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ERATA NR. 1  

LA METODOLOGIA DE SELECȚIE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ 
DIN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL 

StartUPT 
Cod SMIS: 140550 

 
Se modifică următoarele precizări din cadrul Metodologiei de selecție a membrilor grupului 
țintă care vizează domiciliul studenților care pot participa la activitățile de formare din 
cadrul proiectului și perioada de sustenabilitate a afacerilor înființate în urma selectării în 
cadrul concurului de planuri de afaceri: 
 

Varianta inițială  Varianta modificată pe 11.02.2022 

1. Cadrul general 
 
[...] Activitățile proiectului se adresează 
studenților înmatriculați în cadrul unei 
facultăți din Regiunea Vest a României care au 
domiciliul/reședința într-una din regiunile mai 
puțin dezvoltate ale României și care își doresc 
să înființeze o afacere într-una din aceste 
regiuni.  
Proiectul încadrează mai multe etape:  
• Formare în antreprenoriat – cel puțin 
341 de studenți vor urma cursuri de 
„Competențe Antreprenoriale” certificate 
ANC;  

• Concurs de planuri de afaceri – va fi 
organizat un concurs de planuri de afaceri unde 
vor fi selectate 26 de planuri de afacere din 
sectoarele competitive identificate conform 
SNC (Anexa 7 la Metodologie): 13 afaceri vor fi 
finanțate cu maximum 40.000 de euro și vor 
viza înființarea a minimum 2 locuri de muncă, 
iar 13 afaceri vor primi finanțare în cadrul 
proiectului cuprinsă între 40.000 – 60.000 de 
euro și vor viza înființarea a minimum 3 locuri 
de muncă. În total, în cadrul proiectului 65 
locuri de muncă vor fi create și menținute (din 
care 26 vor fi ocupate de studenții selectați 
pentru implementarea planurilor de afaceri);  

• Stagii de practică și mentorat pentru cei 
26 de antreprenori selectați;  

• Dezvoltarea afacerii cu ajutorul 
finanțării primite timp de 12 luni;  

• Asigurarea sustenabilității afacerii 
înființate timp de 6 luni ulterior finalizării 
sprijinului.  

1. Cadrul general 
 
[...] Activitățile proiectului se adresează 
studenților înmatriculați în cadrul unei facultăți din 
Regiunea Vest a României care au 

domiciliul/reședința în România și care își doresc 
să înființeze o afacere într-una din regiunile mai 
puțin dezvoltate ale României. 
 
Proiectul încadrează mai multe etape:  
• Formare în antreprenoriat – cel puțin 341 
de studenți vor urma cursuri de „Competențe 
Antreprenoriale” certificate ANC;  

• Concurs de planuri de afaceri – va fi 
organizat un concurs de planuri de afaceri unde vor 
fi selectate 26 de planuri de afacere din sectoarele 
competitive identificate conform SNC (Anexa 7 la 
Metodologie): 13 afaceri vor fi finanțate cu 
maximum 40.000 de euro și vor viza înființarea a 
minimum 2 locuri de muncă, iar 13 afaceri vor primi 
finanțare în cadrul proiectului cuprinsă între 40.000 
– 60.000 de euro și vor viza înființarea a minimum 3 
locuri de muncă. În total, în cadrul proiectului 65 
locuri de muncă vor fi create și menținute (din care 
26 vor fi ocupate de studenții selectați pentru 
implementarea planurilor de afaceri);  

• Stagii de practică și mentorat pentru cei 26 
de antreprenori selectați;  

• Dezvoltarea afacerii cu ajutorul finanțării 
primite timp de 12 luni;  

• Asigurarea sustenabilității afacerii înființate 
timp de 15 luni ulterior finalizării sprijinului.  
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5. Prezentarea generală a teritoriului 
proiectului 
 
Teritoriul vizat în cadrul proiectului (din punct 
de vedere al domiciliului membrilor grupului 
țintă) se referă la următoarele regiuni mai 
puțin dezvoltate ale României cu excepția 
regiunii București-Ilfov:  
• Regiunea Centru (județul Alba, județul 
Brașov, județul Covasna, județul Harghita, 
județul Mureș, județul Sibiu);  

• Regiunea Nord-Est (județul Bacău, 
județul Botoșani, județul Iași, județul Neamț, 
județul Suceava, județul Vaslui);  

• Regiunea Nord-Vest (județul Bihor, 
județul Bistrița-Năsăud, județul Cluj, județul 
Maramureș, județul Satu Mare, județul Sălaj);  

• Regiunea Sud-Muntenia (județul Argeș, 
județul Călărași, județul Dâmbovița, județul 
Giurgiu, județul Ialomița, județul Prahova, 
județul Teleorman);  

• Regiunea Sud-Est (județul Brăila, 
județul Buzău, județul Constanța, județul 
Galați, județul Tulcea, județul Vrancea);  

• Regiunea Sud-Vest Oltenia (județul Dolj, 
județul Gorj, județul Mehedinți, județul Olt, 
județul Vâlcea);  
• Regiunea Vest (județul Arad, județul 
Caraș-Severin, județul Hunedoara și județul 
Timiș).  
 
De asemenea, membrii grupului țintă trebuie să 
fie studenți într-una din universitățile din zona 
de Vest a României. 
 

5. Prezentarea generală a teritoriului proiectului 
 
Teritoriul vizat în cadrul proiectului (din punct de 
vedere al sprijinirii dezvoltării de afaceri prin 
proiect) se referă la următoarele regiuni mai puțin 
dezvoltate ale României cu excepția regiunii 
București-Ilfov:  
• Regiunea Centru (județul Alba, județul 
Brașov, județul Covasna, județul Harghita, județul 
Mureș, județul Sibiu);  

• Regiunea Nord-Est (județul Bacău, județul 
Botoșani, județul Iași, județul Neamț, județul 
Suceava, județul Vaslui);  

• Regiunea Nord-Vest (județul Bihor, județul 
Bistrița-Năsăud, județul Cluj, județul Maramureș, 
județul Satu Mare, județul Sălaj);  

• Regiunea Sud-Muntenia (județul Argeș, 
județul Călărași, județul Dâmbovița, județul 
Giurgiu, județul Ialomița, județul Prahova, județul 
Teleorman);  

• Regiunea Sud-Est (județul Brăila, județul 
Buzău, județul Constanța, județul Galați, județul 
Tulcea, județul Vrancea);  

• Regiunea Sud-Vest Oltenia (județul Dolj, 
județul Gorj, județul Mehedinți, județul Olt, 
județul Vâlcea);  
• Regiunea Vest (județul Arad, județul Caraș-
Severin, județul Hunedoara și județul Timiș).  
 
 
Membrii grupului țintă pot avea 
domiciliul/reședința în orice regiune a României și 
trebuie să fie studenți într-una din universitățile din 
zona de Vest a României. 
 

6. Derularea efectivă a procesului de 
informare și selectare a persoanelor din 
grupul țintă 

 
[…] Pentru a fi eligibile pentru participarea la 
cursurile de „Competențe antreprenoriale”, 
persoanele din grupul țintă trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

6. Derularea efectivă a procesului de informare și 
selectare a persoanelor din grupul țintă 

 
[…] Pentru a fi eligibile pentru participarea la 
cursurile de „Competențe antreprenoriale”, 
persoanele din grupul țintă trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții:  
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• Să fie înmatriculate într-o instituție de 
învățământ superior (cel puțin în anul 2 de 
studii de licență);  

• Să aibă domiciliul sau reședința în orice 
regiune mai puțin dezvoltată din România;  

• Să fie înmatriculați în cadrul unei 
facultăți din Regiunea Vest;  

• Să își dorească să înființeze o afacere 
într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale 
României;  

• Ideea de afaceri să vizeze o activitate în 
sectoarele competitive identificate prin 
intermediul SNC sau care au în vedere 
dezvoltarea in domeniile și subdomeniile de 
dezvoltare inteligentă și sănătate identificate 
prin SNCDI (Anexa 7 la Metodologie);  

• Să nu mai fi urmat un curs de 
Competențe Antreprenoriale cofinanțat din 
fonduri nerambursabile. […] 

 

• Să fie înmatriculate într-o instituție de 
învățământ superior (cel puțin în anul 2 de studii de 
licență);  

• Să aibă domiciliul sau reședința în orice 
regiune din România;  

• Să fie înmatriculați în cadrul unei facultăți 
din Regiunea Vest;  

• Să își dorească să înființeze o afacere într-
una din regiunile mai puțin dezvoltate ale 
României;  

• Ideea de afaceri să vizeze o activitate în 
sectoarele competitive identificate prin intermediul 
SNC sau care au în vedere dezvoltarea in domeniile 
și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și 
sănătate identificate prin SNCDI (Anexa 7 la 
Metodologie);  

• Să nu mai fi urmat un curs de Competențe 
Antreprenoriale cofinanțat din fonduri 
nerambursabile. […] 

 
 
Toate celelalte prevederi ale metodologiei de selecție membrilor grupului țintă pentru participarea 
la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului rămân neschimbate. 
 
Metodologia de selecție în varianta revizuită poate fi accesată pe paginile web: 
https://www.cm.upt.ro/start-upt/   
https://www.fonduri-structurale.ro/startupt  
 
 
 
Data publicării:  
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