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Erata la 

Metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri 

care vor fi finantate in cadrul proiectului 

“STAR – STudent astazi, AntreprenoR maine”, POCU/829/6/13/140434 

 

 

Metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri aferenta proiectului “STAR – 

STudent astazi, AntreprenoR maine”, cod SMIS 140434 se modifica, dupa cum urmeaza:  

Cap. III. Conditii de eligibilitate - Conditii de eligibilitate pentru persoanele juridice (beneficiarii 

ajutorului de minimis): 

- Lit. r) persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate trebuie sa aiba in mod  

obligatoriu domiciliul sau resedinta intr-unul din judetele din regiunile de implementare, 

in mediul rural sau urban, se modifica astfel: persoanele angajate in cadrul 

intreprinderilor nou infiintate trebuie sa aiba in mod  obligatoriu domiciliul sau 

resedinta intr-unul din judetele din cele 8 regiuni de implementare ale Romaniei, in 

mediul rural sau urban; 

- lit. x) are obligatia mentinerii destinatiei bunurilor achizitionate prin ajutor de minimis pe 

o durata de minimum 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului STAR 

– STudent astazi, AntreprenoR maine”, POCU/829/6/13/140434, se modifica astfel: are 

obligatia mentinerii destinatiei bunurilor achizitionate prin ajutor de minimis pe o 

durata de minimum 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului STAR 

– STudent astazi, AntreprenoR maine”, POCU/829/6/13/140434, respectiv pana pe 

31.12.2026.  

Cap. V. Cheltuieli eligibile  

- se adauga urmatoarele: Cheltuielile cu amenajarea/recompartimentarea unui spatiu, in 

scopul implementarii planului de afaceri, pot fi cheltuieli eligibile cu conditia ca pentru 

realizarea acestora sa nu fie necesara autorizatie de constructie. De asemenea, achizitia 

de echipamente second-hand nu este eligibila. 

Cap. VII. Procesul de evaluare a planurilor de afaceri - Criterii suplimentare de selectie si punctare a 

planurilor de afaceri: 



 
 

 

 

- Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia 

de a implementa planul de afaceri selectat si de a asigura sustenabilitatea, respectiv: 

continuarea functionarii afacerii, inclusiv mentinerea locurilor de munca create, pe o 

perioada de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii 

de 12 luni. Astfel, activitatile propuse prin planul de afaceri selectat si aprobat in cadrul 

proiectului se vor mentine pe o perioada de cel putin 18 de luni de la data infiintarii 

intreprinderii, se modifica astfel: Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul 

ajutorului de minimis are obligatia de a implementa planul de afaceri selectat si de a 

asigura sustenabilitatea, respectiv: continuarea functionarii afacerii, inclusiv 

mentinerea locurilor de munca create, pe o perioada de minimum 6 luni de la finalizarea 

perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 12 luni. Astfel, activitatile propuse prin 

planul de afaceri selectat si aprobat in cadrul proiectului se vor mentine pe o perioada 

de cel putin 18 de luni de la data infiintarii intreprinderii si vor fi functionale inca 9 luni 

de la finalizarea implementarii proiectului. 

- Paragraful: Atentie! Avand in vedere mecanismul de selectie descris mai sus, este posibil 

sa fie selectate spre a fi finantate planuri de afaceri cu punctaje mai mici decat planurile 

de afaceri respinse dar de a caror selectare depinde: 

• Indeplinirea indicatorilor proiectului si a prevederilor din schema de ajutor de 

minimis - „Innotech Student”. 

• Nedepasirea sumei maxime alocate prezentului concurs, se modifica astfel: 

Atentie! Selectarea proiectelor cu punctaje egale se va face in ordinea 

descrescatoare a punctajului obţinut, prevaland: 

• Punctajul obţinut la criteriul 4.3 din Anexa 3 - Grila de evaluare Faza B – Criterii 

de evaluare tehnico-financiara 

• Ponderea investitiilor in echipamente din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise 

in bugetul planului de afaceri 

Cap. XI. Calendarul concursului de planuri de afaceri 

- Perioada de 6 luni de sustenabilitate a planurilor de afaceri (perioada in care trebuie 

mentinute locurile de munca create anterior si atestatul de intreprindere sociala) se 

modifica astfel: Perioada de 6 luni de sustenabilitate a planurilor de afaceri (perioada in 

care trebuie mentinute locurile de munca create anterior) 

Anexa 6 – Declaratie de eligibilitate  

- Ma oblig ca, in cazul desemnarii ca fiind castigator a planului de afaceri inscris in concurs,  

sa particip si sa finalizez un stagiu de practica organizat intr-o intreprindere existenta din 

regiunea..........................................................., se modifica astfel: Ma oblig ca, in cazul 

desemnarii ca fiind castigator a planului de afaceri inscris in concurs,  sa particip si sa 

finalizez un stagiu de practica cu durata de 40 ore, organizat intr-o intreprindere 

existenta a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta 

planului de afaceri selectat. 


