


 

Descrierea proiectului: 
Obiectiv General: Sprijinirea antreprenoriatului în rândul studentilor și facilitarea accesului la 
ocuparea forței de muncă prin înființarea de minimum 18 intreprinderi inovative. 

Obiective specifice: 

OS1.Dezvoltarea competentelor în domeniul antreprenorial pentru un nr de minimum 344 
studenti care intenționează să înființeze o întreprindere  în mediul urban/rural, prin 
activitatile care se vor derula pe o perioada de 12 luni. 

OS2. Sprijinirea infiintarii, demararii activitatii și monitorizarii acestor minimum 18 noi 
intreprinderi inovative localizate in mediul urban/rural, pe o perioada de 18 luni. 

Activitati/ parteneri implicati Rezultate 

A1. Etapa I de implementare: 

Organizarea și derularea 

programe de învăţare 

antreprenorială 

A1.1 Campanie de informare a  

publicului cu privire la programul 

de formare antreprenorială 

(Solicitant si Partener/i) 

R.1.1. - 1 procedura implementare activitate 
organizare campanie antreprenoriat elaborata si 
monitorizata 
R.1.1. - 4 seminarii organizate cu min 40 
participanti/eveniment 
R.1.1 -  min 160 participanti la cele 4 seminarii, liste de 
prezenta, rapoarte de seminarii, seturi materiale 
promovare campanie distribuite catre participanti 
RA.1.1  - min 6 intalniri de lucru pt implementarea 
subactivitatii si organizarea seminariilor. 
R.A1.1. - min 6 baze de date cu actori relevanti   
R.A1.1. - 1 pagina web de proiect si o pagina facebook 
creata, cu articole postate distribuite regulat, cu rol de 
a sprijini campania de antreprenoriat pt atragerea GT, 
si de informare privind organizarea seminariilor 
RA.1.1. - Baza de date cu adrese e-mail alte 
potentialilor beneficiari creata de expertul organizare 
campania antreprenoriat 

A1. Etapa I de implementare: 
Organizarea și derularea 
programe de învăţare 
antreprenorială 
A1.2 Selectarea grupului țintă ce 
va participa la cursurile 
organizate în cadrul programului 
de formare antreprenorială 
(Solicitant si Partener/i) 

R.A1.2 – 1 procedura implementare activitate 

recrutare GT elaborata si monitorizata 

R.A1.2 – min 344 de formulare de identificare si 

inregistrare in grupul tinta,  

R.A1.2  - Min 344 dosare beneficiari inscrisi in GT 

R.A1.2 –  min 344 formulare analiza nevoi 

(antreprenoriat) realizate 

R.A1.2 - min 6 intalniri de lucru pt implementarea 

subactivitatii 

R.A1.2 -  min 344 de pers identificate, recrutate si 

inregistrate in GT  

R.A1.2 - min 344 de pers introduse in Centralizatorul 

GT 

A1. Etapa I de implementare: 

Organizarea și derularea 

programe de învăţare 

antreprenorială 

A1.3 Derularea programului de 

formare antreprenorială 

(Solicitant si Partener/i) 

R.A.1.3 – 1 procedura implementare activitate formare 
elaborata si monitorizata 
R.A.1.3 – min 344 pers inscrise la cursurile de formare 
antreprenoriala, beneficiari si de cazare, transport si 
hrana pt participarea la cursuri. 
R.A.1.3 - min 14 grupe de curs organizate  
R.A.1.3 – min 4 intalniri de lucru pt implementarea 
subactivtatii 
RA1.3. -  min 344 pers din grupul tinta cu competente 
in domeniul antreprenorial imbunatatite  
R.A.1.3 – min 292 absolventi ai cursurilor de 
competente antreprenoriale (si implicit min 292 
certificate absolvire curs) 
RA.1.3 –set planuri afaceri elaborate si sustinute de 
participanti la examenele de absolvire a cursurilor de 
formare 



A1. Etapa I de implementare: 
Organizarea și derularea 
programe de învăţare 
antreprenorială 
A1.4 Selectarea planurilor de 
afaceri ce vor fi finanțate în 
cadrul proiectului (Solicitant si 
Partener/i) 

RA.1.4. – min 4 intalniri de lucru pt organizarea 
activitatii 
RA.1.4. - 1 concurs plan afaceri organizat 
RA1.4. – 1 procedura implementare activitate selectie 
planuri de afaceri elaborata si monitorizata 
RA1.4. – 1 regulament concurs plan de afaceri elaborat  
RA1.4. – min 30 participanti concurs si min 30 planuri 
afaceri propuse, depuse in cadrul concursului de planuri 
de afaceri de catre pers din grupul tinta 
RA1.4. –  minimum 18 castigatori  ai concursului de 
planuri de afaceri  
RA1.4. – Minimum 30 fise interventie de consultanta si 
mentorat in elaborarea planurilor de afaceri  pt concurs 

A1. Etapa I de implementare: 

Organizarea și derularea 

programe de învăţare 

antreprenorială 

A1.5 Efectuarea de stagii de 

practică (Solicitant si 

Partener/i) 

RA1.5. -  1 procedura implementare activitate 
organizare stagii de practica elaborata 
RA.1.5. - Min 4 intalniri de lucru pt implementarea 
subactivitatii, 
RA1.5. - min 18 participanti din GT la stagii de 
practica la firme de profil in urma concursului de PA 
RA1.5. - min 18 rapoarte de stagii de practica 
aferente stagiului efectuat de pers ale caror planuri de 
afaceri au fost selectate in vederea acordarii de ajutor 
de minimis 
RA1.5. – min 18 fise monitorizare evolutie stagiari 
RA1.5. – min 18 dosare efectuare stagii de practica 

A1. Etapa I de implementare: 

Organizarea și derularea 

programe de învăţare 

antreprenorială 

A1.6 Furnizarea, de către 

administratorul schemei de 

antreprenoriat, a serviciilor 

personalizate de consiliere/ 

consultanță/ mentorat ulterior 

finalizării procesului de selecție a 

planurilor de afaceri 

(Solicitant si Partener/i) 

R.A.1.6 – 1 procedura implementare subactivitate 
elaborata si monitorizata 
 R.A.1.6 – min 18 pers beneficiare se servicii de 
mentorat in dezvoltarea/imbunatatirea planului de 
afaceri selectat in urma concursului si in domeniul 
antreprenorial, pt identificarea de noi piete de 
desfacere. 
R.A.1.6  – min 18 x 2 fise de consultanta / mentorat  
elaborate   
R.A.1.6  – min 18 planuri de afaceri imbunatatite in 
urma acordarii acestor servicii de mentorat de catre 
expertii responsabili din cadrul proiectului   
R.A.1.6  – min 2 intalniri de lucru organizate pt 
implementarea subactivitatii 

A1. Etapa I de implementare: 

Organizarea și derularea 

programe de învăţare 

antreprenorială 

A1.7 Asigurarea înființării și 

demarării funcționării 

întreprinderilor ce vor realiza 

planurile de afaceri cu ajutor de 

minimis în cadrul proiectului 

(Solicitant si Partener/i) 

R.A.1.7 – 1 procedura implementare subactivitate 
elaborata si monitorizata 
R.A.1.7 – min 18 pers beneficiare de servicii de sprijin 
in infiintarea firmelor 
R.A.1.7 – min 18 fise de interventie suport infiintare 
intreprinderi  
R.A.1.7  – min 18 intreprinderi infiintate si autorizate in 
acest sens  
R.A.1.7 – min 2 intalniri de lucru organizate pt 
implementarea subactivitatii 
R.A.1.7 –min  18  seturi dosare infiintare  intreprinderi  
R.A.1.7. – min 18  seturi contracte subventie incheiate 
cu intreprinderile infiintate 

A2.  Etapa II de implementare: 
Acordarea de sprijin financiar 
sub forma micro-granturilor 
pentru deschiderea unei afaceri 
A2.1  Decontarea de către 
administratorul schemei de 
antreprenoriat a sumelor 
aferente  implementării planurilor 
de afaceri selectate în cadrul 
proiectului 
(Solicitant si Partener/i) 

RA2.1 – 1 procedura implementare activitate 
 RA2.1. – 18 subventii acordate pentru implementarea      
PA –  (transa 1) si transa 2  
RA2.1 – 18 dosare decontare transa 1 si transa 2 din 
ajutorul de minimis 
RA2.1 – min 12 intalniri implementare activitate 
organizate 



A2.  Etapa II de implementare: 
Acordarea de sprijin financiar 
sub forma micro-granturilor 
pentru deschiderea unei afaceri 
A2.2  Monitorizarea de către 
administratorul schemei de 
antreprenoriat a funcționării și 
dezvoltării afacerilor finanțate   
(Solicitant si Partener/i) 

RA2.2 – 1 procedura implementare activitate 
RA2.2. – min 18 intreprinderi beneficiare se sprijin in 
implementarea PA 
RA2.2. – min 12 intalniri de lucru pt implementarea 
activitatii 
RA2.2. – min 18 fise interventie lunare + raport final 
monitorizare implementare PA 
RA2.2 – min 65 locuri de munca nou create in cele 18 
firme 

A3. Etapa III de implementare - 
Asigurarea sustenabilității 
planurilor de afaceri in timpul 
perioadei de implementare a 
proiectului 
A3.1 Etapa III de implementare - 
Asigurarea sustenabilității 
planurilor de afaceri in timpul 
perioadei de implementare a 
proiectului 
(Solicitant si Partener/i) 

RA3.1. – 1 procedura implementare activitate sustinere 
firme elaborata 
RA3.1. – min 3 intalniri de lucru pt implementarea 
subactivitatii 
RA3.1. - min 18 intreprinderi monitorizate in vederea 
functionarii si dezvoltarii lor 
RA3.1. - min 18 rapoarte analize / monitorizari 
intreprinderi  
RA3.1 – min 65 locuri de munca nou create in cele 18 
firme mentinute min 6 luni dupa finalizarea 
implementarii PA 
R.A3.1 – 1 analiza a mediului antreprenoriatului  
studentesc realizata la nivel de regiunea NV  
R.A3.1 – 1 activitate de lobby realizata la nivel regional 
pt includerea analizei mediului antreprenoriatului 
studentesc  la nivel de regiunea NV in politicile locale 
si regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

Pentru participarea ca partener în cadrul proiectului “De la student la antreprenor” 

finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare. 

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu 

entități de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare pe Axa 

prioritara 6 din POCU, OS 6.13, ……………………………….. își exprimă intenţia de a 

participa ca partener în cadrul proiectului cu titlul “De la student la antreprenor”, pentru a 

se implica in derularea activitatilor: …………………………. Precizăm 

că ……………………………………….. se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri 

eligibili pentru Axa prioritara si OS 6.13 

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție: 

Rolul pe care ………………………………….. doreste sa il aiba in acest proiect este 

de ………………………  

Aplicantul/candidatul contribuie la proiect cu ……………………………………… 

 Declar pe proprie răspundere că: 

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 

B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor 

sociale și nu avem datorii fiscale; 

C. Nu ne aflăm în una din  situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale 

privind eligibilitatea solicitanţilor din ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”,  secțiunea 4.1.1. 

D. Îndeplinim condițiile prevăzute la secțiunea 4.1.2 reguli generale privind partenerii în 

cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU din documentul ”Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” (Mai 

2019) 

E. Îndeplinim condițiile privind capacitatea operațională și financiară stipulate în ”Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020” . 

Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptați ca organizația noastră să devină 

partener în cadrul proiectului cu tema și activitățile menționate. 

Nume si prenume reprezentant legal 
Funcția 
Data 



Semnatura  
……………… 
 



 

 

 

 

 
Anexa 2 

FIŞA PARTENERULUI 

Denumire organizaţie  

Acronim   

Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului 

 

Nr. de la Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

 

Anul înfiinţării  

Date de contact 
(adresă, tel., fax, e-mail) 

 

Persoana de contact 
(nume, poziţia în organizaţie) 

 

Descrierea activităţii 
partenerului, relevantă 

pentru acest proiect 
 

Experienta relevanta a 
partenerului pentru domeniul 

proiectului 

-  

Activitatea /activităţile din 
cadrul proiectului în care 

doriţi să vă implicaţi (conform 
Ghidului „Condiţii specifice” 

DMI 

 

Anul 2016  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Anul 2017  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului  



 

 

 

 

financiar (conform bilanţ) 

Pierderea netă a exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Categoria de parteneri 
eligibila 

 

Anul 2018  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Categoria de parteneri 
eligibila 

 

Anul 2019  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Categoria de parteneri 
eligibila 

 

 
 
Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă 
primită în ultimii 3 ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice 
sau alte surse financiare de către partener – maxim 3 proiecte relevante). Pentru 
fiecare proiect relevant, menţionaţi: 

Titlul proiectului (conform 
contractului de finanţare)  

ID-ul proiectului (acordat 
de instituţia finanţatoare) 

 

Calitatea avută în cadrul 
proiectului (solicitant sau 

partener) 
 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării 
proiectului 

 



 

 

 

 

Rezultatele parţiale sau 
finale ale proiectului 

 

Valoarea totală a proiectului  

Sursa de finanţare (bugetul 
de stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse 
externe rambursabile, etc) 

 

Numele instituţiei 
finanţatoare 

 

Valoarea angajată (cheltuită) 
în proiect 

 

 

Titlul proiectului (conform 
contractului de finanţare)  

ID-ul proiectului (acordat 
de instituţia finanţatoare) 

 

Calitatea avută în cadrul 
proiectului (solicitant sau 

partener) 
 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării 
proiectului 

 

Rezultatele parţiale sau 
finale ale proiectului 

 

Valoarea totală a proiectului  

Sursa de finanţare (bugetul 
de stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse 
externe rambursabile, etc) 

 

Numele instituţiei 
finanţatoare 

 

Valoarea angajată (cheltuită) 
în proiect 

 

 
 

Titlul proiectului (conform 
contractului de finanţare)  

ID-ul proiectului (acordat 
de instituţia finanţatoare) 

 

Calitatea avută în cadrul  



 

 

 

 

proiectului (solicitant sau 
partener) 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării 
proiectului 

 

Rezultatele parţiale sau 
finale ale proiectului 

 

Valoarea totală a proiectului  

Sursa de finanţare (bugetul 
de stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse 
externe rambursabile, etc) 

 

Numele instituţiei 
finanţatoare 

 

Valoarea angajată (cheltuită) 
în proiect 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Nume si prenume reprezentant legal 
Funcția 
Data 
Semnatura  
……………… 

 

 
 



 

 

 

 

Anexa 3. Grila de evaluare 

 
Criteriu 

calificare 
D
A 

N
U 

I. Conformitatea documentelor   

Au fost depuse de către candidat toate documentele 
solicitate prin 

prezentul anunt de selecţie 

  

Documentele date ca model sunt integral și corect 
completate 

  

II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii 

corespunzător activităţilor proiectului 

  

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de 

natura celor care sunt necesare implementării 

proiectului, conform cu temele și activităţile la care 

dorește să fie partener 

  

A implementat/implementează, în calitate de partener 

sau beneficiar, proiecte finanţate din fonduri 

naționale/europene 

  

Are capacitatea financiară și operaţională de realizare a 
activităţilor 

din proiect 

  

III. Conduita candidatului   

Nu este subiect al unui conflict de interese și conform 

celor declarate în Scrisoarea de intenție nu se află în una 

din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 

generale privind eligibilitatea solicitanţilor din ”Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014- 2020” (Mai 2019), 

secțiunea 4.1.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Criterii de selecţie Punctaj 
maxim 

1. Capacitatea operaţională și financiară 50 puncte 

1.
1 

Expertiză și personal specializat 30 

 Evaluarea calitativă a experienţei și a 

personalului specializat implicat în activitățile 

proiectului declarate în Nota justificativă și Fișa 

partenerului punctaj de la 1-30 

 

30 

1.
2 

Situaţia financiară (media cifrei afaceri în ultimii 3 
ani) 

20 

 până la 150.000 euro - 5 puncte 

între 150.000 si 200.000 euro - 10 puncte 

peste 200.000 euro - 20 puncte 

 

20 

2. Capacitatea profesională 30 puncte 

2.
1 

Experiență declarată în implementarea unor 
proiecte cu 

finanțare nerambursabilă 

 
 
 

30 
 - experiență 2 proiecte implementate – 10 puncte 

-experiență mai mult de 2 proiecte 

implementate – 30 puncte 

3.Contribuţia partenerului la activitățile 
proiectului 

20 puncte 

3.
1 

Activitățile principale în care partenerul dorește 
să se 

implice 

 

 · 1 activitate – 10 puncte 

· 2 activităţi – 20 puncte 

20 

TOTAL 100 Puncte 
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