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Activitatea A1: Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea 

de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe antreprenoriale, 

formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice 

cu potențial competițional identificate conform SNC sau din domenii de specializare inteligentă conform 

SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8) 

 

Sub-activitatea 1.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului 
de formare antreprenoriala 
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1. Scurtă prezentare a proiectului 

Proiectul „Pepiniera de antreprenoriat” are în vedere consolidarea gradului de ocupare al 

absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea 

dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere. Totodată, se are în vedere reducerea 

perioadei de timp de la absolvirea studiilor superioare până la ocuparea pe piața muncii a absolvenților.  

 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni (Ianuarie 2022 – Decembrie 2023), fiind implementat 

de către BPI Management Consulting Romania (Solicitant) în parteneriat cu Asociația European 

Association For Sustainable Integration (Partener 1). 

 

Proiectul este implementat în Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, 

Sibiu) și Regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj). În 

promovarea proiectului și selecția participanților ne vom orienta, în principal, către universități situate 

în aria de implementare a proiectului. Admiterea în grupul țintă a unui student nu va fi condiționată de 

regiunea de dezvoltare a țării în care se află universitatea în care este înmatriculat studentul respectiv. 

 

1.1 Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului constă în susținerea inițiativelor antreprenoriale ale studenților prin 

furnizarea serviciilor de formare şi consiliere antreprenorială, pentru 350 persoane, precum şi prin 

acordarea ajutorului de minimis necesar pentru înființarea a 20 afaceri şi crearea a 65 locuri de muncă, 

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

specializare inteligenta conform SNCDI. Dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza exclusiv în 

regiunile de implementare a proiectului, respectiv în Regiunea Centru şi Regiunea Nord-Vest. 

 

1.2 Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectiv Specific 1: Derularea în centrele universitare a unor activități specifice campaniilor de 

informare şi promovare, în scopul recrutării unui număr de 350 studenți cu domiciliul în Regiunea 

Centru, Regiunea Nord-Vest sau alte regiuni de dezvoltare ale României, pentru a beneficia de servicii 

de instruire în domeniul antreprenorial, precum şi pentru a atrage în cadrul unor parteneriate, 

organizațiile relevante în domeniul antreprenorial studențesc. 

 

Obiectiv Specific 2: Furnizarea serviciilor de formare în domeniul Competențelor antreprenoriale, 

pentru 350 studenți cu domiciliul în Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest sau alte regiuni de 

dezvoltare ale României şi selectarea celor mai bune 23 Planuri de afacere pentru a fi propuse pentru 

finanțare. 
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Obiectiv Specific 3: Furnizarea serviciilor de consiliere specializată în domenii antreprenoriale 

relevante şi de perfecționare practică pentru 23 studenți cu domiciliul în Regiunea Centru, Regiunea 

Nord-Vest sau alte regiuni de dezvoltare ale României, în scopul dobândirii expertizei necesare 

demarării propriei afaceri. 

 

Obiectiv Specific 4: Înființarea şi demararea funcționarii a 20 de întreprinderi, în Regiunea Centru şi 

Regiunea Nord-Vest, ce propun dezvoltarea a cel puțin 65 locuri de muncă, prin acordarea subvențiilor 

de minimis. 

 

Obiectiv Specific 5: Furnizarea serviciilor necesare pentru a asigura normalitatea procesului de 

funcționare a celor 20 de întreprinderi create în Regiunea Centru şi Regiunea Nord-Vest, pentru a 

menține locurile de muncă şi a crea un mecanism sustenabil şi viabil de dezvoltare a afacerilor. 

 

1.3 Principalele activități ale proiectului în care vor fi implicate persoanele din grupul ţintă 

Activitatea 1.1: Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, 

precum şi cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor 

fi sprijinite în cadrul proiectului. 

 

Activitatea 1.2: Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului 

de formare antreprenorială. 

 

Activitatea 1.3: Derularea programului de formare antreprenorială. 

 

Activitatea 1.4: Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului. 

 

Activitatea 1.5: Efectuarea de stagii de practică. 

 

Activitatea 1.6:Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor 

personalizate de consiliere/consultantă/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de 

afaceri. 

 

Activitatea 1.7: Asigurarea înființării și demarării funcționarii întreprinderilor ce vor realiza planurile de 

afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului. 

 

Activitatea 2.1: Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente 

implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului. 
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Activitatea 2.2: Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționarii și 

dezvoltării afacerilor finanțate. 

 

Activitatea 3.1:  Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a 

proiectului. 

 

2. Obiectivul metodologiei 

Prezenta metodologie urmărește identificarea, selecția, și menținerea grupului țintă în cadrul proiectului 

„Pepiniera de antreprenoriat” și este elaborată în cadrul Activității A1, Sub-activitatea 1.2 

Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare 

antreprenorială. 

 

Metodologia are scopul de a menționa cadrul legal aplicabil, de a explica procedurile și etapele de 

identificare, recrutare, selectare și înregistrare a persoanelor în grupul țintă al proiectului şi de a stabili 

instrumentele de lucru pentru susținerea activităților de identificare, recrutare, selectare și înregistrare 

a persoanelor în grupul țintă al proiectului. 

 

Metodologia prezintă criteriile de eligibilitate a grupului țintă în conformitate cu prevederile înscrise în 

Cererea de finanțare (CF) şi în Ghidul Specific(GS), cât şi activitățile ce se vor desfășura în raport cu 

gestionarea grupului țintă, existând posibilitatea ca aceasta să fie modificată, în funcție de necesitățile 

privind atingerea obiectivelor. 

 

Procedura de realizare a selecției va fi transparentă, echidistantă şi obiectivă şi va fi adusă la 

cunoștință persoanelor interesate prin publicarea pe Portalul de afaceri.  

 

3. Grupul țintă vizat – criterii de 

selecție 

Procesul de selecție a grupului țintă va respecta Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea 

şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, art. 2.1. 

 

Grupul țintă al proiectului este format din 350 de persoane. Din cele 350 de persoane, 30 sunt din 

mediul rural, 10 sunt cetățeni romani de etnie romă. 
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Conform prevederilor Ghidului solicitantului Condiții Specifice-Innotech Student, grupul țintă este 

format din: 

a. Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență la data intrării 

în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale), 

astfel: 

- programe ale învățământului superior de scurtă durată la nivel ISCED 5 (cel 

puțin doi ani);  

- programe pentru studiile universitare de licență la nivel ISCED 6 (de la trei la 

patru ani);  

- programe pentru licență sau studii de lungă durată la nivel ISCED 6 (mai mult 

de patru ani);  

- programe pentru master sau studii de lungă durată echivalente la nivel ISCED 

7 (cel puțin cinci ani). 

b. Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi ISCED 8); 

c. Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul 

instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați la data intrării în operațiune (prima 

zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale), în cel puțin anul 2 

de studii; 

 

Condiții specifice pentru cei care îndeplinesc condiția prezentată mai sus sunt: 

1. Sunt cetățeni UE cu domiciliul/ reședința în România, în una din regiunile mai puțin dezvoltate 

ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru  

sau în regiunea mai dezvoltată București Ilfov; 

 

2. Doresc să înființeze și să dezvolte afaceri EXCLUSIV ÎN REGIUNILE DE IMPLEMENTARE A 

PROIECTULUI (Nord-Vest sau Centru conform cererii de finanțare); 

 

3. Doresc să înființeze și să dezvolte afaceri în sectoarele competitive identificate prin intermediul 

SNC sau în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin 

SNCDI, precizate în Anexa 5 la Schema de ajutor de MINIMIS Innotech Student din Ghidul 

Solicitantului (preluate în Anexa 8 la prezenta Metodologie); 

 

4. Nu sunt absolvenți ai unui curs de competențe antreprenoriale, autorizat de ANC, în cadrul unui 

alt program operațional finanțat, respectiv nu beneficiază de măsuri similare prin alte proiecte 

finanțate în cadrul apelului POCU/829/6/13/. 
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5. Declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de 

ajutorul de MINIMIS, prevăzute în Anexa 6 – Schemă de ajutor de MINIMIS Innotech Student 

din Ghidul Solicitantului. 

Nu pot participa la activitățile proiectului angajați ai liderului de proiect și/sau ai partenerului acestuia 

sau persoane care au calitatea de soț/ soție, rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv ai acestora. 

 

Persoanele care se înscriu în proiect au obligația de a furniza datele lor personale, solicitate la 

completarea documentelor de înscriere,  în vederea  respectării prevederilor REGULAMENTULUI (UE) 

2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, transpusă prin Legea nr. 

190/2018 (măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679). 

 

4. Perioada de desfășurare a activității 

Perioada propusă pentru desfășurarea activității de selecție a grupului țintă este, conform cererii de 

finanțare aprobate, 01 Ianuarie 2022 - 30 Aprilie 2022.  

Calendarul de derulare a activității de selecție a grupului țintă va fi publicat pe Portalul de Afaceri și pe 

pagina de Facebook a proiectului. 

 

5. Descrierea activității de identificare 

și recrutare a grupului țintă 

În procesul de recrutare și selecție a grupului țintă se vor parcurge următoarele etape: 

1. informarea publicului cu privire la activitățile de identificare și recrutare a grupului țintă și 

comunicarea informațiilor relevante privind proiectul, în vederea participării la procedura de 

selecție; 

2. colectarea dosarelor de înscriere prin intermediul platformei Portal de Afaceri; 

3. selecția primară - analiza dosarelor de înscriere a persoanelor înregistrate în platformă; 

4. selecția secundară - realizarea interviurilor cu participanții declarați admiși în urma selecției 

primare; 

5. selecția și validarea grupului țintă eligibil; 

6. publicarea listei finale a persoanelor selectate. 
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În vederea derulării activității de recrutare și selecție se va constitui la nivelul fiecărui partener, după 

caz, o Comisie de selecție formată din expert de implementare/ coordonator partener, expert formare 

antreprenorială, expert grup țintă și, dacă va fi identificat, un reprezentant al societăților antreprenoriale 

studențești. 

Principalele atribuții ale Comisiei de evaluare și selecție a grupului țintă sunt: 

• Organizarea și supervizarea activității de selecție; 

• Instruirea experților responsabili cu privire la organizarea interviurilor; 

• Asigurarea de sprijin permanent pe durata activității; 

• Supervizarea şi acordarea punctajului pentru asigurarea unui sistem unitar de notare; 

• Avizarea listelor provizorii și a listelor finale cu persoanele selectate pentru a participa la 

activitățile proiectului; 

• Primirea și gestionarea eventualelor contestații. 

 

5.1 Informarea publicului cu privire la activitățile proiectului și la 

procedura de selecție 

Această activitate se derulează în cadrul sub-activității 1.1 Campanie de informare a publicului cu privire 

la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă 

şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului și este strâns legată de 

activitatea de selecție a grupului țintă. 

 

Scopul campaniei de informare a publicului este de a promova oportunitățile oferite de proiect şi de a 

informa potențialii candidați asupra condițiilor de participare, inclusiv asupra metodologiei de selecție a 

grupului ţintӑ. Prin acțiunile derulate se va urmări încurajarea persoanelor interesate de antreprenoriat 

să vinӑ cu propuneri de afaceri pe care doresc sӑ le punӑ în aplicare.  

 

Într-o primă fază, activitatea de informare se va organiza prin intermediul Promoterilor, care vor derula  

acțiuni de informare face-to-face, door-to-door, sau prin mijloace de comunicare la distanţă prin întâlniri 

individuale sau de grup cu potențiali beneficiari. În urma derulării acestor acțiunilor de informare vor fi 

colectate datele de contact ale persoanelor care sunt interesate să participe la activitățile proiectului și 

care doresc să primească informații suplimentare despre proiect.  

 

Ulterior, activitățile de informare se vor adresa unui public mai larg, prin diseminarea materialelor de 

informare în format digital, prin organizarea conferințelor online și prin campania online de informare, 

concomitent cu activitățile derulate de Promoteri. 
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5.2. Colectarea dosarelor de înscriere  

Selecția persoanelor din grupul țintă se va derula în două etape de înscriere/selecție, astfel: 

1. Într-o primă etapă vor fi invitate să participe persoanele ale căror date au fost colectate de 

către Promoteri în urma activităților de informare face-to-face, door-to-door, online. Data de 

start a înscrierilor în proiect și modalitatea de înscriere va fi comunicată prin mijloace de 

comunicare la distanță către aceste persoane, precum și prin publicare pe Portalul de Afaceri. 

 

2. În cea de-a doua etapă vor fi invitate să participe toate persoanele din publicul țintă informate 

în cadrul campaniei de informare. Calendarul de derulare a activității de selecție a grupului țintă 

va fi publicat pe Portalul de Afaceri. 

Activitatea de selecție primară va demara imediat ce va începe înscrierea persoanelor în Portalul de 

afaceri, fiind un proces continuu, care se va desfășura pe toată durata perioadei de înscriere/selecție. 

 

Astfel, duratele etapelor 1 și 2 de înscriere/selecție, sunt influențate de următoarele: 

a) în momentul în care numărul de persoane înscrise pe Portalul de Afaceri depășește 500 de 

persoane, înscrierile se opresc, până la finalizarea activității de selecție primară a dosarelor 

persoanelor înscrise; 

b) dacă, în urma procesului de selecție primară, numărul persoanelor eligibile este sub nivelul 

preconizat, respectiv 500 de persoane, activitatea de înscriere se va  relua, până la atingerea 

numărului de 500 persoane; 

c) dacă, după selecția primară și secundară, numărul persoanelor declarate admise în grupul țintă 

este sub 350 persoane, activitatea de înscriere se va relua, până la atingerea numărului de 350 

persoane (+ 30 persoane pe lista de rezervă). 

 

Pentru a-și manifesta intenția de participare la activitățile proiectului, persoanele interesate vor 

completa/trimite prin intermediul Portalului de afaceri https://pepiniera-de-antreprenoriat.ro/ dosarul de 

înscriere format din: 

1. Cererea de participare la activitățile proiectului (formularul se va completa în Portalul de 

Afaceri) (Anexa 1); 

2. Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (documentul se va descărca 

din Portalul de Afaceri, se va semna de către persoana interesată și se va încărca în Portal) 

(Anexa 2); 

3. Copie după cartea de identitate; 

4. Copie după carnetul de student vizat la zi sau adeverință din care să reiasă calitatea de student; 
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5.3. Selecția primară  

Procesul de selecție primară presupune verificarea dosarelor de înscriere din punct de vedere a 

eligibilității și a conformității, conform Metodologiei de selecție . 

Activitatea de selecție primară este realizată de Experții GT responsabili, care verifică: 

1. dacă au fost completate și încărcate toate documentele conform cerințelor (Cererea de 

participare la activitățile proiectului, Informarea GDPR + documentele justificative); 

2. dacă potențialul membru al GT îndeplinește criteriile de eligibilitate, conform cerințelor din 

Ghidul Solicitantului și Cererea de finanțare. 

 

5.3.1 Analiza cererii 

Analiza dosarului de înscriere se va face pe măsură ce persoanele interesate se înscriu în Portalul de 

afaceri, în ordine cronologică, până la completarea unui număr de 500 de persoane care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate, respectiv care vor trece la etapa următoare din selecție. 

 

Analiza dosarului de înscriere constă în verificarea existenței documentelor cerute pentru înscriere, 

respectiv îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru includerea în grupul țintă.  

 

Expertul GT poate să solicite candidatului clarificări referitoare la conținutul dosarului de înscriere în 

cazul în care este nevoie (dosar incomplet, documente ilizibile, lipsă semnături etc.). Candidatul poate 

răspunde în termen de 3 zile la solicitarea primită. Solicitarea de completare va fi făcută o singurӑ datӑ. 

Dacӑ şi dupӑ aceastӑ solicitare existӑ date sau documente lipsӑ, candidatul va fi declarat neeligibil. 

 

În urma analizei dosarului de înscriere se va întocmi o Fișă selecție primară (Anexa 9). 

 

5.3.2 Transmiterea rezultatelor 

În urma procesului de selecție primară, fiecare candidat va fi încadrat în una dintre următoarele 

categorii: 

• Eligibil – Candidatul a depus toate documentele pentru înscriere, îndeplinește criteriile de 

eligibilitate și poate merge în etapa de interviu; 

• Neeligibil – Candidatul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate și / sau nu a depus 

documentația completă pentru înscriere și nu poate participa la interviu; 

Pentru confidențialitatea datelor cu caracter personal, rezultatele selecției primare vor fi publicate 

pe Portalul de afaceri prin afișarea tabelului cu numerele de înregistrare (indicativul unic) ale 

persoanelor înscrise și/sau vor fi transmise pe adresa de email a candidatului. 
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Candidații pot depune contestații în scris în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor. 

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 2 zile. 

 

5.4. Interviul (selecția secundară) 

La această etapă vor participa candidații care au fost declarați eligibili în etapa de selecție primară,  

Interviul se va derula în baza unui Ghid de Interviu (Anexa 10), în format tipărit și/sau în format 

electronic. 

Interviul va fi susținut de către Experții GT responsabili, ale cărui atribuții sunt: 

• Contactarea candidaților și planificarea interviurilor; 

• Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru a face parte din grupul țintă al proiectului; 

• Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru a putea beneficia de ajutorul de MINIMIS; 

• Evaluarea cunoștințelor și a expertizei tehnice în domeniul afacerii pe care candidatul o 

propune spre înființare, legătura candidatului cu zona geografica în care acesta îşi va înființa 

afacerea, numărul de locuri de muncă nou create, etc.; 

• Evaluarea aptitudinilor antreprenoriale ale solicitantului și a sustenabilității ideii de afacere; 

• Evaluarea integrării temelor secundare și a temelor orizontale în planul antreprenorial; 

• Alte informații de interes pentru participarea la activitățile proiectului. 

În cazul în care situația o cere, pentru a asigura îndeplinirea calendarului, alți experți din cadrul 

proiectului pot derula activitatea de selecție secundară. 

 

5.4.1 Derularea interviurilor și realizarea selecției 

Candidații declarați eligibili în etapa de selecție primară vor fi invitați să participe la interviu, derulat prin 

mijloace de comunicare la distanță. Persoanele vor participa la interviuri conform programării 

comunicate de expertul responsabil. Reprogramarea interviului va fi posibilă doar în situații 

excepționale, în funcție de disponibilitatea din calendar. În cazul în care candidatul nu prezintă 

argumente solide pentru reprogramarea interviului și / sau nu se prezintă la interviul programat, acesta 

va fi considerat respins. 

 

În cadrul interviului se vor adresa întrebări care vor urmări aspectele de mai jos: 

• Re-verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru a face parte din grupul țintă al 

proiectului; 

• Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru a putea beneficia de ajutorul de MINIMIS; 

• Verificarea disponibilității de participare la activitățile proiectului; 

• Evaluarea aptitudinilor antreprenoriale ale solicitantului și a sustenabilității ideii de afacere, 

pentru a identifica cele mai coerente idei de proiect si a determina capacitatea individuală de 

implementare a unui proiect. 
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• Evaluarea integrării temelor secundare și orizontale în planul antreprenorial; 

• Alte informații de interes pentru participarea la activitățile proiectului. 

 

Dacă pe durata interviului se constată că un candidat nu îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru 

apartenența la GT sau pentru a beneficia de ajutorul de minimis, interviul se va opri, iar persoana 

respectivă va primi status respins. 

 

În urma răspunsurilor primite se va întocmi o Fișă de notare interviu (Anexa 11), în care fiecare candidat 

va primi un punctaj în baza unor criterii de apreciere.  

 

Punctajul aferent fiecărui item, punctajul maxim și punctajul minim sunt precizate în Ghidul de interviu. 

 

Ideile de afaceri care prezintă explicit contribuția la sprijinirea tranziției către o economie bazată pe 

emisii scăzute de carbon sau a măsurilor care includ aspecte legate de locuri de munca verzi, respectiv 

idei de afaceri care promovează Utilizarea TIC şi contribuția la dezvoltarea de competențe digitale, dar 

şi egalitatea de șanse şi nediscriminarea vor fi punctate suplimentar. 

 

Candidații vor fi ierarhizați în funcție de punctajul obținut. Primele 350 de persoane vor fi invitate sa 

participe la activitățile proiectului. 

 

În cazul în care pe locul 350 sunt doi sau mai mulți candidați cu punctaj egal, ierarhizarea acestora se 

va face luând în considerare, în ordinea de mai jos, următoare aspecte: 

1. Punctajul obținut la Secțiunea 3 Aptitudini antreprenoriale și sustenabilitatea ideii de afacere 

– are prioritate persoana cu punctaj superior 

2. Punctajul obținut la Secțiunea 4 Promovarea temelor secundare și orizontale – are prioritate 

persoana cu punctaj superior 

3. Data înregistrării în Portalul de afaceri -  are prioritate persoana care s-a înregistrat prima 

 

Pentru a acoperi eventualele retrageri va fi selectat un corp de rezervă de 30 persoane. Pentru 

completarea listei de rezerve, Expertul grup țintă va contacta în ordinea descrescătoare a punctajului 

persoanele care nu se regăsesc pe lista celor 350 de Admiși, până la completarea numărului de 30 de 

persoane. 

În cazul în care numărul persoanelor care se retrag din grupul țintă depășește 30 de persoane, experții 

GT vor invita să participe la activități alte persoane care au obținut punctajul minim la interviu decât cele 

din Corpul de Rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului. 
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5.4.2 Transmiterea rezultatelor 

În urma etapei de selecție secundară, fiecare candidat se va încadra în una din următoarele categorii: 

 

A. Candidați care nu au obținut punctajul minim, categorie care include și persoanele care s-

au retras, care nu au participat la interviu, care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate -  aceste 

persoane nu vor face parte din grupul țintă al proiectului – status Respins. 

 

B. Candidați care au obținut punctajul minim, astfel: 

• Admis: Candidații clasați pe pozițiile  1 – 350, în funcție de punctajul obținut, vor face 

parte din grupul țintă al proiectului; 

• Rezervă – activ: Primii 30 de candidați care s-au clasat sub poziția 350 și care 

acceptă să facă parte din Corpul de Rezervă; 

• Rezervă – inactiv: Candidații care au obținut punctaj minim, dar nu se regăsesc în 

categoriile de mai sus. 

 

Candidații pot depune contestații în scris în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor. Contestațiile 

vor fi soluționate în termen de 2 zile. 

 

Pentru confidențialitatea datelor cu caracter personal, rezultatele finale în urma etapei de selecție 

secundară vor fi publicate pe Portalul de afaceri prin afișarea tabelului cu indicativul unic al persoanelor 

și/sau vor fi transmise pe adresa de email a candidatului. 

 

Lista finală a candidaților selectați după analiza contestațiilor va fi anunțată pe platforma Portal de 

afaceri. 

 

6. Înregistrarea în Grupul Țintă 

Pentru înregistrarea în grupul țintă al proiectului, persoanele declarate admise vor transmite 

următoarele documente:  

1. Copie după cartea de identitate, conformat cu originalul; 

2. Copie certificat de naștere, conformat cu originalul; 

3. Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul, conformat cu originalul; 

4. Copie diplomă studii (ultima școală absolvită), conformat cu originalul; 

5. Copie după carnetul de student avizat la zi sau adeverință individuală, de la secretariatul 

facultății la care este înmatriculat, din care să reiasă că participantul se încadrează în una din 

categoriile grupului țintă, în original; 
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6. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-

2020 (se completează la momentul intrării în operațiune – activitatea de formare profesională) 

- Anexa 3; 

7. Declarație privind consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 

4; 

8. Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind ajutorul 

de MINIMIS –  Anexa 5; 

9. Chestionarul Egalitate de Șanse şi Nediscriminare –  Anexa 6; 

 

7. Dispoziții finale 

Candidații selectați care nu transmit documentele menționate la Cap. 6 vor fi excluși din grupul țintă.  

 

Prezenta Metodologie de selecție a grupului țintă și Anexele aferente pot suferi modificări prin 

elaborarea unui corrigendum în cazul apariției unor modificări legislative, sau în cazul apariției unor 

situații excepționale ce pot aduce valoare adăugată proiectului. Modificările vor fi aduse la cunoștința 

persoanelor interesate prin publicare pe platforma Portal de afaceri. 

 

8. Anexe 

Anexa 1 – Cerere de participare la activitățile proiectului 

Anexa 2 - Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Anexa 3 - Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020 

Anexa 4 -  Declarație privind consimțământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal 

Anexa 5 - Declarație pe propria răspundere cu privire îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind 

ajutorul de MINIMIS 

Anexa 6 - Chestionarul Egalitate de Șanse şi Nediscriminare    

Anexa 7 - Lista CAEN SNC şi SNCDI 

Anexa 8 - Fișă selecție primară 

Anexa 9 - Ghid interviu 

Anexa 10 - Fișă de notare interviu 
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PROIECT COFINANŢAT DIN  FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020 
 

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe 

Operațiunea – OS13 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: „Pepiniera de antreprenoriat” 

Cod proiect: POCU/829/6/13/141768 

Beneficiar: BPI Management Consulting Romania 

Anexa 1 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
 

1. Nume: ........................................................... 

2. Prenume: ........................................................... 

3. Telefon: ............................................... 

4. E-mail: ............................................................................. 

5. Cod Numeric Personal: ............................................ 

6. Zona de domiciliu sau reședința: 

☐ Urban ☐ Rural 

7. Județul de domiciliu/reședința: ................................................................. 

8. Universitatea la care sunteți înmatriculat(ă): 

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

9. Facultatea la care sunteți înmatriculat(ă): 
............................................................................................................... 

10. În prezent, sunteți: 

☐ Student, an II licență ☐ Student, an III licență ☐ Student, an IV licență 

☐ Student, an V licență ☐ Student, an VI licență ☐ Masterand 

☐ Cursant colegiu, anul II    ☐ Doctorand 

11. Sunteți persoană de etnie romă? 

☐ Da ☐ Nu 

12. Până în prezent, ați urmat cursul de competențe antreprenoriale acreditat de ANC, în cadrul 
unui alt program operațional finanțat din fonduri europene nerambursabile? 

☐ Da ☐ Nu 

13. Menționați dacă aveți calitatea de acționar/asociat majoritar într-o altă companie: 

☐ Da ☐ Nu ☐ Nu sunt antreprenor 

14. În anul 2022 intenționați să înființați și să dezvoltați o afacere în una din regiunile de 
implementare ale proiectului (Nord-Vest și Centru)?   



 

 

 

 

☐ Da ☐ Nu ☐ Nu sunt hotărât(ă) 

15. Menționați codul CAEN al afacerii și ce formă de organizare preferați. 
................................................................................................................. 

16. Unde doriți să deschideți afacerea : 

☐ În mediul urban ☐ În mediu rural 

17. Descrieți pe scurt ideea de afacere și menționați numărul estimat de locuri de muncă nou 
create: 

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

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

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

18. Descrieți pe scurt dacă veți promova în planul de afaceri teme secundare și orizontale*, 
precum: 

*Vă rugăm să aveți în vedere minim o temă orizontală sau secundară 

Egalitatea de șanse și nediscriminarea 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 

Inovarea socială 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 

Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de 
competențe digitale 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon și 
crearea de locuri de muncă verzi 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 

Declar pe propria răspundere că: 

☐ Sunt interesat(ă) de proiectul „ PEPINIERA DE ANTREPRENORIAT”- COD MySMIS 141768 

☐ Am înțeles și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale din acest formular în vederea 

introducerii în baza de date a S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L. și 

ASOCIAŢIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE INTEGRATION, pe durata de timp 

necesară atingerii scopurilor de prelucrare, cu respectarea legislației în vigoare 

☐ Informațiile furnizate cu privire la încadrarea în categoriile de grup țintă ale proiectului sunt adevărate 

şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că AM/OI/OIR au dreptul să-mi solicite documente doveditoare 

în scopul verificării şi confirmării acestora în cadrul proiectului. Am luat la cunoștință că declarația în 

fals a subsemnatului/ei atrage după sine excluderea din activitățile proiectului. 

1. Toate secțiunile formularului sunt obligatorii! 
 
2. Prezentul formular se va completa și în format electronic, accesând portalul de afaceri de pe site-ul 
https://pepiniera-de-antreprenoriat.ro/. Înscrierea dvs. este validă numai după transmiterea 
formularului online și primirea automată a unui număr de înregistrare. 
 
În portalul de afaceri se vor încărca copii după: cartea de identitate, carnetul de student/masterand 

vizat la zi sau adeverință din care să reiasă calitatea de student/masterand/doctorand emisă de 

universitatea unde frecventați cursurile, nota de informare GDPR semnată de dvs. 

 
Data ..................................... 

 

 

 

 

 

https://pepiniera-de-antreprenoriat.ro/
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Anexa 2 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Ne angajăm să-ți respectăm și să-ți protejăm datele personale, în acord cu toate legile și reglementările 
în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR). 
Prezenta Politică privind Prelucrarea datelor cu caracter personal îți oferă informații cu privire la datele 
cu caracter personal pe care le colectăm despre tine sau pe care ni le pui la dispoziție, precum și despre 
modul în care le folosim. Facem toate demersurile necesare pentru a proteja persoanele fizice cu privire 
la expunerea datelor cu caracter personal care le aparțin. 
Cine suntem? 
Operatorul de date este BPI Management Consulting Romania SRL, persoană juridică română, cu 
sediul în str. Mihai Eminescu, 44-48, București, 010516. Operatorul de date este Beneficiar în cadrul 
proiectului „PEPINIERA DE ANTREPRENORIAT” - POCU/829/6/13/141768.  
Operatorul acționează în baza Regulamentului nr. 679 / 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR) și 
în cadrul regulilor de funcționare a proiectului POCU/829/6/13/141768. 
Cadrul juridic ante-menționat definește «datele cu caracter personal» ca fiind acele informații privind o 
persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și «persoana vizată». «Prelucrare » înseamnă 
orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi 
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt 
mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
Ce tipuri de date colectăm și de ce? 
În cadrul activităților proiectului, colectăm date personale despre tine, în calitate de participant la 
activitățile proiectului „PEPINIERA DE ANTREPRENORIAT” - POCU/829/6/13/141768. Sunt date pe 
care ni le furnizezi, direct, prin completarea formularelor specifice activităților de pre/înscriere, 
participare la diferitele activități de informare, formare, la redactarea Planului de afaceri sau prin 
furnizarea documentelor asociate cererii / activității. Este vorba despre: nume, prenume, vârsta/data 
nașterii, fotografie, număr telefon, email, înregistrare audio/video, date despre parcursul tău de studii 
ori despre parcursul tău profesional etc. Conform obligațiilor ce decurg din Contractul de Finanțare al 
proiectului, prelucrăm codul numeric personal, declarația de etnie, BI/CI. 
Scopul principal al colectării datelor este participarea la activitățile proiectului „PEPINIERA DE 
ANTREPRENORIAT” - POCU/829/6/13/141768, respectiv activități de preselecție, informare, înscriere, 
formare, plan de afaceri precum și activități de raportare în cadrul proiectului. De asemenea, putem 
folosi aceste informații în scopul secundar de a-ți comunica electronic despre joburi și stagii disponibile, 
informații, noutăți relevante ori despre proiect.  
Conform legislației, dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, ne este conferit de un temei 
juridic. În cadrul proiectului „PEPINIERA DE ANTREPRENORIAT” - POCU/829/6/13/141768, temeiurile 
juridice sunt : 
- art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv " persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice"; 



 

 

 

 

- art. 6 alin 1 lit b) din GDPR "prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care 
persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract"; 
- art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații 
legale care îi revine operatorului"; 
Nu vom înstrăina datele tale personale către terți, alții decât cei legal împuterniciți să opereze date cu 
caracter personal în cadrul proiectelor POCU. Toate prelucrările sunt supuse unor reguli stricte și sunt 
atent monitorizate. Salariații Operatorului care accesează date cu caracter personal sunt obligați să 
respecte regulile de confidențialitate și sunt informați și instruiți cu privire la regulile referitoare la datele 
cu caracter personal.  
Ne angajăm să nu colectăm alte date decât cele necesare la prelucrarea determinată de scopurile 
colectării datelor. Astfel, nu colectăm date cu caracter special, definite astfel de Regulamentul 
679/2016, precum : opinii politice, religie sau convingeri, apartenență sindicală, caracteristici genetice, 
orientare sexuală. Fără acordul tău, datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale 
automatizate, inclusiv realizarea de profiluri predictoare de comportament. 
Cum păstram datele cu caracter personal și pe ce durată? 
Pe toată durata prelucrării, ne asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, 
pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de 
securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță al datelor tale cu caracter 
personal. 
Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare, cu 
respectarea legislației în vigoare. În cazul în care Operatorul va stabili că are un interes legitim sau o 
obligație legală să continue prelucrarea, te vom informa corespunzător. De asemenea, le vom păstra 
și dacă ți-ai dat consimțământul informat să autorizezi prelucrarea datelor. Activitățile de prelucrare 
descrise anterior necesită stocarea datelor tale personale pentru o durată rezonabilă de timp - 
reprezentând perioada de implementare a proiectului și perioada de conservare ulterioară. După 
această dată, datele vor fi șterse, arhivate sau anonimizate, conform procedurilor noastre în vigoare. 
Drepturile tale ca persoană vizată de prelucrarea datelor personale 
În toate cazurile, în raport cu prelucrarea efectuată, ai următoarele drepturi, pe care le vom respecta 
fără întârzieri nejustificate : 
• dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ștergerea lor; 
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire 
la prelucrare; 
• dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor; 
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv 
crearea de profiluri; 
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a transfera aceste date către un alt 
operator, la cererea ta; 
• dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP și dreptul de a te adresa instanței de judecată. 
Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi 
disproporționate. 
Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectă a reglementărilor privind datele cu caracter 
personal va fi notificată prompt către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. La rândul tău, ai posibilitatea să-ți exerciți dreptul de a depune o plângere la 
ANSPDCP, prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro ori prin curier (Bd. G-ral Gheorghe Magheru, 
nr.28-30, sector 1 București). 
Dorești să soliciți informații despre datele tale cu caracter personal ? Ori să soliciți modificarea, 
ștergerea lor ? Ne poți contacta oricând la adresa electronică protectiadatelor@bpi-romania.com, ori la 
adresa poștală str. Mihai Eminescu, 44-48, București, 010516. Vom face demersurile necesare pentru 
a respecta voința ta explicită. 
 
 
Am luat la cunoștință:      
Nume și prenume: _________________________  
 
Semnătura: ______________________ 
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ANEXA 3 

Cod SMIS proiect: POCU/829/6/13/141768 

Axă prioritară 6 – Educație și competențe 

Titlu proiect: Pepiniera de antreprenoriat” 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU CENTRU 

 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR 
LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

 

Date de contact:  

Nume și prenume: ………………………….…………………………………………………… 

Adresa de 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:                 

☐ Studenți (ISCED 5-7) 

☐ Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi) 

☐ Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor 

de învățământ superior) 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

☐ Angajat 

☐ Angajat pe cont propriu 

☐ Șomer 

☐ Șomer de lungă durată 

☐ Persoană inactivă (inclusiv copii ante-preșcolari, 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 

☐ Altă 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 

                                                                 



 

 

 

 

Semnătură participant               

…………………….........   
   

Data: ……………………  

Nume și Semnătură Responsabil cu 
înregistrarea participanților 

……………………................................. 

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

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 înregistrare 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 superioare (ISCED 5)  

☐ Studii superioare (ISCED 6) 

☐ Studii superioare (ISCED 7) 

☐ Studii superioare (ISCED 8) 



 

 

 

 

☐ Studii postliceale (ISCED 4) 

Nume și Semnătură  

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: ...................................................... 

 

Nume și Semnătură  

Responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: …………………. 
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Anexa 4 

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONSIMȚĂMÂNTUL ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

  

Subsemnatul/a 

 

 

Identificat/ă cu cod numeric personal (CNP)  

 

 

posesor/posesoare al/a BI/CI Seria ____  Numărul ___________ 

 

DECLAR CĂ: 

☐ Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal, în cadrul 

tuturor activităților din Proiectul „Pepiniera de antreprenoriat” - POCU/829/6/13/141768. 

 

 

Semnătura: 

 

 
 

 
 

Data completării 
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Anexa 5 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE 
PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS 

 

Subsemnatul(a), __________________________________________, cod numeric personal (CNP) 

________________________, posesor(oare) al(a) actului de identitate _____ seria 

_____nr._____________, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul 

Penal privind falsul în declarații că: 

☐ NU am fost  supus(ă) unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către o instanță de 

judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale 

☐ NU am fost condamnat(ă) de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale 

sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene  

☐ NU am  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 am făcut 

obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperate, inclusiv 

dobânda de recuperare aferentă 

☐ NU sunt angajat(ă) al Liderului de parteneriat și/sau al Partenerului acestuia sau nu am calitatea de 

soț/soție, rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv ai acestora 

☐ NU sunt acționar majoritar într-o altă companie 

☐ Doresc să înființez și să dezvolt o afacere în regiunea Nord-Vest sau Centru 

☐ NU sunt absolvent al unui curs de competențe antreprenoriale, autorizat de ANC, în cadrul unui alt 

program operațional finanțat din fonduri europene nerambursabile 

☐ NU sunt înscris în grupul țintă al altui proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, 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 SNC1 și domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI2. 

 

Data semnării:  
_____________________________ 
 

Semnătură: 
  ___________________________ 
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Anexa 6 

 

CHESTIONAR EGALITATE DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE 
 

Nume și prenume _______________________________________ 

CNP _________________________________ 

 

1. Credeți că instituțiile care accesează fonduri europene promovează suficient principiul egalității de 

șanse și tratament între femei și bărbați? 

☐Da  ☐Nu  ☐Nu știu 

2. Din cunoștințele dvs., există legi care să protejeze de discriminare? 

☐ Da  ☐ Nu 

3. Credeți că femeile și bărbații trebuie să aibă aceleași drepturi? 

☐ Da  ☐ Nu 

4. Sunteți de acord cu ideea că unele locuri de muncă se adresează exclusiv femeilor sau bărbaților? 

☐ Da  ☐ Nu 

5. Care credeți că este cauza inegalității de șanse între femei și bărbați? 

☐ Prejudecățile cu privire la diferențele de sex existente în societatea românească 

☐ Opinia conform căreia femeile alocă prea mult timp activităților gospodărești 

☐ Ideea că, prin natura lor, femeile nu pot fi egale cu bărbații 

☐ Femeile nu se implică suficient de mult în cariera profesională 

6. Cunoașteți cazuri în care s-a încălcat principiul egalității de șanse între femei și bărbați? 

☐ Da  ☐ Nu 



 

 

 

 

 

 

 

7. Credeți că se depun suficiente eforturi pentru a promova diversitatea la locul de muncă în ceea ce 

privește fiecare dintre următoarele? 

☐ A fi bărbat sau femeie 

☐ Vârsta, pentru cei tineri 

☐ Vârsta, pentru cei vârstnici 

☐ Dizabilitatea 

☐ Originea romă/mediul aferent etniei rome 

☐ Religia/credința 

☐ Orientarea sexuală 

8. Dacă ați fi victima discriminării (inclusiv a hărțuirii), cui ați prefera să relatați cazul dvs.? 

☐ Poliției 

☐ Unui membru al familiei/ unui prieten 

☐ Unui organism de promovare a nediscriminării 

☐ Unui avocat 

☐ Altă opțiune ................................................. 

 

 

Semnătura: 

 
 

 

Data completării: 
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ANEXA 7 

 

PARTEA 1: LISTA CODURILOR CAEN AFERENTE DIRECȚIILOR DE POLITICĂ INDUSTRIALĂ 
MENȚIONATE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ 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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

PARTEA 2: LISTA DOMENIILOR ȘI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ȘI SĂNĂTATE 
 
1. BIOECONOMIE 

1.1. Agro-alimentare 
1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional 
1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol  
1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură şi 

sericicultură, la provocările secolului XXI 
1.1.4.  Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a calităţii 

vieții 
1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor 

climatice globale 
1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil  
1.3. Biotehnologii  

1.3.1. Bionanotehnologii 
1.3.2. Biotehnologii de mediu 
1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare 
1.3.4. Biotehnologii industriale 
1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice 
1.3.6. Bioanaliza 

1.4. Știința medicamentului 
1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice 
1.4.2 Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea 

dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo 
1.4.3 Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi tehnologiile 

aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic 
1.4.4 Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă 
1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu mediul, 

animalele și omul. 
1.4.6 Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potențial 

de răspândire în masă. 
 

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE 
2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații 

2.1.1 Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni 
2.1.2 Internetul viitorului 
2.1.3 Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software 
2.1.4 Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale 

2.2. Spațiu 
2.2.1 Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom) 
2.2.2 Aplicații spațiale integrate 

 
2.3.  Securitate 

2.3.1 Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei 
organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane 

o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme 
inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate 

2.3.2 Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre – (modelarea şi simularea dinamicii 
sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi cartare 
interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a deciziei; dezvoltarea 
sistemelor suport de decizie în vederea integrării in reţelele europene; dezvoltarea unor 
soluţii inovative de protecție antiseismică, eficiente, funcționale şi economice pentru 
zonele seismice din România) 



 

 

 

 

2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor 
„Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a 
infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence) 

OBSERVAȚIE: 
Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia preponderent 
cazul aplicațiilor civile. 

 
3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE  

3.1. Energie 
3.1.1 Creşterea eficientei energetice la generare, transport  şi distributie şi la consumator 
3.1.2 Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile 
3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei 
3.1.4 Tehnologii  curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili 
3.1.5 Instalații energetice de generație nouă  

3.2. Mediu și schimbări climatice 
3.2.1 Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă 
3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor  

3.3. Sisteme inteligente 
3.3.1  Oraşul inteligent 

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE 
4.1. Echipamente de transport 

1.1.1 Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic 
4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse 

4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse 
4.3. Tehnologii de depoluare 

4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor  
4.4. Materiale 

4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor prin 
acoperiri funcționale 

4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 
4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate 
4.4.4 Materiale pentru energie 
4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport 
4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei 

 
5. SĂNĂTATE 

5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie 
5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri 

moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene 
5.3 Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică  
5.4 Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală  
5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii  
5.6 Studierea si metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de 

mortalitate şi morbiditate din Romania 
5.7 Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică 
5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, 

farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea 
rezistenței la chimioterapie 

5.9 Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor şi 
suplimentelor alimentare 

5.10 Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție 
5.11 Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, formulare și 

control 
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Anexa 8 

FIȘĂ SELECŢIE PRIMARĂ 
 

Nume și prenume  

Cod numeric personal  

Număr de înregistrare în platformă  

 

Nr. 
crt. 

CRITERIU DE SELECȚIE DA NU 

1. Cerere de participare la activitățile proiectului – completată, transmisă în 

platformă 

  

2. Copie Carte de identitate, încărcată în platformă   

3. Copie carnet de student/masterand vizat la zi sau adeverință din care să reiasă 

calitatea de student /masterand /doctorand emisă de universitatea unde 

beneficiarul frecventează cursurile, încărcată în platformă 

  

4. Beneficiarul face parte din una dintre următoarele categorii: 

• Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență 

la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în 

competențe antreprenoriale) 

• Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi 

ISCED 8); 

• Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile 

organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați la 

data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în 

competențe antreprenoriale), în cel puțin anul 2 de studii. 

  

5. Beneficiarul are domiciliul/ reședința în România.   

6. Beneficiarul nu este absolvent al unui curs de competențe antreprenoriale, 

autorizat de ANC, în cadrul unui alt program operațional finanțat din fonduri 

europene nerambursabile. 

  

7. Beneficiarul dorește să înființeze și să dezvolte o afacere, exclusiv în regiunile 

de implementare ale proiectului - Nord-Vest și Centru. 

  

8. Domeniul în care beneficiarul dorește să își înființeze afacerea este în 

concordanță cu GS (se regăsește în listele CAEN SNC şi SNCDI din GS). 

  

 



 

 

 

 

 

Notă:  

a) Dacă răspunsul la toate criteriile este DA, studentul este considerat ELIGIBIL 

b) Dacă răspunsul la oricare dintre criterii este NU, studentul este considerat NEELIGIBIL 

 

În urma verificării criteriilor de eligibilitate, studentul (nume și prenume ______________________) 

este: 

 

☐ Eligibil – Studentul va merge în etapa de interviu 

☐ Neeligibil – Studentul nu va participa la interviu 

 

Realizat de: 

Funcție Nume și prenume Semnătura 
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Anexa 9 

 

 

 

GHID de INTERVIU 
 

SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea A1: Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea 

de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe antreprenoriale, 

formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice 

cu potențial competițional identificate conform SNC sau din domenii de specializare inteligentă conform 

SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8) 

 

Sub-activitatea 1.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului 
de formare antreprenoriala 

 

 

VERSIUNEA 1 DRAFT – FEBRUARIE 2022 



 

 

 

 

Desfășurarea interviului 

În prezentul ghid sunt prezentate aspectele cheie de urmărit pe durata interviului de selecție a 

persoanelor care vor face parte din grupul țintă al proiectului „Pepiniera de antreprenoriat”. 

 

Condiții de eligibilitate - grup țintă 

Se va realiza o ultimă verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru intrarea în grupul țintă. Se 

verifică condițiile de eligibilitate în conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă: 

• Candidatul este cetățean UE, cu domiciliul/ reședința în România; 

• Candidatul este student (ISCED 5-7), doctorand (ISCED 8) sau cursant (ISCED 4, nivel de 

calificare 5); 

• Candidatul dorește să înființeze și să dezvolte o afacere în regiunea Nord-Vest sau Centru; 

• Domeniul în care dorește să înființeze afacerea este în concordanță cu GS (se regăsește în 

listele CAEN SNC şi SNCDI din GS); 

• Candidatul nu este absolvent al unui curs de competențe antreprenoriale, autorizat de ANC, în 

cadrul unui alt program operațional finanțat din fonduri europene nerambursabile; 

• Candidatul nu este angajat ai liderului de proiect și/sau ai partenerului acestuia sau persoană 

care are calitatea de soț/ soție, rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv ai acestora. 

 

Condiții de eligibilitate – ajutor de minimis 

Se va realiza o verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru finanțarea ideii de afacere prin 

schema de MINIMIS. Se verifică condițiile de eligibilitate în conformitate cu Anexa nr. 6  din Ghidul 

Solicitantului: 

• Candidatul nu este acționar majoritar într-o altă companie; 

• Candidatul nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către o 

instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

• Candidatul 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; 

• Candidatul 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 recuperate, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. 

 



 

 

 

 

În cazul în care candidatul nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate pentru a 

face parte din grupul țintă precum şi / sau unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate pentru a 

beneficia de ajutor de minimis, candidatul va fi declarat „RESPINS”, iar interviul se va încheia. 

 

 

Evaluarea aptitudinilor antreprenoriale și a sustenabilității ideii de afacere  

Se vor evalua cunoștințele referitoare la mediul de afaceri și la domeniul în care dorește să deschidă 

afacerea, motivația pentru antreprenoriat, realismul viziunii sale antreprenoriale, etc. 

 

Se punctează astfel: 

Experiența în mediul de afaceri: 

• 0 puncte în cazul în care candidatul nu are cunoștințe despre afaceri  

• 1 punct în cazul în care candidatul are cunoștințe limitate despre afaceri  

• 3 puncte în cazul în care candidatul a participat la un program de internship/a făcut 

voluntariat/are experiență profesională de cel mult 1 an  

• 5 puncte în cazul în care candidatul are experiență profesională de cel puțin 1 an  

• 2 puncte în plus: experiență în posturi de conducere  

 

Experiența în domeniul în care dorește să înființeze afacerea:  

• 0 puncte în cazul în care candidatul nu are cunoștințe în domeniul în care dorește înființarea 

afacerii 

• 1 punct în cazul în care candidatul studiază în domeniul în care dorește înființarea afacerii 

• 3 puncte în cazul în care candidatul a participat la un program de internship/a făcut 

voluntariat/are experiență profesională de cel mult 1 an în domeniul în care dorește înființarea 

afacerii  

• 5 puncte în cazul în care candidatul lucrează/a lucrat cel puţin 1 an în domeniul în care doreşte 

înființarea afacerii  

• 2 puncte în plus: experiență în posturi de conducere în domeniul în care dorește înființarea 

afacerii  

 

Accesul la un networking relevant pentru domeniul în care se dorește înființarea afacerii: 

• 0 puncte în cazul în care candidatul nu are acces la networking relevant pentru domeniul în 

care dorește înființarea afacerii   

• 1 punct în cazul în care candidatul are acces limitat la networking relevant pentru domeniul în 

care dorește înființarea afacerii  



 

 

 

 

• 3 puncte în cazul în care candidatul are rude sau prieteni care au afaceri în domeniul în care 

acesta dorește înființarea afacerii  

• 5 puncte în cazul în care candidatul este în contact cu furnizori relevanți din domeniul în care 

dorește înființarea afacerii  

 

Sustenabilitatea afacerii: 

• 0 puncte în cazul în care candidatul nu poate prezenta elementele care vor asigura 

sustenabilitatea afacerii  

• 1 punct în cazul în care candidatul a prezentat sumar elementele care vor asigura  

sustenabilitatea afacerii 

• 3 puncte în cazul în care candidatul a prezentat în detaliu elementele care vor asigura 

sustenabilitatea afacerii, însă acestea necesită ajustări 

• 5 puncte în cazul în care candidatul a prezentat în detaliu elementele corecte şi validate care 

vor asigura sustenabilitatea afacerii  

 

Promovarea temelor secundare și orizontale 

Ideile de afaceri care prezintă explicit contribuția la sprijinirea tranziției către o economie bazată pe 

emisii scăzute de carbon sau a măsurilor care includ aspecte legate de locuri de muncă verzi, respectiv 

idei de afaceri care promovează utilizarea TIC şi contribuția la dezvoltarea de competențe digitale, dar 

şi egalitatea de șanse şi nediscriminarea vor fi punctate suplimentar. 

 

În cadrul interviului se vor urmări și puncta măsuri concrete pe care candidatul dorește să le includă în 

planul său antreprenorial, cu scopul de a implementa utilizarea tehnologiilor informaționale și de 

comunicații în procese operaționale, informaționale si decizionale, respectiv măsurile pentru 

îmbunătățirea competentelor digitale. 

 

Se bifează tema secundară/orizontală pe care candidatul dorește să o promoveze: 

 Sprijinirea tranziției către o economie bazată pe emisii scăzute de carbon sau a măsurilor care 

includ aspecte legate de locuri de muncă verzi 

 Utilizarea TIC şi contribuția la dezvoltarea de competențe digitale 

 Inovare socială 

 Egalitatea de șanse şi nediscriminarea 

 

Se punctează astfel: 

Măsuri/acțiuni pentru promovarea temelor secundare/orizontale: 

• 0 puncte în cazul în care candidatul nu dorește să promoveze teme secundare/orizontale 



 

 

 

 

• 1 punct în cazul în care candidatul dorește promovarea temelor însă nu a putut prezenta nicio 

măsură/ acțiune, necesitând sprijin în identificarea unor măsuri/ acțiuni concrete  

• 3 puncte în cazul în care candidatul a prezentat cel puțin o măsură măsură/ acțiune pentru 

promovarea temelor secundare/orizontale, însă ideea necesită ajustări  

• 5 puncte în cazul în care candidatul a prezentat cel puțin o măsură/acțiune corectă şi validată 

pentru promovarea temelor secundare/orizontale  

• 1 punct suplimentar: promovarea a minim 2 teme secundare/orizontale  

 

Punctajul total al Candidatului este determinat prin însumarea punctajelor de la Secțiunea 3 și 

Secțiunea 4.  

Punctajul maxim al acestor secțiuni este de 30 de puncte. 

Punctajul minim este de 5 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROIECT COFINANŢAT DIN  FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020 
 

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe 

Operațiunea – OS13 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: „Pepiniera de antreprenoriat” 

Cod proiect: POCU/829/6/13/141768 

Beneficiar: BPI Management Consulting Romania 

 

ANEXA 10 

 

FIȘĂ DE NOTARE INTERVIU 

 
 

Nume şi prenume  

Cod numeric personal  

Număr de înregistrare în platformă  

Adresa de domiciliu / reședință 

(conform cărții de identitate) 

 

 

 

 

Puncte cheie: 

Domeniul în care va fi înființată 

afacerea (COD CAEN): 

Observații: 

 
 

Numărul de locuri de muncă create de 

afacere (Minim 2) : 
Observații: 

Localitatea în care va fi înființată 

afacerea 

Localitate:  

Județ:  

Regiunea în care va fi înființată 

afacerea 
 ☐ Centru        ☐ Nord-Vest 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Secțiunea 1: Condiții de eligibilitate - grup țintă DA NU 

1. Candidatul este cetățean UE, cu domiciliul/ reședința în România   

2. 
Candidatul este student (ISCED 5-7), doctorand (ISCED 8) sau cursant (ISCED 4, 

nivel de calificare 5) 
  

3. 
Candidatul dorește să înființeze și să dezvolte o afacere în regiunea Nord-Vest sau 

Centru 
  

4. 
Domeniul în care dorește să înființeze afacerea este în concordanță cu GS (se 

regăsește în listele CAEN SNC şi SNCDI din GS) 
  

5. 

Candidatul nu este absolvent al unui curs de competențe antreprenoriale, autorizat 

de ANC, în cadrul unui alt program operațional finanțat din fonduri europene 

nerambursabile 

  

6. 

Candidatul nu este angajat ai liderului de proiect și/sau ai partenerului acestuia sau 

persoană care are calitatea de soț/ soție, rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv 

ai acestora 

  

 
Candidatul îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a face parte din grupul 

țintă 
  

 

 

 

Nr. crt. Secțiunea 2: Condiții de eligibilitate – ajutor de minimis DA NU 

7. Candidatul nu este acționar majoritar într-o altă companie.   

8. Candidatul nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de 

către o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale 
  

9. Candidatul 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 

  

10. Candidatul 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 recuperate, inclusiv dobânda de recuperare 

aferentă 

  

 
Candidatul îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de ajutor 

de minimis 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Secțiunea 3: Aptitudinile antreprenoriale și sustenabilitatea ideii de afacere 
Grila de 
notare 

Punctaj 
obținut 

11. Experiența în mediul de afaceri 

Candidatul nu are cunoștințe despre afaceri 0 

 

Candidatul are cunoștințe limitate despre afaceri 1 

Candidatul a participat la un program de internship / a făcut voluntariat / are 

experiență profesională de cel mult 1 an 
3 

Candidatul are experiență profesională de peste 1 an 5 

Puncte suplimentare: candidatul are experiență în posturi de conducere 2 

12. Experiență în domeniul în care dorește să înființeze afacerea   

Candidatul nu are cunoștințe în domeniul în care dorește înființarea afacerii 0 

 

Candidatul studiază în domeniul în care dorește înființarea afacerii 1 

Candidatul a participat la un program de internship/ a făcut voluntariat/ are 

experiență profesională de cel mult 1 an în domeniul în care dorește înființarea 

afacerii 

3 

Candidatul lucrează/ a lucrat mai mult de 1 an în domeniul în care dorește 

înființarea afacerii 
5 

Puncte suplimentare: candidatul are experiență în posturi de conducere în 

domeniul în care dorește înființarea afacerii 
2 

13. Accesul la un networking relevant pentru domeniul în care se dorește înființarea afacerii 

Candidatul nu are acces la networking relevant pentru domeniul în care dorește 

înființarea afacerii 
0 

 

Candidatul are acces limitat la networking relevant pentru domeniul în care dorește 

înființarea afacerii 
1 

Candidatul are rude sau prieteni care au afaceri în domeniul în care acesta dorește 

înființarea afacerii 
3 

Candidatul este în contact cu furnizori relevanți din domeniul în care dorește 

înființarea afacerii 
5 

14. Sustenabilitatea afacerii 

Candidatul nu poate prezenta elementele care vor asigura sustenabilitatea afacerii 0 

 

Candidatul a prezentat sumar elementele care vor asigura  sustenabilitatea afacerii 1 

Candidatul a prezentat în detaliu elementele care vor asigura sustenabilitatea 

afacerii, însă ideea necesită ajustări 
3 

Candidatul a prezentat în detaliu elementele corecte şi validate care vor asigura 

sustenabilitatea afacerii 
5 

Punctaj obținut: 

 

 



 

 

 

 

Nr. crt. Secțiunea 4: Promovarea temelor secundare și orizontale 
Grila 
de 
notare 

Punctaj 
obținut 

15. Tema secundară/orizontală pe care candidatul o promovează 

☐ Sprijinirea tranziției către o economie bazată pe emisii scăzute de carbon sau a măsurilor care 

includ aspecte legate de locuri de muncă verzi 

☐ Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale 

☐ Inovare socială 

☐ Egalitatea de șanse și nediscriminarea 

Măsuri / acțiuni pentru promovarea temelor secundare / orizontale 

Candidatul nu dorește să promoveze teme secundare/orizontale 0 

 

Candidatul dorește promovarea temelor însă nu a putut prezenta nicio 

măsură/acțiune, necesitând sprijin în identificarea unor măsuri/acțiuni 

concrete 

1 

Candidatul a prezentat cel puțin o măsură măsură/acțiune pentru 

promovarea temelor secundare/orizontale, însă ideea necesită ajustări 
3 

Candidatul a prezentat cel puțin o măsură/acțiune corectă și validată pentru 

promovarea temelor secundare/orizontale 
5 

Punct suplimentar: promovarea a minim 2 teme secundare/orizontale 1 

Punctaj obținut: 

 

 

PUNCTAJ TOTAL  
Secțiunea 3 + Secțiunea 4 

 

 

 

Realizat de: 

Funcție Nume și prenume Semnătura 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


