
 
 

 
 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul 
educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor 

de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, 
adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea 

numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu 
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS: 142005 

 

                   
 

  Nume și Prenume Candidat ............................................................... 

Număr de înregistrare Plan de afaceri: .................................................. 

 

Criteriile de evaluare a eligibilității și conformității administrative Faza A DA NU 
Observații       
(se completează de 
către membru juriului 
în cazul criteriului 

neîndeplinit) 
Eligibilitate candidat    

1.Candidatul a depus Cererea de înscriere la Concursul de planuri de afaceri și înregistrare 
plan de afaceri.   

 

2.Candidatul a depus Acordul privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter 
personal. 

  
 

3.Candidatul a depus Declarația pe proprie răspundere privind intenția de a înființa o 
întreprindere în Regiunea de implementare a proiectului. 

  
 

4. Candidatul a depus Acordul de participare ca rezervă în proiect.    

5. Candidatul a depus Declarația privind îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea și 
exercitarea calității de fondator/administrator/asociat/reprezentant legal al unei întreprinderi 
și pentru deschiderea unei entități legale. 

  
 

6.Candidatul a depus declarația pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări.     

7.Candidatul a depus declarația pe propria răspundere privind evitarea conflictului de 
interese și incompatibilității. 

  
 

8. Candidatul a depus Declarația privind asumarea obligației de implementare a planului de 
afaceri. 

  
 

9.Candidatul a depus declarația pe propria răspundere de sustenabilitate privind asigurarea 
sustenabilității  si menținerea destinației bunurilor achiziționate din subvenție cel puțin 3 ani 
după finalizarea proiectului. 

  
 

10.Candidatul a depus declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor 
Ghidului Solicitantului Condiții Specifice “Innotech Student” și a Schemei de ajutor de 
minimis. 

  
 

11.Candidatul a depus cartea de identitate, în copie certificata pentru conformitate.    

12. Candidatul face dovada că are domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru 
cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov. 

  
 

13.Candidatul a depus certificatul de naștere, in copie certificata pentru conformitate.    

14.Candidatul a depus certificatul de căsătorie sau hotărârea/certificat de divorț, in copie 

certificata pentru conformitate, după caz. 
  

 

15.Candidatul a depus certificatul sau  adeverința de absolvire a unui program de formare 
de competente antreprenoriale, in copie certificata pentru conformitate. 

  
 

16. Candidatul a depus CV-ul, în format Europass    

17. Candidatul a depus adeverința, în original, de la unitatea de învățământ superior la care 
este student/masterand/doctorand, eliberată cu maxim 30 de zile înainte de data limită de 
depunere a dosarelor de înscriere la concursul de planuri de afaceri, din care să reiasă că 
se încadrează in una din categoriile de grup țintă eligibile conform Ghidului Solicitantului 
Condiții Specifice și anume: Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoana din categoria de 
grup țintă eligibil studenți sa fie eligibil – trebuie sa demonstreze ca este înmatriculat cel 
puțin in anul 2 de studii de licență; Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat 
(studenți doctoranzi); Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați in colegiile 
organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, in cel puțin anul 2 
de studii; 

  

 

18.Candidatul a depus, in original cazierul judiciar    

19.Candidatul a depus, în original, cazierul fiscal.    
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20. Candidatul a depus certificatul de furnizare informații specializate ONRC pentru 
persoană fizică.   

  
 

21. Candidatul a depus planul de afaceri însoțit de buget, fluxul de numerar și celelalte 
documente anexe la Planul de afaceri cu respectarea Procedurii de înscriere în concursul 
de planuri de afaceri. 

  
 

Candidatul este declarat 
Eligibil   

 

Eligibilitate Plan de Afaceri    

1.Planul de afaceri d e p u s  respectă modelul, forma si conținutul din Metodologia de 

concurs a planurilor de afaceri.  
  

 

2. Planul de afaceri prevede că întreprinderea va avea sediul social si, după caz, 
punctul/punctele de lucru în regiunea de implementare a proiectului. 

 
  

3. Planul de afaceri prevede derularea activității economice în baza unui cod CAEN/unor 

coduri CAEN menționate în Anexa 5 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Innotech 

Student sau vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate 

identificate prin SNCDI (Anexa 5 bis la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Innotech 

Student). 

  

 

4.Planul de afaceri conține descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului 

de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori) 
  

 

5.Planul de afaceri conține analiza SWOT a afacerii precum și justificarea activităților 
propuse fata de acestea. 

  
 

6.Planul de afaceri conține schema organizatorica si politica de resurse umane.    
7.Planul de afaceri conține descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul 
afacerii. 

  
 

8.Planul de afaceri conține analiza pieței de desfacere si a concurenței.    

9.Planul de afaceri conține strategia de marketing.    

10.Planul de afaceri conține proiecții financiare privind afacerea.    

11.Planul de afacere prevede că, în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate 
reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost 
selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar, reprezentant 
legal și administrator. 

  

 

12.Planul de afacere prevede că, în cazul în care întreprinderea înființează ca asociație 
sau fundație, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va 
trebui să aibă calitatea de membru asociat, reprezentant legal, Președinte al Consiliului 
director, poziție de reprezentare și decizie cu puteri depline. 

  

 

13.Planul de afacere prevede că, în cazul în care întreprinderea se înființează ca oricare 
dintre celelalte categorii de entități juridice enumerate în Ghidul Specific, persoana fizică 
al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de 
membru asociat, reprezentant legal, Președinte al Consiliului director, poziție de 
reprezentare și decizie cu puteri depline. 

  

 

14. Planul de afaceri prevede crearea unui număr minim de 5 locuri de muncă și 
menținerea acestora atât în perioada de implementare cât și în perioada de 
sustenabilitate a proiectului. 

  
 

Planul de afaceri este declarat   Eligibil   

Evaluare finală candidat și plan de afacere ADMIS   

 


