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1. DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI  

  

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, în calitate de 

lider, împreună cu ICEBERG PLUS S.R.L., în calitate de partener derulează proiectul 

POCU/829/6/13/141809 ”Junior Business Academy - Accelerator al integrării pe piața muncii a 

noilor generații de studenți și absolvenți antreprenori inovatori”, Cod SMIS 2014+ 141809, proiect 

cofinanțat din programul operațional capital uman 2014-2020, Axa Prioritară AP6 „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/cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI”, începând cu data de 31.12.2021. 

Proiectul are ca obiectiv creșterea gradului de inovare și de utilizare sustenabile a resurselor 

tehnologice, umane și financiare din Regiunea Centru prin instruirea și integrarea studenților și 

absolvenților  de învățământ universitar pe piața forței de muncă în sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și se 

va implementa pe perioada a 24 de luni (31.12.2021 – 30.12.2023). 

 

Obiectivele asumate sunt:  

 

OS1. Descoperirea spiritului antreprenorial în rândul studenţilor din învăţământul universitar din 

Regiunea Centru printr-o campanie de informare cu cel putin 10 evenimente.  

 

OS2. Asigurarea dobândirii și consolidării de competenţe antreprenoriale pentru cel puţin 360 

de studenţi din Regiunea Centru prin derularea unui program de formare antreprenorială utilizând 

metode inovative de învăţare orientate spre domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI.  

 

OS3. Încurajarea inovaţiei şi dezvoltării durabile prin subvenţionarea şi consilierea a minim 14 

întreprinderi care vor genera valoare în Regiunea Centru, în sectoarele economice cu potenţial 

competitiv identificate conform SNC.  

 

OS4. Crearea a minim 70 de noi locuri de muncă în Regiunea Centru contribuind la creşterea 

gradului de angajare în rândul studentilor şi absolvenţilor din învăţământ universitar şi non 

universitar.  
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OS5. Asigurarea sustenabilităţii proiectului şi rezultatelor obţinute prin documentarea şi 

publicarea studiilor de caz exemple de bună practică bazate pe întreprinderile înfiinţate, într-un 

sistem integrat de susținere antreprenorială în universitate consolidat în jurul Societăţii 

Antreprenoriale Studenţeşti.  

 

OS6. Susținerea funcționării și dezvoltării întreprinderilor înființate prin activități integrate de 

mentorat, asistență, consultanță personalizată și monitorizare pe parcursul perioadei de 

implementare şi sustenabilitate.  

 

OS7. Creșterea vizibilității rezultatelor proiectului, experienţelor şi procedurilor aferente 

integrării elementelor de inovaţie în activităţi antreprenoriale.  

 

OS8. Utilizarea metodelor și instrumentelor de inovare socială și promovarea principiilor 

nediscriminării, Inovare socială, Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.  

 

Valoarea totală a proiectului este de 9,693,559.22 lei, iar valoarea cofinanțării este de 83,625.94 lei. 

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

2. SCOPUL PROCEDURII DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 

 

Prezenta metodologie are ca scop implementarea unei proceduri unitare la nivelul parteneriatului 

compus din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din 

Târgu Mureș, în calitate de lider, și ICEBERG PLUS S.R.L., în cadrul proiectului JBA, pentru 

identificarea, recrutarea și selecția grupului țintă, în cadrul activității A.2 “Selectarea grupului țintă 

ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială”. 

Activitatea A.2 are ca scop identificarea, recrutarea și selecția unui grup țintă (GT) de minim 360 

persoane cu domiciliul/reședința în unul din cele 6 județe ale regiunii 7 Centru care intenționează să 

dezvolte o afacere în această regiune și care se încadrează în una din categoriile de grup țintă eligibil. 

Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională 

transparentă, echidistantă și obiectivă, cu respectarea principiilor egalității de șanse și a tratamentului 

nediscriminatoriu. 
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3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A GRUPULUI ȚINTĂ 

 

Grupul țintă (GT) al proiectului este compus din 360 de persoane: 

• Studenţi (ISCED 5-7) – care demonstrează la data intrării în operaţiune (prima zi de curs de 

formare profesională în competenţe antreprenoriale) că sunt înmatriculați cel puţin în anul 2 

de studii de nivel licenţă. 

• Doctoranzi în ciclul de studii universitare de nivel doctorat (studenti doctoranzi) 

• Cursanţi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculaţi în colegiile organizate la nivelul 

instituţiilor de învăţământ superior) – care demonstrează la data intrării în operaţiune, ca sunt 

înmatriculați în cel puţin anul 2 de studii. 

Dintre cei 360 de studenți din grupul țintă minimum 10% vor face parte din următoarele 

categorii: etnie romă, proveniți din mediul rural, netradiționali, SEN - Special education needs 

(CES - Cerințe/nevoi educative speciale). 

 

Membrii grupului țintă trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile impuse prin:  

• Ghidul solicitantului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, versiunea Noiembrie 2019 Actualizat Iunie 2020 

• Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Innotech Student, versiunea Mai 2020  

• Cererea de Finanțare proiect ”Junior Business Academy - accelerator al integrării pe piaţa 

muncii a noilor generaţii de studenţi şi absolvenţi antreprenori inovatori”, cod SMIS 141809. 

Respectiv: 

1. au domiciliul/reședința în regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, 

Sibiu), în mediul urban sau rural.  

2. au calitatea de student, masterand, doctorand sau cursant și se regăsesc în una din următoarele 

situații:  

- Studenţi (ISCED 5-7) – care demonstrează la data intrării în operaţiune (prima zi de curs de 

formare profesională în competenţe antreprenoriale) că sunt înmatriculați cel puţin în anul 2 de 

studii de nivel licenţă. 

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de nivel doctorat (studenti doctoranzi) 

- Cursanţi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculaţi în colegiile organizate la nivelul 

instituţiilor de învăţământ superior) – care demonstrează la data intrării în operaţiune, ca sunt 

înmatriculați în cel puţin anul 2 de studii. 

*Pentru ca o persoană din oricare din categoriile de mai sus să fie eligibilă trebuie să demonstreze 

la data intrării în operațiune (prima zi de curs de competențe antreprenoriale) înmatricularea într-

unul din anii de studii universitare, așa cum sunt menționați mai sus.  
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3. intenționează să înființeze o afacere care va avea sediul social și punctele de lucru aferente 

activităților economice sprijinite prin schema de minimis în regiunea Centru (județele Alba, 

Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu). 

4. nu sunt acționari majoritari într-o altă întreprindere. 

 

IMPORTANT! 

Din grupul țintă al proiectului NU pot face parte: 

• persoanele care au mai participat/au mai reprezentat grup țintă la activități similare, la 

cursuri de specializare/ perfecționare în competențe antreprenoriale, acreditate ANC (CNFPA), 

co-finanțate din fonduri nerambursabile, în cadrul aceleiași perioade de programare, respectiv 

POCU 2014-2020; 

• persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului 

sau partenerilor săi din proiect și sunt rude sau afini de gradul 2 ai acestora;  

• persoanele specificate mai sus vor putea insa participa la selectia planurilor de afaceri in vederea 

obtinerii finantarii, in limita a 10% din total planuri depuse. 

 

4. CRITERII DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 

  

Grupul țintă al proiectului este format din minim 360 de persoane aparținând uneia sau mai multor 

categorii eligibile selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială, la 

concursul de planuri de afaceri, iar pentru câștigătorii acestuia - la stagii de practică, activități de 

consiliere și acordare de subvenții pentru inițierea unei afaceri și crearea de locuri de muncă.  

 

Vor fi selectate minim 360 persoane eligibile pentru participarea la activitatea de formare 

antreprenorială și, după caz, la celelalte activități ale proiectului, din care 10% fac parte din 

categoriile: etnie romă, proveniți din mediul rural, netradiționali, SEN (studenți, doctoranzi sau 

cursanți). 

 

4.1. Etape ale procesului de identificare, recrutare și selecție   

Procesul de identificare, recrutare și selecție a participanților în grupul țintă va parcurge următoarele 

etape:  

 

IDENTIFICARE: 

 

Activitatea de informare și identificare a grupului țintă va utiliza un mix de canale care să asigure 

participarea categoriilor și numărului de persoane vizat la activitatea de selecție a participanților: 
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- canalele de comunicare online deținute de membrii Consorțiului, respectiv paginile web https: 

//www.umfst.ro/home.html și https://www.iceberg.ro 

- canalele de social media ale celor 2 parteneri 

- comunitățile online create de cei 2 parteneri (în domeniile SNCDI: smart city, e-health, industrie 

4.0) 

- canalele de comunicare directă ale Solicitantului cu celelalte universități din regiune 

- rețeaua de companii și organizații care și-au manifestat intenția de a sprijini și promova 

proiectul la nivelul regiunii Centru  

- evenimente de informare și înregistrare a grupului țintă, în spațiile proprii ale partenerilor sau 

în spații publice. 

 

RECRUTARE și SELECȚIE 

 

• lansarea activității de recrutare și selecție; 

• comunicarea informațiilor relevante privind proiectul în vederea participării la procedura de 

selecție prin depunerea dosarelor de candidatură;  

• depunerea dosarelor de candidatură în grupul țintă (recrutarea);  

• analiza dosarelor de candidatură a persoanelor recrutate (verificarea încadrării în criteriile de 

eligibilitate și a respectării condițiilor eliminatorii); 

• selecția și validarea grupului țintă eligibil; 

• publicarea grupului țintă eligibil validat.  

 

4.2. Metoda de selecție 

Selecția se va realiza în două etape: 

• În etapa I (eliminatorie) se va verifica de către experții de grup țintă îndeplinirea criteriilor 

de selecție de către persoana care solicită înscrierea,  

• etapa II, experții de grup țintă vor analiza din punct de vedere calitativ aplicația candidatului 

(conform răspunsurilor din Formularul de descoperire antreprenorială) declarat admis ca 

urmare a parcurgerii etapei 1.  

Criteriile care vor fi luate în considerare in stabilirea punctajului etapei II sunt:  

• motivația candidatului (1-5 puncte),  

• originalitatea ideii de afacere (1-5 puncte),  

• realismul ideii de afaceri (1-5 puncte),  

• claritatea exprimării (1-5 puncte).  

 

Un candidat va putea obține maxim 20 de puncte in cadrul evaluării etapei II. Toți aplicanții care 

întrunesc mai mult de 10 puncte vor fi declarați admiși în grupul țintă al proiectului și programați în 

https://www.iceberg.ro/
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cadrul unei grupe de curs. După selectarea unui număr de aproximativ 22-23 de membri GT va fi 

organizată o grupă de curs. Toate persoanele care transmit aplicații pentru înscrierea în GT vor fi 

anunțate cu privire la rezultatul evaluării dosarului de înscriere și vor avea posibilitatea formulării 

unei contestații. Lista persoanelor selectate pentru a participa la programul de formarea 

antreprenorială în cadrul proiectului va fi actualizată periodic.  

 

Selecția se realizează  prin metoda primul venit, primul servit, în urma analizei dosarului și 

eligibilității candidatului, cu condiția aprobării acestuia de către comisia de selecție, în urma 

evaluării criteriilor de eligibilitate și a punctajului minim obținut. 

 

În vederea eliminării riscului de abandon, în selecția grupului țintă se vor selecta un număr de 40 

persoane maxim, cu statut de rezervă pentru activitatea de formare.  

 

5. CONDIȚII DE NEDISCRIMINARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE 

 

Atât în procesul de identificare/ recrutare, cât și în procesul de selecție a grupului țintă se va respecta 

principiul nediscriminării așa cum este definit de OG 137/2000 promovând tratamentul egal, fără 

nicio deosebire, excludere, restricție sau preferiță, indiferent de naționalitate, rasă, etnie, limbă, 

nediscriminare religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala 

cronica necontagioasă, infectare HIV, apartenență la categorii defavorizate, precum și orice alt 

criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în 

condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute 

de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

De asemenea, prin prezenta metodologie se va asigura accesul egal al studenților în proiect conform 

principiului egalităţii de şanse între femei și bărbați. 

 

6. PROCESUL DETALIAT DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ ȘI LISTA 

DOCUMENTELOR NECESARE 

 

6.1. Înscrierea în grupul țintă 

 

Lansarea activității de recrutare și selecție  

Pentru alcătuirea grupului țintă echipa de implementare a proiectului va identifica persoane fizice 

din categoriile eligibile, care vor putea beneficia de formare antreprenorială prin cursuri de 

Competențe Antreprenoriale autorizate ANC și, după caz, vor putea participa la concursul de planuri 

de afaceri, stagii de practică la întreprinderi existente, funcționale, cu activități economice care fac 
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parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planurilor de afaceri selectate, consiliere, mentorat. 

Acestea vor fi informate cu privire la activitățile, rezultatele propuse și beneficiile grupului țintă.  

Lansarea selecției va fi realizată în cadrul campaniilor de promovare a oportunităților antreprenoriale 

în județele regiunii sau prin promovare pe website-ul proiectului, a paginilor social media și pe site-

urile partenerilor.  

 

Depunerea dosarelor de candidatură  

Înscrierea, la programele de formare antreprenorială demarează în ianuarie 2022, cu posibilitatea 

depunerii Dosarului de aplicare până la 30 Aprilie 2022. În cazul în care locurile se ocupă mai 

devreme, înscrierea se va sista înainte de acest termen. 

Persoanele interesate vor putea să participe la activitățile proiectului, prin depunerea dosarelor de 

candidatură la sediile unuia dintre parteneri sau direct la experții responsabili cu gestionarea grupului 

țintă ai fiecăruia dintre parteneri.  

 

Fiecare aplicant poate să realizeze înscrierea și să transmită dosarul de aplicare prin platforma 

https://u2b.umfst.ro/jba/ pusă la dispoziție spre verificare și ulterior va putea depune dosarul în 

format fizic, în atenția experților de grup țintă, conținând: 

• Documentele standard de grup țintă (formulare și documentele justificative, doveditoare ale 

apartenenței la grupul țintă) 

• Formularul de aplicare la programele de formare - educație antreprenorială, completat în 

format electronic, în limba română. 

În vederea înscrierii în grupul țintă al proiectului, experții de grup țintă vor colecta documentele 

necesare constituirii dosarului de aplicare și vor verifica acuratețea informațiilor incluse în acestea. 

 

Verificarea respectării condițiilor de conformitate și eligibilitate   

La nivelul fiecăruia dintre parteneri se va realiza o verificare preliminară a dosarelor, pe măsura 

depunerii acestora, din perspectiva:  

- respectării condițiilor de eligibilitate    

- respectării condițiilor privind neîncadrarea în condițiile eliminatorii pentru grupul 

țintă  

- conformității dosarului (documentele solicitate sunt toate și în forma solicitată).   

În cazul în care se constată că din dosarul unui participant lipsesc documente la data verificării, se 

va solicita completarea dosarului într-un termen rezonabil, care i se va comunica participantului. 

După expirarea termenului solicitat, verificarea se va realiza luând în considerare documentele 

existente la dosar.   

 

 

https://u2b.umfst.ro/jba/
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6.2. Validarea dosarelor candidaților calificați   

 

Validarea dosarelor candidaților se va realiza după finalizarea etapei de verificare a conformității și 

eligibilității, de către o comisie de selecție și validare numită la nivelul fiecăruia dintre parteneri.  

Un dosar de candidatură poate fi declarat admis pentru validare doar dacă sunt îndeplinite condițiile 

de eligibilitate, dacă participantul nu se află în situațiile de excludere și dacă dosarul conține toate 

documentele în forma solicitată. Ca principiu, candidații cu dosare incomplete nu sunt considerați 

calificați pentru etapa de validare.  

Persoanele descalificate în această etapă vor fi informate cu privire la decizia de eliminare și li se va 

comunica faptul că au dreptul de a solicita comisiei de verificare clarificări în scris, în termen de 

maxim 2 zile de la data comunicării respingerii dosarelor. Comisia va răspunde la solicitările de 

clarificări în maxim 2 zile lucrătoare.   

Comisia de selecție și validare stabilește listele candidaților admiși pentru activitatea de formare, 

rezervele, și dacă este cazul lista candidaților respinși.   

Intrarea în grupul țintă a persoanelor declarate eligibile se va face pe baza criteriului primul venit, 

primul servit (înțeles în sensul că poate fi considerat intrat în grupul țintă candidatul cu dosarul de 

candidatură complet).  

Vor fi selectate și validate în grupul țintă minim 360 persoane eligibile care vor participa la 

activitatea de formare antreprenorială și după caz, la celelalte activități ale proiectului, din care 10% 

din categoriile: etnie romă, proveniți din mediul rural, netradiționali, SEN (studenți, doctoranzi sau 

cursanți). 

În vederea eliminării riscului de abandon, în selecția grupului țintă se va selecta un număr de 40 

persoane maxim, cu statut de rezervă pentru activitatea de formare.   

 

6.3. Publicarea grupului țintă validat  

 

La nivelul fiecărui partener, listele finale cu participanții validați, listele de rezervă și candidații 

respinși vor fi postate pe site-urile și la sediul partenerilor și se vor aduce la cunoștința participanților.   

 

6.4. Componența dosarului de candidatură  

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente personale ale fiecărui participant:  

1. Formularul de identificare a grupului țintă (Anexa nr.1) – anexa 8 Manualului Beneficiarului 

POCU- original  

2. Copie după cartea de identitate  

3. Copie certificat naștere.  

4. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)  
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5. Dovada studii: diplomă de absolvire (ultimul ciclu de învățământ) - copie  

6. Adeverință (in original 1 ) din care să reiasă că participantul se încadrează în una din 

categoriile:  

- Studenţi (ISCED 5-7) – care demonstrează la data intrării în operaţiune (prima zi de curs 

de formare profesională în competenţe antreprenoriale) că sunt înmatriculați cel puţin în 

anul 2 de studii de nivel licenţă. 

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de nivel doctorat (studenți doctoranzi) 

- Cursanţi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculaţi în colegiile organizate la nivelul 

instituţiilor de învăţământ superior) – care demonstrează la data intrării în operaţiune, ca 

sunt înmatriculați în cel puţin anul 2 de studii. 

7. Declarație pe propria răspundere privind: 

- participarea în nume propriu,  

- evitarea dublei finanțări și disponibilitate - original  

- declarație privind conflictul de interese - original  

Documentele vor fi depuse la sediul unuia dintre parteneri sau direct la experții responsabili cu 

gestionarea grupului țintă ai fiecăruia dintre parteneri, într-un exemplar original, cu excepția actelor, 

care se vor depune în copie, cu semnătura posesorului pe fiecare document, pentru certificarea 

conformității cu originalul.  

 

Toate documentele din Dosarul de aplicare sunt documente obligatorii, lipsa unuia dintre acestea 

putând duce la respingerea aplicantului pentru participare la acțiunile de formare. 

 

7. INDICATORI ASUMAȚI PRIN PROIECT 

 

Pentru Activitatea 2 “Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul 

programului de formare antreprenorială” indicatorii sunt: 

• Elaborarea prezentei Metodologii de identificare și selecție a grupului țintă 

• Atingerea pragului de cel puțin 360 de beneficiari selectați care vor participa la programul 

de formare antreprenorială 

• 4S129 = 360 beneficiari din care: 

- 4S129.1. roma - 3 

- 4S129.2. din mediul rural - 36 

- 4S129.3. netradiționali - 18 

- 4S129.4. SEN – 1 

 

 
1 În cazuri excepționale poate fi depus un alt document oficial care atestă înmatricularea în anul universitar 2021-2022.  
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8. ANEXE

Lista anexelor: 

- Anexa 1 - Formularul de identificare a grupului țintă  care include: acord de utilizare a datelor 
personale

- Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere care include: participarea în nume propriu, 

evitarea dublei finanțări și  privind conflictul de interese

- Anexa 3 – Formular de descoperire antreprenorială
- Anexa 4 - Lista documentelor necesare pentru înscrierea în grupul țintă

- Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în 
Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020

- Anexa 5 bis - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate

 

Întocmit, Avizat, 

Expert implementare Manager proiect 

Cristian Tălmăcean Conf. univ. dr. Ciucan-Rusu Liviu 

Expert implementare 

Alina Meszaros 

Coordonator Partener 

Aureliana Popa  



Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
TITLUL PROIECTULUI   

”Junior Business Academy –  
Accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți  

și absolvenți antreprenori inovatori” 
https://u2b.umfst.ro/jba/  
jba@u2b.umfst.ro  

Anexa 1 - Formularul de identificare a grupului țintă 

ANEXA 8 

Formularul de înregistrare individuală a participanților 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

Cod SMIS proiect: 141809 

Axă prioritară: 6 “Educație și competențe”. 

Titlu proiect: Junior Business Academy - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți și 
absolvenți antreprenori inovator 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU regiunea CENTRU 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

Date de contact: Nume/Prenume: Title, adresă:   locul de resedinta, telefon: telefon,  e-mail: e-mail 

Data intrării în operațiune:  

CNP:  codul numeric personal 

Zonă:  

Urban 

Rural 

Localizare geografică: 

Regiune:  Centru 

Județ: am domiciliul/resedinta in regiunea centru 

Unitate teritorial administrativă:  localitatea 

Gen: 

Masculin 

Feminin 

Vârsta: 
Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

https://u2b.umfst.ro/jba/
mailto:jba@u2b.umfst.ro


Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
TITLUL PROIECTULUI   

”Junior Business Academy –  
Accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații de studenți  

și absolvenți antreprenori inovatori” 
https://u2b.umfst.ro/jba/  
jba@u2b.umfst.ro  

Categoria de Grup Țintă din care face parte:  Student– nivelul de educatie la care sunteti inscris in acest moment 
, Anul anul de studiu 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată 

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

Nivel de educație: 

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1)      

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5) 

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

https://u2b.umfst.ro/jba/
mailto:jba@u2b.umfst.ro
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Persoană dezavantajată:   DA 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere 

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

Semnătura participant    Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

 Responsabil GT 

…………………… …………………… 

Data: Data: 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și 
prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în 
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către 
niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 

https://u2b.umfst.ro/jba/
mailto:jba@u2b.umfst.ro
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Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/a, title, domiciliat/ă în localitatea adresa de domiciliu, județ am 
domiciliul/resedinta in regiunea centru, având CNP codul numeric personal, posesor/posesoare 
al/a BI/CI seria seria si numarul cartii de identitate, eliberat/ă de emitentul cartii de 
identitate, la data de data de eliberare a cartii de identitate, , în calitate de participant in 
Grupul Țintă al proiectului JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața 
muncii a noilor generații de studenți si absolvenți antreprenori inovatori” cod MySmis 
141809 contract de finanțare nr. POCU/829/6/13/141809 din 30.12.2021, cunoscând 
prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere faptul 
că: 

- nu am mai participat până în prezent la un alt curs de formare profesională pentru 
dobândirea de competente în domeniul antreprenorial în alte proiecte finanțate din fonduri 
publice, (nu am absolvit alt curs de Competente Antreprenoriale acreditat de către ANC); 

-nu sunt angajat al liderului de  proiect  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 
Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș si nici al partenerului din proiect ICEBERG 
PLUS S.R.L.  și nici nu sunt  sotul/sotia sau o ruda ori un afin, pana la gradul 2 inclusiv   al unui 
angajat al Liderului de proiect sau al Partenerului  

-ma angajez sa nu urmez in paralel alte stagii de practica, consiliere si orientare

profesionale pe proiecte POCU pe tematica similara. 

Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă că sunt de acord cu întregul 
conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie. 

Nume, prenume 

Data: title 

Semnătura 

___________________________ 

https://u2b.umfst.ro/jba/
mailto:jba@u2b.umfst.ro
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Anexa 3 – Formular de descoperire antreprenorială

Formular de descoperire antreprenorială pentru înscrierea si validarea in Grupul Țintă al 
proiectului: 

JUNIOR BUSINESS ACADEMY - accelerator al integrării pe piața muncii a noilor generații 
de studenți si absolvenți antreprenori inovatori” cod MySmis 141809 contract de finanțare nr. 

POCU/829/6/13/141809 din 30.12.2021 

Intrebare de evaluare Raspuns 
Aveți o idee de afacere pe care doriți să o implementați? - Da

- Nu
In ce domeniu de afaceri ati dori sa activati? - Conform codurilor

CAEN
Aveți experiențe anterioare de tip antreprenorial ? (Activitati in firme, 
asociatii, cluburi, etc.), Daca da, de ce fel? 

- Da
- Nu

În medie, cât timp ati aloca zilnic, pentru implicarea în proiecte de 
inovare / antreprenoriat / de start-up/ spinoff? 

- mai puțin de 2 ore
- 2-4 ore
- 4-8 ore
- mai mult de 8 ore
- nu aș aloca timp

Cum ati evalua impactul/influența mediului universitar în calitate de 
promotor al antreprenoriatului la nivel local și regional? 

Punctaj intre 1 si 5 

Sunteți dispus să vă implicați într-o echipă pentru a demara o 
întreprindere sustenabilă? 

- Da
- Nu
- Nu stiu

Dacă ati reuși să deschideti o afacere, care este probabilitatea ca aceasta să aparțină de: 
În dependență de oportunitate/ocazie Punctaj intre 1 si 5 
Un hobby pe care îl practic Punctaj intre 1 si 5 
Același domeniul al activității profesionale (job actual) Punctaj intre 1 si 5 
Același domeniul în care mi-am efectuat studiile Punctaj intre 1 si 5 
În ce măsură sunt interesat de a activa într-un sistem de cooperare de 
tip Hub/Incubator/Accelerator de afaceri:  

Punctaj intre 1 si 5 

Punctaj Acordat de Expertul GT 
Motivatia candidatului (1-5 puncte) 

Originalitatea ideii de afacere (1-5 puncte) 
Realismul ideii de afaceri (1-5 puncte) 

Claritatea exprimarii (1-5 puncte). 
Total Punctaj 

https://u2b.umfst.ro/jba/
mailto:jba@u2b.umfst.ro
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Anexa 4 - Lista documentelor necesare pentru înscrierea în grupul țintă 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente personale ale fiecărui participant: 
1. Formularul de identificare a grupului țintă (Anexa nr.1) – anexa 8 Manualului

Beneficiarului POCU- original
2. Copie după cartea de identitate
3. Copie certificat naștere.
4. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
5. Dovada studii: diplomă de absolvire (ultimul ciclu de învățământ) - copie
6. Adeverință (in original1) din care să reiasă că participantul se încadrează în una din

categoriile:
- Studenţi (ISCED 5-7) – care demonstrează la data intrării în operaţiune (prima zi de

curs de formare profesională în competenţe antreprenoriale) că sunt înmatriculați
cel puţin în anul 2 de studii de nivel licenţă.

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de nivel doctorat (studenți doctoranzi)
- Cursanţi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculaţi în colegiile organizate la

nivelul instituţiilor de învăţământ superior) – care demonstrează la data intrării în
operaţiune, ca sunt înmatriculați în cel puţin anul 2 de studii.

7. Declarație pe propria răspundere privind:
- participarea în nume propriu,
- evitarea dublei finanțări și disponibilitate - original
- declarație privind conflictul de interese - original

Documentele vor fi depuse la sediul unuia dintre parteneri sau direct la experții responsabili cu 
gestionarea grupului țintă ai fiecăruia dintre parteneri, într-un exemplar original, cu excepția 
actelor, care se vor depune în copie, cu semnătura posesorului pe fiecare document, pentru 
certificarea conformității cu originalul.  

Toate documentele din Dosarul de aplicare sunt documente obligatorii, lipsa unuia dintre 
acestea putând duce la respingerea aplicantului pentru participare la acțiunile de formare. 

1 În cazuri excepționale poate fi depus un alt document oficial care atestă înmatricularea în anul universitar 
2021-2022.  

https://u2b.umfst.ro/jba/
mailto:jba@u2b.umfst.ro


1

Anexa 5 

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în 
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

Turism si ecoturim 
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
5590 Alte servicii de cazare 
7911 Activitati ale agentiilor turistice 
7912 Activitati ale tur-operatorilor 
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 

Textile si pielarie 
1310  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
1320  Productia de tesaturi 
1330 Finisarea materialelor textile 
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei 
de corp) 
1393 Fabricarea de covoare si machete 
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de 
imbracaminte 
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
1399 Fabricarea altor articole textile 
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele 
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 
1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
1420 Fabbricarea articolelor din blana 
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
1520 Fabricarea incaltamintei 
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 
4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin 
standuri, chioscuri si piete 
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 

Lemn si mobila 
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1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte 
material 
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
3103 Fabricarea de saltele si somiere 
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat 
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si 
echipamentelor 4673 
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic 
n.c.a 
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 
 
Industrii creative 
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 
5811 Activitati de editare a cartilor 
5813 Activitati de editare a ziarelor 
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 
5819 Alte activitati de editare 
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune 
5914 Proiectia de filme cinematografice 
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
7111 Activitati de arhitectura 
7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate 
de acestea 
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste 
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
7312 Servicii de reprezentare media 
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
7410 Activitati de design specializat 
7420 Activitati fotografice 
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 
8130 Activitati de intretinere peisagistica 
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9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
9003 Activitati de creatie artistica 
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii 
9329 Alte activitati recreative si distractive 
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 
 
Industria auto si componente 
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
2814 Fabricarea de articole de robinetari 
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de 
transmisie 
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule 
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule 
3020 Fabricarea materialului rulant 
3312 Repararea masinilor 
3314 Repararea echipamentelor electrice 
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 Repararea altor echipamente 
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea 
motocicletelor 
 
Tehnologia informatiilor si telecomunicatii 
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice 
2612 Fabricarea altor componente electronice 
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie 
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica  
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou 
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati 
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in 
magazine 
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 
5829 Activitati de editare a altor produse software 
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
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6190 Alte activitati de telecomunicatii 
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei 
6203  Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
6312 Activitati ale portalurilor web 
6399 Alte activitati de servicii informationale 
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 
 
Procesarea alimentelor si bauturilor 
1011 Productia si conservarea carnii 
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
1013 Fabricarea produselor din carne 
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
1052 Fabricarea inghetatei 
1061 Fabricarea produselor de morarit 
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor 
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 
1081 Fabricarea zaharului 
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo 
1085 Fabricarea de mancaruri preparate 
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
1089 Fabricarea altor produse alimentare 
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 
1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 
1105 Fabricarea berii 
1106 Fabricarea maltului 
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape 
imbuteliate 
5610 Restaurante 
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte activitati de alimentatie 
 
Sanatate si produse farmaceutice 
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
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4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 
7500 Activitati veterinare 
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 
8621 Activitati de asistenta medicala generala 
8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
8623 Activitati de asistenta stomatologica 
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure 
 
Energie si management de mediu 
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
2811 Fabricarea de motoare si turbine 
3512 Transportul energiei electrice 
3513 Distributia energiei electrice 
3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deseurilor periculoase 
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 Activitati si servicii de decontaminare 
 
Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii 
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 
 
Construcții 
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane 
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 
4291 Constructii hidrotehnice 
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 
4311 Lucrari de demolare a constructiilor 
4312 Lucrari de pregatire a terenului 
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 
4321 Lucrari de instalatii electrice 
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
4331 Lucrari de ipsoserie 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
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4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
4339 Alte lucrari de finisare 
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521* 
 
Fabricarea materialelor de construcții 
 
2229  Fabricarea altor produse din material plastic 
2311  Fabricarea sticlei plate 
2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  
2313  Fabricarea articolelor din sticlă  
2314  Fabricarea fibrelor din sticlă 
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 
2320  Fabricarea de produse refractare  
2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 
2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
2341  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  
2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  
2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 
2344  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  
2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
2351 Fabricarea cimentului 
2352 Fabricarea varului si ipsosului  
2361  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 
2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 
2363 Fabricarea betonului  
2364 Fabricarea mortarului 
2365  Fabricarea produselor din azbociment  
2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  
2370  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   
2391  Fabricarea de produse abrazive  
2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
 
 
Activități profesionale, științifice și tehnice  
 
7111  Activităţi de arhitectură 
7112  Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea  
7120  Activităţi de testări şi analize tehnice  
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 
 
 
 
Distribuție 
 
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 
4941 Transporturi rutiere de marfuri 
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5020 Transporturi maritime si costiere de marfa 
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 
5121 Transporturi aeriene de marfa 
5122 Transporturi spatiale 
5210 Depozitari 
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa 
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 
5224 Manipulari 
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal 
 
 



ANEXA 5 bis 
 
  

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA 
SI SANATATE 

 
 
1. BIOECONOMIE 

1.1. Agro-alimentare 
1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional 
1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol  
1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură şi 

sericicultură, la provocările secolului XXI 
1.1.4.  Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi 

a calităţii vieții 
1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului 

schimbărilor climatice globale 
1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil  
1.3. Biotehnologii  

1.3.1. Bionanotehnologii 
1.3.2. Biotehnologii de mediu 
1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare 
1.3.4. Biotehnologii industriale 
1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice 
1.3.6. Bioanaliza 

1.4. Știința medicamentului 
1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice 
1.4.2 Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în 

vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo 
1.4.3 Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi 

tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi 
farmacocinetic 

1.4.4 Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă 
1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu 

mediul, animalele și omul. 
1.4.6 Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu 

potențial de răspândire în masă. 
 

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE 
2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații 

2.1.1 Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni 
2.1.2 Internetul viitorului 
2.1.3 Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software 
2.1.4 Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale 

2.2. Spațiu 



2.2.1 Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom) 
2.2.2 Aplicații spațiale integrate 

 
2.3.  Securitate 

2.3.1 Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a 
terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane 

o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme 
inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de 
securitate 

2.3.2 Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre – (modelarea şi simularea dinamicii 
sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi 
cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a 
deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în vederea integrării in 
reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție antiseismică, 
eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România) 

2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii 
sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea 
informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence) 

OBSERVAȚIE: 
Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia 
preponderent cazul aplicațiilor civile. 

 
 

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE  
3.1. Energie 

3.1.1 Creşterea eficientei energetice la generare, transport  şi distributie şi la 
consumator 

3.1.2 Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile 
3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei 
3.1.4 Tehnologii  curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili 
3.1.5 Instalații energetice de generație nouă  

3.2. Mediu și schimbări climatice 
3.2.1 Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă 
3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor  

3.3. Sisteme inteligente 
3.3.1  Oraşul inteligent 

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE 
4.1. Echipamente de transport 

1.1.1 Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic 

4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse 
4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse 

4.3. Tehnologii de depoluare 
4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor  

4.4. Materiale 



4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor 
prin acoperiri funcționale 

4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 
4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate 
4.4.4 Materiale pentru energie 
4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de 

transport 
4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei 

 
5. SĂNĂTATE 

5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie 
5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor 

markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene 
5.3 Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică  
5.4 Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală  
5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii  
5.6 Studierea si metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de 

mortalitate şi morbiditate din Romania 
5.7 Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică 
5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, 

farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea 
rezistenței la chimioterapie 

5.9 Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a 
medicamentelor şi suplimentelor alimentare 

5.10 Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție 
5.11 Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, 

formulare și control 
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