
 

 

CENTRALIZATOR INTREBARI SI RASPUNSURI - METODOLOGIE DE EVALUARE SI SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 

in cadrul proiectului 

“STAR – STudent astazi, AntreprenoR maine”, cod SMIS 140434 

Nr.  Intrebare Raspuns 

1.  In eventualitatea in care ar fi castigator planul de afaceri depus, 

persoanele fizice autorizate sunt eligibile sau trebuie sa se 

infiintese obligatoriu SRL? 

Persoanele fizice autorizate sunt eligibile. Conform Ghidului Solicitantului 

Conditii Specifice Innotech, afacerile care fac obiectul planurilor selectate se 

vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art. 

2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este ”orice formă de 

organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare 

să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul 

obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți 

reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, 

întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile 

familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară 

activități economice, precum și asociații și fundații, cooperative agricole și 

societăți agricole care desfășoară activități economice” 



 

 

2.  In metodologie este specificat faptul ca planul de afaceri si anexele 

se completeaza si se semneaza olograf. Asta inseamna ca totul se 

scrie de mana? Sau se completeaza electronic si doar semnatura 

trebuie olografa? 

Puteti completa electronic, dar semnatura trebuie sa fie olografa. 

3.  In cadrul Innotech, eu ca administrator am dreptul la salariu ,sunt 

catalogat drept angajat? 

 

Administratorul se va incadra pe o functie din cadrul celor create prin planul 
de afaceri si va avea aceleasi  drepturi si obligatii ca orice angajat. Functia de 
incadrare ca si salariat trebuie sa fie conforma cu cerintele legale. Salariile se 
incadreaza la categoria 1 Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat. 

4.  Pentru proiectele trimise prin curier/posta pentru concurs, se va 

lua în calcul data expedierii, nu? De ex daca il trimite sambata sau 

duminica si ajunge luni, este considerat eligibil? 

 

Conform Erata nr. 3 a Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de 

afaceri  - Perioada de depunere a planurilor de afacere si a documentelor 

conexe acestora: 02.05.2022, ora 12:00 – 16.05.2022, ora 16:00. Programul 

de depunere a dosarelor este: Luni – Vineri, interval orar: 8:30 – 16:00.  

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, cap VI 

Depunerea dosarului planului de afaceri, dosarele de candidatura vor fi 

trimise intr-un colet sigilat prin posta recomandata/ curier, sau depus 

personal, la sediul beneficiarului sau al partenerului de proiect, la una dintre 

urmatoarele adrese :  

-              Asociatia PartNET – Str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 2, sector 3, 

Bucuresti 



 

 

-              Universitatea Valahia, Biroul Programe/Proiecte – Aleea Sinaia nr. 

13, Targoviste, Dambovita 

Tinand cont de calendarul de depunere a planurilor de afacere, este necesar 

ca dosarul sa ajunga la sediul Beneficiarului / Partenerului pana in data de 

16.05.2022, ora 16:00. 

5.  Pe codul CAEN 5221, se poate achiziționa auto cu plata integral sau 

trebuie prin leasing operational ? 

 

Achizitia de autoturisme este eligibila cu conditia ca acel autoturism este 
indispensabil activitatii si se utilizeaza exclusiv in scopul implementarii 
planului de afaceri, iar caracteristicile tehnice sunt adecvate in raport cu 
activitatile derulate. 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca schema de minimis nu se aplica  
ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de 
marfuri ( cap. V, alin. 2, litera f – Schema de ajutor de  minimis Innotech 
Student ). 

6.  As dori sa particip la concursul de planuri de afaceri ale asociatiei 
dumnevoastra, ca si candidat din sursa externa, indeplinind 
cerintele pentru acest lucru. 

La unul dintre cele 3 proiecte, inscrierea se face conform 

metodologiei pe o anume platforma online, pe care insa nu am 

reusit sa o identific din informatiile din metodologie. As dori mai 

multe informatii (un link ceva). 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri in cadrul 
proiectului “STAR – STudent astazi, AntreprenoR maine”, la cap VI 
Depunerea dosarului planului de afaceri, din dosarele de candidatura vor fi 
trimise intr-un colet sigilat prin posta recomandata/ curier, sau depus 
personal, la sediul beneficiarului sau al partenerului de proiect, la una dintre 
urmatoarele adrese :  
-             Asociatia PartNET – Str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 2, sector 3, 
Bucuresti 
-              Universitatea Valahia, Biroul Programe/Proiecte – Aleea Sinaia nr. 
13, Targoviste, Dambovita 
 
Link: https://partnet.ro/star-student/  
 

https://partnet.ro/star-student/


 

 

De asemenea, precizam ca Asociatia PartNET implementeaza alte 2 proiecte 
Innotech Student, iar inscrierea la concursul planurilor de afaceri se 
deruleaza pe platforma online: 

• SMART STUDENT - Studenti inovatori, tineri antreprenori:  
                https://smartstudent.concursplanafaceri.ro/ 
 

• InnoHUB - Student inovator, Antrepenor de succes: 

                 https://innohub.concursplanafaceri.ro/ 

7.  O alta nelamurire este aceea ca daca aplic cu un plan la unul dintre 

cele trei proiecte, veti considera  a fi o incopatibilitate in a aplica cu 

acelasi plan de afaceri si la un altul, pentru a-mi creste sansele?  

Avand in vedere ca sunt totusi proiecte diferite eu nu as vedea 

acest lucru ca pe un motiv de descalificare dar as vrea sa stiu cum 

evaluati dumneavoastra un asemnea caz. 

Conform metodologiei de selectie si evaluare a planurilor de afaceri  

“Un candidat poate participa la concursul planurilor de afaceri cu un singur 
plan de afaceri.” 

8.  De asemenea, in ceea ce priveste cheltuielile cu amenajarea 

spatiului si conditia de eligibilitate a acestora reprezentata de lipsa 

necesitatii unei autorizatii de construire am o intrebare. Daca  sa 

zicem ca in acel spatiu, pentru eficientizare, se vor face si unele 

modificari care necesita autorizatie, dar acele modificari sunt 

realizate din cheltuiala proprie, acest lucru va avea un impact si 

asupra celorlalte cheltuieli in sensul de a fi considerate neeligibile 

ca un intreg?  

Cheltuielile cu amenajarea ce nu necesita autorizatie de construire sunt 
eligibile in cadrul proiectului. In speta prevazuta de catre dvs., cheltuielile ce 
au legatura cu autorizatia de constructie nu pot fi suportate din cadrul 
proiectului, acestea vor fi suportate din fonduri proprii. 

https://smartstudent.concursplanafaceri.ro/
https://innohub.concursplanafaceri.ro/


 

 

De exemplu, pentru un spatiu in care s-ar construi un perete 

interior suplimentar  sau s-ar darama un perete, dupa care intregul 

spatiu va  suferi lucrari de amenajare, lucrari care pe care le-ar fi 

suferit si in lipsa acestei modificari oricum, in acest caz, cum va fi 

situatia evaluata? Daca suport din sursa proprie, cheltuiala cu 

constructia/daramarea respectivului perete, intrucat pentru aceast 

lucru as avea nevoie de o autorizatie de construire/darmare , 

celelalte cheltuieli cu amenajarea ca intreg vor fi considerate in 

contiunare eligibile?   

9.  Totodata, va rog daca este posibil sa imi puneti la dispozitie in 

format editabil modelul de plan si de buget (excell), sau orice alte 

documente pe care le-ati pus la dispozitie si celor care au absolvit 

cursul de competente la dumneavoastra, pentru a avea sanse 

egale. 

Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, impreuna cu 
anexele aferente si eratele publicate sunt puse la dispozitie atat de site-ul 
Beneficiarului, cat si al Partenerului:  
https://partnet.ro/star-student/ 

https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-
antreprenor-maine/ 

10.  Doresc sa depun proiect pentru programul Innotech Student. 

Conform calendarului concursului de planuri de afaceri , perioada 

de depunere a planurilor de afacere si a documentelor conexe 

acestora in cadrul platformei este 02.05.2022 ora 12:00 – 

15.05.2022 ora 15:00. Am vazut ca in data de 29.04.2022 s-a postat 

pe site-ul Partnet.ro o erata cu modificarea orei de depunere, 

respectiv 02.05.2022 ora 16:00 si alte modificari ale Metodologiei 

de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri. 

Conform Eratei nr. 3 a Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de 
afaceri, proiect STAR – STudent astazi, AntreprenoR maine - Perioada de 
depunere a planurilor de afacere si a documentelor conexe acestora este 
02.05.2022, ora 12:00 – 16.05.2022, ora 16:00. Programul de depunere a 
dosarelor este: Luni – Vineri, interval orar: 8:30 – 16:00.  
 
Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, cap VI 
Depunerea dosarului planului de afaceri, dosarele de candidatura vor fi 
trimise intr-un colet sigilat prin posta recomandata/ curier, sau depus 
personal, la sediul beneficiarului sau al partenerului de proiect, la una dintre 
urmatoarele adrese :  

https://partnet.ro/star-student/
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-antreprenor-maine/
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-antreprenor-maine/


 

 

Va rog sa imi comunicati daca s-a inceput depunerea proiectelor si 

pe ce platforma, cum pot avea acces la aceasta si unde gasesc 

aceste detalii pe site-ul dvs.? 

-              Asociatia PartNET – Str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 2, sector 3, 
Bucuresti 
-              Universitatea Valahia, Biroul Programe/Proiecte – Aleea Sinaia nr. 
13, Targoviste, Dambovita 
 
De asemenea, precizam ca Asociatia PartNET implementeaza alte 2 proiecte 
Innotech Studet, iar inscrierea la concursul planurilor de afaceri se deruleaza 
pe platforma online: 

• SMART STUDENT - Studenti inovatori, tineri antreprenori:  
                https://smartstudent.concursplanafaceri.ro/ 
 

• InnoHUB - Student inovator, Antrepenor de succes: 
https://innohub.concursplanafaceri.ro/ 

11.  Am vazut pe site-ul dumneavoastra ca derulati 3 proiecte in cadrul 

programului Innotech Student, cu metodologii asemanatoare. 

Facand parte din grupul tinta al proiectului, insa cu o adeverinta de 

competente antreprenoriale dobandita in alt program de formare, 

la care din cele 3 proiecte pot inscrie planul de afacere? 

Pentru mai multe sanse, este valida inscrierea aceluiasi plan la 

toate cele 3 concursuri organizate de dumneavoastra? 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, pag. 16: 
„La concursul de planuri de afaceri pot participa atat cei care au absolvit 
programele de formare profesionala “Competente antreprenoriale, 
financiare si juridice” organizate in cadrul proiectului ”STAR – STudent astazi, 
AntreprenoR maine”, cat si cei care detin deja un certificat de absolvire a 
unui curs de Competente antreprenoriale autorizat de ANC cu o durata 
minima de 40 de ore de pregatire teoretica si practica. Acestia din urma 
trebuie, insa sa indeplineasca criteriile de apartenenta la grupul tinta si nu 
vor putea reprezenta mai mult de 10% din totalul planurilor de afaceri 
selectate in cadrul concursului” 
Conform metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri: “Un 
candidat poate participa la concursul planurilor de afaceri cu un singur plan 
de afaceri.” 

12.  Am participat la cursurile de formare antreprenoriala Innotech 

Student derulate de catre CameraConsultanților Fiscali si Royal 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, pag. 16: 
„La concursul de planuri de afaceri pot participa atat cei care au absolvit 
programele de formare profesionala “Competente antreprenoriale, 
financiare si juridice” organizate in cadrul proiectului ”STAR – STudent astazi, 

https://smartstudent.concursplanafaceri.ro/
https://innohub.concursplanafaceri.ro/


 

 

Synergy în cadrul proiectului „Fii Smart – student implicat în 

dezvoltarea start-up-urilor de succes!”,  am susținut examenul 

aferent si am obținut diploma de calificare.  

La concursul de finanțare a unei afaceri ce a urmat cursurilor, am 

fost declarata neeligibila, deoarece dintr-o eroare personala am 

trimis documentația dupa încheierea perioadei de aplicație.  

Am fost îndrumata de catre organizatorii cursurilor sa iau legatura 

cu alti facilitatori ai grantului Innotech Student, în vederea aplicarii 

la concursul de finanțare.  

Este posibil sa aplic la concursul de finațare derulat de catre 

dumneavoastra în condițiile în care nu doresc sa urmez cursurile, 

avand deja certificat?  

Daca da, care sunt condițiile de aplicare si unde pot urmarii detaliile 

defasurarii ( metodologia si grila de evaluare, calendarul 

concursului, documente necesare, etc) 

AntreprenoR maine”, cat si cei care detin deja un certificat de absolvire a 
unui curs de Competente antreprenoriale autorizat de ANC cu o durata 
minima de 40 de ore de pregatire teoretica si practica. Acestia din urma 
trebuie, insa sa indeplineasca criteriile de apartenenta la grupul tinta si nu 
vor putea reprezenta mai mult de 10% din totalul planurilor de afaceri 
selectate in cadrul concursului” 
 
Informatii gasiti  in metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri 
publicata atat de site-ul Beneficiarului, cat si al Partenerului:  
https://partnet.ro/star-student/; 
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-
antreprenor-maine/  

13.  Va contactez in vederea obtinerii unui raspuns privind eligibilitatea 

mea in cadrul proiectului dumneavoastra. Eu am urmat deja 

cursurile de antreprenoriat in cadrul proiectului Kickstart Student 

– Innotech (organizat pt regiunea de sud-est) unde, din pacate, 

planul meu nu a trecut la urmatoarea etapa. 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, pag. 16: 
„La concursul de planuri de afaceri pot participa atat cei care au absolvit 
programele de formare profesionala “Competente antreprenoriale, 
financiare si juridice” organizate in cadrul proiectului ”STAR – STudent astazi, 
AntreprenoR maine”, cat si cei care detin deja un certificat de absolvire a 
unui curs de Competente antreprenoriale autorizat de ANC cu o durata 
minima de 40 de ore de pregatire teoretica si practica. Acestia din urma 
trebuie, insa sa indeplineasca criteriile de apartenenta la grupul tinta si nu 

https://partnet.ro/star-student/
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-antreprenor-maine/
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-antreprenor-maine/


 

 

In aceste conditii, avand in vedere ca eu am deja adeverinta de 

absolvire a cursurilor de competente (si diploma curand), as putea 

aplica planul meu de afaceri si in cadrul proiectului dumneavoastra 

Innotech, in baza articolului potivit caruia se acorda maxim 10% 

finantari eligibile pentru persoanele care nu au absolvit cursul de 

competente antreprenoriale in cadrul proiectului dumneavoastra? 

vor putea reprezenta mai mult de 10% din totalul planurilor de afaceri 
selectate in cadrul concursului” 
Informatii gasiti  in metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri 
publicata atat de site-ul Beneficiarului, cat si al Partenerului:  
https://partnet.ro/star-student/; 
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-
antreprenor-maine/   

14.  Am deja o diploma acreditata ANC  

2 - Am participat recent la un proiect Smart Innovate anul acesta, 

nu am castigat si imi doresc sa depun proiectul la Dvs. 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, pag. 16: 
„La concursul de planuri de afaceri pot participa atat cei care au absolvit 
programele de formare profesionala “Competente antreprenoriale, 
financiare si juridice” organizate in cadrul proiectului ”STAR – STudent astazi, 
AntreprenoR maine”, cat si cei care detin deja un certificat de absolvire a 
unui curs de Competente antreprenoriale autorizat de ANC cu o durata 
minima de 40 de ore de pregatire teoretica si practica. Acestia din urma 
trebuie, insa sa indeplineasca criteriile de apartenenta la grupul tinta si nu 
vor putea reprezenta mai mult de 10% din totalul planurilor de afaceri 
selectate in cadrul concursului” 

Informatii gasiti  in metodologia de elavuare si selectie a planurilor de afaceri 
publicata atat de site-ul Beneficiarului, cat si al Partenerului: 
https://partnet.ro/star-student/; 
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-
antreprenor-maine/ 

15.  Aveți în derulare Innotech student. Mă mai pot înscrie la cursul de 

competențe anteprenoriale? 

Derularea cursurilor de formare  antreprenoriala s-a incheiat. 

 

https://partnet.ro/star-student/
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-antreprenor-maine/
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-antreprenor-maine/
https://partnet.ro/star-student/
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-antreprenor-maine/
https://www.valahia.ro/proiecte/proiecte-structurale/star-student-astazi-antreprenor-maine/

