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Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară 6 Educație și competențe 
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 
Proiect „SIA - Studenti Inovatori, viitori Antreprenori”, ID 140494 
 
 

02.05.2022, București 
 
 

ANUNȚ PRIVIND PUBLICAREA APELULUI DE CONCURS  

SELECȚIE PLANURI DE AFACERI 

 
 

OTP CONSULTING ROMANIA SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu ASOCIAȚIA DE 

MARKETING A STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA - AMA, în calitate de Partener 1, anunță publicarea 

apelului de concurs pentru selecția planurilor de afaceri prevăzute în cadrul proiectului „SIA - 

Studenți Inovatori, viitori Antreprenori”  ID 140494. 

 

Categorii potențiali aplicanți: studenți înmatriculați minim în Anul II studii licență, masteranzi 

și doctoranzi care au participat la cursul de formare antreprenorială derulat în cadrul 

proiectului „SIA - Studenți Inovatori, viitori Antreprenori”  ID 140494, precum și cei care 

îndeplinesc condițiile de grup țintă prevăzute în cadrul Ghidului Innotech Student și care 

intenționează să își deschidă o afacere în mediul urban / rural într-una dintre cele 7 regiuni mai 

puțin dezvoltate (Nord-Est, Centru, Nord-Vest, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Sud-Est),  

 

Potențialii aplicanți se pot înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, 

respectând Regulamentul de concurs (disponibil pe site-ul https://finantarisia.ro/) și Calendarul 

de concurs indicat mai jos. 

 

Ca urmare a finalizării concursului de selecție planuri de afaceri, vor fi selectate 20 de planuri 

de afaceri, care vor beneficia de finanțare nerambursabilă / subvenție în cadrul Schemei de 

Minimis asociate Apelului Innotech Student. 

 

Depunerea dosarului de concurs (lansarea apelului de concurs) se va realiza între: 16.05.2022 

(ora 00:00) – 29.05.2022 (ora 23:59). 

https://finantarisia.ro/
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Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 29.05.2022 (ora 23:59).  

 

Modalitatea de transmitere a dosarului de concurs: pe email la adresa 

antreprenor.sia@gmail.com. După transmiterea dosarului de concurs, vă rugăm să ne contactați 

la tel: +40.726.277.369, în cazul în care nu primiți email de confirmare din partea noastră în 

maxim 12 ore. Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată 

(cel târziu până pe data de 29.05.2022, ora 23:59), motiv pentru care vă recomandăm să 

transmiteți documentele în așa fel încât ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. 

Proiectele care vor ajunge pe email după data de 29.05.2022, ora 23:59, nu vor intra în 

competiție. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea mesajelor. 

 

Componența dosarului de concurs: a se consulta Regulamentul de concurs și documentul 

intitulat Componența Dosarului de concurs PA disponibil online pe site-ul 

https://finantarisia.ro/. 

 

Evaluarea dosarelor de concurs: cu respectarea criteriilor de selecție indicate în Regulamentul 

de concurs și în conformitate cu calendarul de mai jos. 

 

Criteriile de selecție: a se consulta Regulamentul de concurs disponibil online pe site-ul 

https://finantarisia.ro/. 

 

Calendarul de concurs: 

ACTIVITATE INTERVAL 

Publicarea Regulamentului de organizare a concursului de 

selecție planuri de afaceri (publicarea apelului de concurs) 
02.05.2022 

Depunerea planurilor de afaceri (lansarea apelului de concurs) 
16.05.2022 (ora 00:00) – 

29.05.2022 (ora 23:59) 

Evaluare FAZA A – evaluarea condițiilor de eligibilitate 17.05.2022 – 01.06.2022 

Evaluare FAZA B – evaluarea tehnică și financiară a planului de 

afaceri. Susținerea planului de afaceri 
17.05.2022 – 04.06.2022 

Publicarea listei intermediare cu planurile selectate 05.06.2022 

Depunerea contestațiilor 
05.06.2022 (ora 12:00) –  

07.06.2022 (ora 12:00) 

mailto:antreprenor.sia@gmail.com
https://finantarisia.ro/
https://finantarisia.ro/
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Soluționarea contestațiilor 07.06.2022 – 08.06.2022 

Publicare listei finale cu planurile selectate 09.06.2022  

Semnarea contractelor de subvenție 24.06.2022 – 27.06.2022 

 

Transparență: informațiile și materialele aferente apelului de concurs selecție planuri de afaceri 

pot fi consultate accesând site-ul proiectului https://finantarisia.ro/ sau pot fi solicitate 

transmițând un email la adresa antreprenor.sia@gmail.com.  

 

 

Pe durata depunerii dosarelor de concurs, organizatorul concursului va asigura suport 

administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin email la 

clarificările de natură procedurală / administrativă privind modalitatea de înscriere în concurs. 

Pentru informații în acest sens, puteți contacta organizatorul de concurs la telefon: 

+40.726.277.369, email: antreprenor.sia@gmail.com. 

 

!!! Vă recomandăm să consultați cu atenție Regulamentul de organizare a concursului de 

selecție planuri de afaceri SIA. 

 

https://finantarisia.ro/
mailto:antreprenor.sia@gmail.com
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