
 
 

Competiției planurilor de afaceri în cadrul proiectului  

„Competitivitate și inovare în afaceri”-  POCU/829/6/13/142046 
 

 

ERATĂ la Metodologia de organizare a competiției 

 

 

Având în vedere Metodologia de organizare a competiției în cadrul proiectului 

„Competitivitate și inovare în afaceri”-  POCU/829/6/13/142046 și pentru a clarifica unele 

aspecte neclarități sesizate în conținutul documentelor prezentate, se emite următoare 

ERATĂ ce are ca principale modificări: 

 

1. La Anexa 6 „Calendarul concursului”, informațiile privind adresa de depunere 

a planurilor de afaceri se armonizează cu prevederile din conținutul 

Metodologiei, după cum urmează: 

 

Prevederea inițială: 

 

Detaliu activitate Termen (toate intervalele orare 

reprezinta ora Romaniei) 

Publicarea metodologiei de concurs 10.05.2022 

Perioada de depunere de planurilor de 

afacere, a anexelor financiare și a 

documentelor aferente acestora prin 

posta 

10.05.2022 – 24.05.2022 (inclusiv), ora 16.30 

(data înregistrării documentelor la  

Asociația Casa Rica:  

Str.1 Mai, nr.5, Loc. Sibiu, Jud. Sibiu, cod 

poștal 550201) 

 

Evaluarea administrativă și a eligibilității 

 

25.05.2022 

Evaluarea tehnico-financiară – punctarea 

proiectelor depuse 

 

26 – 28.05.2022 

Afișarea rezultatelor 28.05.2022, ora 18.00, pe pagina de internet 

www.ubv.ro , www.casa-rica.ro și 

www.romuluscenter.ro  

Depunerea contestațiilor 29.05.2022, ora 18.00, pe adresa de e-mail: 

univclujpocu@gmail.com 

Afișarea rezultatelor după contestație 30.05.2022, ora 20.00 

pe pagina de internet www.ubv.ro, 

www.casa-rica.ro și www.romuluscenter.ro 

Susținerea interviurilor Panel via Skype 

(daca este cazul) 

31.05.2022, interval orar 9.00 – 16.00 

Afișarea rezultatelor finale, dupa 

interviu (daca este cazul) 

31.05.2022, ora 20.00 

pe pagina de internet www.ubv.ro, 

www.casa-rica.ro și www.romuluscenter.ro 

http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/
http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/
http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/


 
Se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Detaliu activitate Termen (toate intervalele orare 

reprezinta ora Romaniei) 

Publicarea metodologiei de concurs 10.05.2022 

Perioada de depunere de planurilor de 

afacere, a anexelor financiare și a 

documentelor aferente acestora prin 

posta 

10.05.2022 – 24.05.2022 (inclusiv), ora 16.30 

(data înregistrării documentelor la  

Asociația Casa Rica:  

Str.9 Mai, nr.5, Loc. Sibiu, Jud. Sibiu, cod 

poștal 550201) 

 

Evaluarea administrativă și a eligibilității 

 

25.05.2022 

Evaluarea tehnico-financiară – punctarea 

proiectelor depuse 

 

26 – 28.05.2022 

Afișarea rezultatelor 28.05.2022, ora 18.00, pe pagina de internet 

www.ubv.ro , www.casa-rica.ro și 

www.romuluscenter.ro  

Depunerea contestațiilor 29.05.2022, ora 18.00, pe adresa de e-mail: 

univclujpocu@gmail.com 

Afișarea rezultatelor după contestație 30.05.2022, ora 20.00 

pe pagina de internet www.ubv.ro, 

www.casa-rica.ro și www.romuluscenter.ro 

Susținerea interviurilor Panel via Skype 

(daca este cazul) 

31.05.2022, interval orar 9.00 – 16.00 

Afișarea rezultatelor finale, dupa 

interviu (daca este cazul) 

31.05.2022, ora 20.00 

pe pagina de internet www.ubv.ro, 

www.casa-rica.ro și www.romuluscenter.ro 

 

2. La Anexa 11 „Declarație de eligibilitate pentru participarea la concursul de 

planuri de afaceri se corectează informațiile cu privire la Axa prioritară și 

operațiunea aplicabilă prezentei scheme de minimis : 

 

Varianta inițială: 

 

„DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE 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 „INNOTECH 

STUDENT – Competitivitate prin inovare în afaceri”, (POCU/829/6/13/142046),  

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din 

Codul Penal, declar pe propria răspundere că:  

http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/
http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/
http://www.ubv.ro/
http://www.casa-rica.ro/
http://www.romuluscenter.ro/


 
 

 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 

aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa 

prioritară: lncluziunea socială și combaterea sărăciei, Operatiunea „Consolidarea 

capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-

sustenabilă” prezentate în Metodologia de selecție grup țintă și Metodologia de 

evaluare și selecție planuri de afaceri;  

 Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și administrator în cadrul 

întreprinderii care se va înființa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul 

„INNOTECH STUDENT – Competitivitate prin inovare în afaceri”, 

(POCU/829/6/13/142046); 

 În cazul în care societatea se va înființa în asociere, asociatul minoritar va îndeplini 

toate condițiile menționate în Metodologiile de selecție grup țintă și evaluare, 

precum și în Metodologia de selecție planuri de afaceri;  

 Mă angajez ca la data semnării contractului de subvenție nu voi avea calitatea de 

asociat majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 Nu am/Nu voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înființa 

cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul „INNOTECH STUDENT – 

Competitivitate prin inovare în afaceri”, (POCU/829/6/13/142046); 

 Intreprinderea care se va înființa în cadrul proiectului „INNOTECH STUDENT – 

Competitivitate prin inovare în afaceri”, (POCU/829/6/13/142046),  va fi legal 

constituită și își va desfășura activitatea pe teritoriul României;  

 NU AM fapte înscrise în Cazierul fiscal (Declarație privind cazierul fiscal al 

persoanei fizice); 

 Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înființa 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, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în 

alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii 

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 

(Declarație privind cazierul judiciar al persoanei fizice);  

 Voi urma un stagiu de practică, cu o durată de minim 40 ore, la o întreprindere a 

cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă 

planului de afaceri selectat; 

 Nu am furnizat si nu voi furniza informaţii false (Declarație privind furnizarea de 

informații false);  



 
 Sunt direct responsabil/ă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu 

acţionez ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;  

 Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului condiții specifice 

Innotech Student, respectiv:  

- Angajarea la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de 

minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri 

proporțional cu valoarea ajutorului de minimis aprobat. 

- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 

perioadă de 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent 

contractului de finanțare;  

- asigurarea perioadei de sustenabilitate asumate prin planul de afaceri dar nu 

mai puțin de 6 luni, în condițiile continuării funcționării afacerii, inclusiv cu 

obligația menținerii locurilor de muncă;  

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul 

proiectului.  

 Să restitui integral ajutorului de minimis primit dacă nu îndeplinesc condițiile 

stipulate în Ghidul solicitantului condiții specifice Innotech Student și contractul de 

subvenție; 

 Să deschid un cont special de subvenție ce va fi cu semnătură dublă a 

reprezentantului legal al structurii și cea de-a doua a reprezentantului 

administratorului de subvenție; 

 Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi tip de cheltuieli 

eligibile;  

 Am luat la cunoștiință 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 

pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul producției primare de produse agricole;  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în 

sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele 

cazuri:  

o atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau 

a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii 

primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;  

o atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială 

sau integrală către producătorii primari;  

- ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către 

state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, 

ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau 

destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;  

- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale 

față de cele importate; 



 
- ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de 

mărfuri.  

- 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;  

 Îmi rezerv dreptul de a implementa proiectul, în cazul unor întârzieri, în condițiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.  

 

Aplicant,         

                                                     

Nume si Prenume:  

Semnătură: ” 

 

Se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE 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 „INNOTECH 

STUDENT – Competitivitate prin inovare în afaceri”, (POCU/829/6/13/142046),  

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din 

Codul Penal, declar pe propria răspundere că:  

 

 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 

aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa 

prioritară: Axa prioritară: 6 Educație și competențe, Obiectiv specific: 6.13 

Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar 

care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ 

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

cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI, prezentate în Metodologia de selecție grup țintă și 

Metodologia de evaluare și selecție planuri de afaceri;  

 Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și administrator în cadrul 

întreprinderii care se va înființa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul 

„INNOTECH STUDENT – Competitivitate prin inovare în afaceri”, 

(POCU/829/6/13/142046); 

 În cazul în care societatea se va înființa în asociere, asociatul minoritar va îndeplini 

toate condițiile menționate în Metodologiile de selecție grup țintă și evaluare, 

precum și în Metodologia de selecție planuri de afaceri;  

 Mă angajez ca la data semnării contractului de subvenție nu voi avea calitatea de 

asociat majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   



 
 Nu am/Nu voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înființa 

cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul „INNOTECH STUDENT – 

Competitivitate prin inovare în afaceri”, (POCU/829/6/13/142046); 

 Intreprinderea care se va înființa în cadrul proiectului „INNOTECH STUDENT – 

Competitivitate prin inovare în afaceri”, (POCU/829/6/13/142046),  va fi legal 

constituită și își va desfășura activitatea pe teritoriul României;  

 NU AM fapte înscrise în Cazierul fiscal (Declarație privind cazierul fiscal al 

persoanei fizice); 

 Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înființa 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, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în 

alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii 

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 

(Declarație privind cazierul judiciar al persoanei fizice);  

 Voi urma un stagiu de practică, cu o durată de minim 40 ore, la o întreprindere a 

cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă 

planului de afaceri selectat; 

 Nu am furnizat si nu voi furniza informaţii false (Declarație privind furnizarea de 

informații false);  

 Sunt direct responsabil/ă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu 

acţionez ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;  

 Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului condiții specifice 

Innotech Student, respectiv:  

- Angajarea la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de 

minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri 

proporțional cu valoarea ajutorului de minimis aprobat. 

- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o 

perioadă de 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent 

contractului de finanțare;  

- asigurarea perioadei de sustenabilitate asumate prin planul de afaceri dar nu 

mai puțin de 6 luni, în condițiile continuării funcționării afacerii, inclusiv cu 

obligația menținerii locurilor de muncă;  

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul 

proiectului.  

 Să restitui integral ajutorului de minimis primit dacă nu îndeplinesc condițiile 

stipulate în Ghidul solicitantului condiții specifice Innotech Student și contractul de 

subvenție; 



 
 Să deschid un cont special de subvenție ce va fi cu semnătură dublă a 

reprezentantului legal al structurii și cea de-a doua a reprezentantului 

administratorului de subvenție; 

 Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi tip de cheltuieli 

eligibile;  

 Am luat la cunoștiință 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 

pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul producției primare de produse agricole;  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în 

sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele 

cazuri:  

o atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau 

a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii 

primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;  

o atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială 

sau integrală către producătorii primari;  

- ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către 

state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, 

ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau 

destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;  

- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale 

față de cele importate; 

- ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de 

mărfuri.  

- 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;  

 Îmi rezerv dreptul de a implementa proiectul, în cazul unor întârzieri, în condițiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.  

 

Aplicant,         

                                                     

Nume si Prenume:  

Semnătură: ” 

 

 

 

 

 

 

 



 
Varianta inițială: Anexă 8 – Grila II - Evaluarea tehnico-financiară 

 

 

Punctul 7. Strategia de marketing (descrierea detaliată a tuturor elementelor ce 

contribuie la asigurarea unei politici de produs, preț, disstribuție, promovare corelate cu 

misiunea /obiectivele economice și sociale propuse) 

 

 

Se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Punctul 7. Strategia de marketing (descrierea detaliată a tuturor elementelor ce 

contribuie la asigurarea unei politici de produs, preț, disstribuție, promovare corelate cu 

misiunea /obiectivele economice propuse). 


