivalent în lei/plan de afaceri 
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● 60.000 €/plan de afaceri echivalent în lei/plan de afaceri 

● 100.000 €/plan de afaceri echivalent în lei/plan de afaceri 

Planurile de afaceri selectate în această etapă vor trece în etapa de evaluare tehnico-financiară. 

 

6.2. Criterii pentru evaluarea tehnico-financiară 

 

Pentru stabilirea tipurilor de cheltuieli eligibile, prezenta Metodologie se aliniază la prevederile schemei 

de minimis, Capitolul X - Cheltuieli eligibile, Art. 14 privind încadrarea cheltuielilor aferente planului 

de afaceri în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS, respectiv: 

⮚ Taxe pentru înființarea de întreprinderi 

⮚ Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat  

o Cheltuieli salariale  

o Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați  

o Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuții angajați și angajatori)  

⮚ Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:  

o Cheltuieli pentru cazare  

o Cheltuieli cu diurna personalului propriu  

o Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 

transport în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de 

cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării)  

o Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării  
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⮚ Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului 

de minimis nu are expertiză necesară  

⮚ Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de 

inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 

investiții necesare funcționării întreprinderilor 

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

activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 

⮚ Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor 

(rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri 

mobile sau imobile) 

⮚ Utilități aferente funcționării întreprinderilor  

⮚ Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 

⮚ Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării 

întreprinderilor 

⮚ Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 

⮚ Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor 

⮚ Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor 

⮚ Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 

⮚ Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 

⮚ Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 

⮚ Prelucrare de date 

⮚ Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice 
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⮚ Achiziționarea de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format 

tipărit și/sau electronic 

⮚ Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 

⮚ Cheltuieli aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 

  

7. Etapele procesului de evaluare a planurilor de afaceri 

 

7.1. Structura și atribuțiile juriului care efectuează evaluarea 

Evaluarea și selecția planurilor de afaceri se realizează de către un Juriu, aprobat de Managerul de proiect 

la nivel de parteneriat.  

Juriul va fi format din  trei comisii: 

Comisia 1: Comisia de evaluare și selecție pentru verificarea conformității administrative și eligibilității 

Dosarului de concurs pentru fiecare participant 

Comisia 2: Comisia pentru evaluarea tehnico-financiară a planului de afaceri depus de fiecare candidat 

Comisia 3: Comisia de soluționare a contestațiilor.  

 

Activitatea Juriului va fi coordonată de un președinte.  

Atât Președintele, cât și membrii fiecărei comisii vor fi numiți în baza unei decizii asumată de Managerul 

de proiect. Fiecare comisie va fi formată din 5 experți evaluatori Planuri de Afaceri, din care cel puțin 1 

reprezentant al mediului de afaceri din regiunea de implementare (antreprenori, organizații patronale 

etc). Juriul își desfășoară activitatea conform calendarului din prezentul Regulament-Metodologie. 
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La începutul procesului de evaluare membrii juriului vor semna Declarația de confidențialitate și conflict 

de interese în procesul de evaluare şi se vor angaja că vor semnala orice situaţie privind apariţia 

conflictului de interese pe parcursul procesului de evaluare astfel încât să fie respectate prevederile OUG 

66/2011. Juriul va implica actori ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a 

proiectului, cu respectarea principiilor conflictului de interese, a incompatibilităților și a 

confidențialității. Anexa 10 la prezentul document. 

La sfârșitul activității de selecție și evaluare, fiecare membru al juriului va întocmi un raport de evaluare, 

pentru fiecare Plan de Afaceri evaluat Anexa 11. 

Conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice (Anexa 2), juriul va evalua și selecta planurile de 

afaceri pe baza prezentului Regulament - Metodologie care asigură principii și criterii transparente și 

nediscriminatorii.  

Doar pentru planurile de afaceri aprobate de către acest juriu se va acorda sprijin financiar în cadrul 

proiectului, în etapa pentru înființarea întreprinderii, precum și pentru dezvoltarea acesteia după 

înființarea afacerii.  

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

următoarele principii: 

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

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

management și marketing și bugetul detaliat. 

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

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

implementare a planului de afaceri. 

 Vor fi aplicate principii şi criterii de transparență, echidistanță şi obiectivitate. 

 Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute. 
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7.2. Evaluarea conformității administrative și eligibilității planurilor de afaceri  

 

Comisia 1 va verifica dosarele depuse de solicitanți din punct de vedere al conformității administrative 

și eligibilității, în baza Grilei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii (Anexa 12) la 

prezentul document). 

 

Caracteristici speciale și impuse, conform obiectivelor proiectului: 

Un procent de minim 7.7% din suma alocată grantului pentru care aplică reprezintă bugetul pentru 

atingerea temei secundare Inovare socială. 

Componenta de inovare socială va fi abordată în planurile de afaceri propuse de beneficiarii ajutorului 

de minimis prin alocarea a minim 7.7 % din valoarea grantului pentru care aplică. Candidații trebuie să 

menționeze în justificarea bugetară procentul alocat și cheltuielile care se supun acestei categorii. 

Evaluatorii vor verifica acest procent în etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității. 

Un procent de minim 23% din suma alocată grantului pentru care aplică reprezintă bugetul pentru 

atingerea temei secundare Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor. Această temă va fi abordată în planurile de afaceri propuse de beneficiarii 

ajutorului de minimis prin alocarea a minim 23% din valoarea grantului pentru care aplică. Candidații 

trebuie să menționeze în justificarea bugetară procentul alocat și cheltuielile care se supun acestei 

categorii. Evaluatorii vor verifica acest procent în etapa de evaluare a conformității administrative și 

eligibilității. 

Doar planurile de afaceri ale solicitanților care îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă și 

eligibilitate (primesc “DA” la toate rubricile grilei de evaluare) vor putea trece în etapa de evaluare 

tehnico-financiară. 

Rezultatul în urma evaluării conformității administrative și eligibilității este de tip categoric: 

Admis/Respins. 
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În această etapă nu se depun contestații.  

 

7.3. Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri  

Comisia 2 va verifica din punct de vedere tehnico-financiar. Planurile de afaceri ale solicitanților 

declarați eligibili de Comisia 1, conform Grilei de evaluare tehnico-financiară (Anexa 13) la prezentul 

document). Membrii Comisiei 2 pot solicita clarificări (informații suplimentare) candidaților. 

Punctajul maxim obținut este de 100 puncte. 

 

8. Etapele procesului de selecție 

 

8.1. Ierarhizarea și selecția planurilor de afaceri  

După stabilirea punctajului final se va realiza ierarhizarea descrescătoare a Planurilor de Afaceri, prin 

completarea unui tabel ce va conține următoarele informații:  

- Numele și Prenumele participantului;  

- Numărul de înregistrare al planului de afaceri; 

- Locația de înființare și Implementare a afacerii; 

- Participantul a absolvit cursul de Competențe Antreprenoriale în cadrul proiectului? (Valori: 

Da/Nu);  

- Codul CAEN al activității principale a viitoarei societăți;  

- Planul de afaceri propune activități concrete care conduc la promovarea temelor orizontale din 

POCU 2014-2020? (Da/Nu);  

- Valoarea planului de afaceri;  

- Valoarea decontabilă prin minimis; 
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- Categoria planului de afacere (conform tipului de minimis dorit);  

- Status după verificarea eligibilității administrative și conformității;  

- Punctaj conform evaluării tehnico-financiare inițial;  

- Status Contestație; 

- Modificări în urma contestației; 

- Punctaj final; 

- Status finanțare.  

 

Criterii de departajare în cazul unor situații de egalitate - atunci când este necesară departajarea în 

vederea selectării pentru finanțare se vor aplica în mod succesiv următoarele criterii de departajare: 

Criteriul 1: Vor avea prioritate planurile de afaceri care au obținut un punctaj mai mare la secțiunea 

“Fundamentarea ideii de afaceri” 

Criteriul 2: Dacă după aplicarea Criteriului 1 de departajare este necesară o nouă departajare, vor avea 

prioritate planurile de afaceri care au obținut un punctaj mai mare la secțiunea “Fezabilitatea planului 

de afaceri”. 

Criteriul 3: Dacă după aplicarea Criteriilor 2 și 3 de departajare este necesară o nouă departajare, aceasta 

se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute în urma examenului ANC din cadrul cursului de 

antreprenoriat. 

În urma ierarhizării se vor completa și publica lista finală și lista de rezerva a câștigătorilor (Anexa 14). 

Planurile de afacere înscrise în competiție vor fi incluse într-una dintre categoriile de mai jos și vor 

concura cu alte planuri de afaceri din aceeași categorie. În urma procesului de evaluare, se vor finanța: 

- 6 firme pe baza granturilor în valoare de 40.000 € în ordine descrescătoare a punctajului din 

această categorie; 
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- 4 firme pe baza granturilor în valoare de 50.000 € în ordine descrescătoare a punctajului din 

această categorie; 

- 6 firme pe baza granturilor în valoare de 60.000 € în ordine descrescătoare a punctajului din 

această categorie; 

- 5 firme pe baza granturilor în valoare de 100.000 € în ordine descrescătoare a punctajului din 

această categorie. 

 

8.2. Contestații și soluționarea acestora 

 

Participantii nemulțumiți de punctajul obținut în această etapă pot depune o contestaţie conform 

calendarului.  

Contestațiile se transmit electronic la adresa registratura@usamvcluj.ro  conform calendarului.  

Contestațiile vor fi analizate de Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Decizie de către 

Managerul de proiect. Comisia de contestații va fi formată din 3 membri.  

Soluționarea contestatiilor este realizată de Comisia de soluționare a contestatiilor. Planurile de afaceri 

pentru care au fost depuse contestații sunt re-evaluate de membrii Comisiei de soluționare a 

contestatiilor. Punctajul obținut în urma re-evaluării va fi punctajul final al planului de afaceri. 

 

La finalul etapei de soluţionare a contestaţiilor se va transmite prin e-mail, aplicanților în cauză, 

Scrisoarea de informare (Anexa 16) împreună cu Grila de evaluare tehnico-financiară și se va actualiza 

clasamentul cu toate planurile de afaceri evaluate.  

Comisia de soluționare a contestațiilor va întocmi un Raport privind soluționarea contestațiilor. 

 

mailto:registratura@usamvcluj.ro
mailto:registratura@usamvcluj.ro
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8.3. Publicarea listei finale și a listei de rezervă  

 

Lista finală a câștigătorilor și lista de rezervă (Anexa 14) vor fi făcute publice, utilizând numărul de 

înregistrare a dosarului depus în competiție, pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/POCU140502, pe site-ul proiectului https://innotech.usamvcluj.ro/ și pe 

platforma https://inno.ro . 

 

8.4. Comunicarea rezultatelor 

În urma fiecărei etape de evaluare rezultatele vor fi transmise pe e-mail aplicanților astfel: 

- La finalizarea etapei de verificare a conformității administrative  și eligibilității rezultatele vor 

fi publicate pe site-ul proiectului https://innotech.usamvcluj.ro/ și se vor transmite prin e-mail, 

tuturor aplicanților prin Scrisoarea de informare (Anexa 15) împreună cu Grila de evaluare a 

conformității administrative și eligibilității planurilor de afaceri. 

- La finalizarea etapei de evaluare tehnico-financiară rezultatele vor fi publicate  pe site-ul 

proiectului https://innotech.usamvcluj.ro/ și se vor transmite pe e-mail, tuturor aplicanților prin 

Scrisoarea de informare (Anexa 16) împreună cu Grila de evaluare tehnico-financiară. 

Comisia 2 va elabora Procesul Verbal de premiere a planului de afaceri pentru fiecare câștigător 

(conform Anexei 17). Documentul va fi ridicat de către câștigătorul planului de afaceri din sala Council 

Room, Clădirea Rectoratului, parter. Câștigătorul va fi invitat telefonic pentru ridicarea documentului. 

8.5 Contractarea 

Participanții ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor mai parcurge următoarele 

etape în vederea semnării contractului de subvenție: 

https://www.facebook.com/POCU140502
https://innotech.usamvcluj.ro/
https://inno.ro/
https://innotech.usamvcluj.ro/
https://innotech.usamvcluj.ro/
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a) Participarea la stagiul de practică organizat în cadrul proiectului, cu o durată de 40 de ore; 

b) Participarea la activitatea de organizare și derulare a activității în cadrul întreprinderilor simulate; 

c) Participarea la activitatea de consiliere/consultanta, mentorat, derulată în cadrul proiectului; 

d) Înființarea noii întreprinderi conform planului de afaceri. 

Administratorul schemei de minimis își rezervă dreptul de a solicita fiecărui potențial beneficiar o serie 

de documente pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate, înainte de semnarea contractului 

de subvenție (Anexa 18). Astfel, pentru planurile de afaceri selectate în vederea finanțării, va fi transmis 

fiecărui beneficiar un e-mail privind demararea procesului de contractare, în care vor fi specificate 

documentele solicitate în vederea încheierii contractului, ținând cont de prevederile instrucțiunii nr. 

20/12.04.2022 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului 

de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis “Innotech Student”. 

Documentele solicitate vor fi însoțite de  Declarația de eligibilitate (Anexa 19).  

În cazul în care, din verificarea documentelor, se constată că nu au fost respectate condițiile de 

eligibilitate sau potențialul beneficiar nu a participat la activitățile obligatorii sau nu își înființează o 

întreprindere nouă, contractul de subvenție nu va fi semnat, urmând acesta sa fie înlocuit cu următorul 

plan de afaceri din lista de rezervă.  

Termenul limită pentru îndeplinirea obligațiilor de mai sus și semnarea contractului de subvenție este 

30.06.2022. 

Dispoziții finale 

Regulamentul-Metodologia și anexele asociate acestuia vor fi făcute publice pe site-ul proiectului 

https://innotech.usamvcluj.ro/ și pe Platforma de Investiții și Inovare - https://www.inno.ro/ dezvoltată 

și administrată de ADR Nord-Vest. 

https://innotech.usamvcluj.ro/
https://www.inno.ro/
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Orice comunicare între părți referitoare la prevederile prezentei metodologii (solicitare de clarificări / 

furnizare de răspunsuri) se va face strict prin intermediul adresei de email 

innotech.student@usamvcluj.ro. 

 

ANEXE 

Anexa 1 – Schema de ajutor de minimis 

Anexa 2 - Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice 

Anexa 3 – Regulamentul UE 1407/2013 

Anexa 4 –  OUG 66/2011 cu modificările ulterioare 

Anexa 5 – OUG 77/2014 

Anexa 6A - Formularul de depunere Plan de Afaceri în competiție 

Anexa 6B - Declarație de angajament 

Anexa 7 - Tutorial pentru încărcarea planului de afaceri în platforma INNO 

Anexa 8 – Structura Planului de Afaceri 

Anexa 9 - Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia 

Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

Anexa 9 bis - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate 

Anexa 10 – Declarație privind evitarea conflictului de interese a incompatibilităților pentru membrii 

juriului 

Anexa 11 - Raportul de evaluare a Planului de Afaceri 

Anexa 12 - Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii Planului de Afaceri 
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Anexa 13 - Grila de evaluare tehnico-financiară a Planului de Afaceri 

Anexa 14 - Lista finală a câștigătorilor și lista de rezervă  

Anexa 15 - Scrisoare de informare rezultat evaluare conformitate administrativă și eligibilitate 

Anexa 16 - Scrisoare de informare rezultat evaluare tehnico-financiară 

Anexa 17 - Proces Verbal de premiere a planurilor de afaceri 

Anexa 18 - Contract de subvenție 

Anexa 19 - Declarația de eligibilitate 

 


