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Corrigendum nr. 1  la Documentația de Concurs a Planurilor de Afaceri  din cadrul proiectului ”Start-up 
Sănătos – SUS” POCU/829/6/13/142051 

 

Ref. la Anexa 7 -  Plan de afacere  în cadrul proiectului Start-Up Sănătos – SUS Model recomandat 

Varianta Inițială Varianta modificată 
II. I1. Flux de numerar - Cheltuieli pentru investiții 
(Valoarea totală a proiectului) 

II. I1. Flux de numerar - C. Cheltuieli pentru investiții 

II. I2. Cont de profit și pierdere: 
Rândul 20: Alte cheltuieli - Cheltuieli Neeligibile (se vor 
deconta din alte surse) 

II. I2. Cont de profit și pierdere: 
Rândul 20: Alte cheltuieli - Cheltuieli Neeligibile (se 
vor deconta din alte surse) – se va completa cu 0 

 
III.A. UTILIZAREA TIC (TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI ALE 
COMUNICĂRII) 
Cum aveți în vederea promovarea utilizării TIC? 
 
A1. Soluțiile/produsele/serviciile (de ex. soluții 
software/hardware) utilizate în procesul de 
producție/furnizare de bunuri, prestare de servicii 
și/sau execuție de lucrări au o pondere de minim 10% 
raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) 
 
Indicații pentru completare: 
- descrieți clar procesele în care sunt implicate 

soluții/produse/servicii TIC 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 

obiectul achiziției prin proiectul de minimis 
- precizați valoarea cumulată și ponderea din bugetul 

total al proiectului de minimis  al acestora 

 
III.A. UTILIZAREA TIC (TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI ALE 
COMUNICĂRII) 
Cum aveți în vederea promovarea utilizării TIC? 
 
A1. Soluțiile/produsele/serviciile (de ex. soluții 
software/hardware) utilizate în procesul de 
producție/furnizare de bunuri, prestare de servicii 
și/sau execuție de lucrări au o pondere de minim 10% 
raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) 
 
Indicații pentru completare: 
- descrieți clar procesele în care sunt implicate 

soluții/produse/servicii TIC 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 

obiectul achiziției prin proiectul de minimis 
- precizați valoarea cumulată și ponderea raportat la 

subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) al 
acestora 

III.A. UTILIZAREA TIC (TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI ALE 
COMUNICĂRII) 
Cum aveți în vederea promovarea utilizării TIC? 
 
 
A2. Soluțiile/produsele (de ex. soluții 
software/hardware) utilizate în procesul de 
producție/furnizare de bunuri, prestare de servicii 
și/sau execuție de lucrări au o pondere de minim 7% 

III.A. UTILIZAREA TIC (TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI ALE 
COMUNICĂRII) 
Cum aveți în vederea promovarea utilizării TIC? 
 
 
A2. Soluțiile/produsele (de ex. soluții 
software/hardware) utilizate în procesul de 
producție/furnizare de bunuri, prestare de servicii 
și/sau execuție de lucrări au o pondere de minim 7% 



 

 

raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) 
 
 
Indicații pentru completare: 
- descrieți clar procesele în care sunt implicate 
soluții/produse/servicii TIC 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile 
care fac obiectul achiziției prin proiectul de minimis 
- precizați valoarea cumulată și ponderea din 
bugetul total al proiectului de minimis  al acestora 
 

raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) 
 
 
Indicații pentru completare: 
- descrieți clar procesele în care sunt implicate 

soluții/produse/servicii TIC 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 

obiectul achiziției prin proiectul de minimis 
- precizați valoarea cumulată și ponderea raportat la 

subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) al 
acestora 

III.A. UTILIZAREA TIC (TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI ALE 
COMUNICĂRII) 
Cum aveți în vederea promovarea utilizării TIC? 
 
A3. Soluțiile/produsele (de ex. soluții software/hardware) 
utilizate în procesul de producție/furnizare de bunuri, 
prestare de servicii și/sau execuție de lucrări au o pondere 
de minim 5% raportat la subvenția solicitată (cumulat 
active fixe corporale/necorporale/obiecte de 
inventar/servicii) 
 
Indicații pentru completare: 
- descrieți clar procesele în care sunt implicate 
soluții/produse/servicii TIC 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care 
fac obiectul achiziției prin proiectul de minimis 
- precizați valoarea cumulată și ponderea din 
bugetul total al proiectului de minimis  al acestora 

III.A. UTILIZAREA TIC (TEHNOLOGIILE INFORMAȚIEI ȘI ALE 
COMUNICĂRII) 
Cum aveți în vederea promovarea utilizării TIC? 
 
A3. Soluțiile/produsele (de ex. soluții software/hardware) 
utilizate în procesul de producție/furnizare de bunuri, 
prestare de servicii și/sau execuție de lucrări au o pondere 
de minim 5% raportat la subvenția solicitată (cumulat 
active fixe corporale/necorporale/obiecte de 
inventar/servicii) 
 
Indicații pentru completare: 
- descrieți clar procesele în care sunt implicate 

soluții/produse/servicii TIC 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 

obiectul achiziției prin proiectul de minimis 
- precizați valoarea cumulată și ponderea raportat la 

subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) al 
acestora 

III.B. SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, INOVARE (CDI) 
 
B1. Se realizează investiții în produse (active fixe corporale 
și necorporale) conținând tehnologii mai noi de 3 ani 
(conform declarației furnizorului) într-o pondere de minim 
10% raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/ necorporale). 
 
[....] 
Toate aceste elemente se vor corela cu principiul Inovării 
Sociale pe care firma ar trebui să-l dezvolte ca element de 
inovare.   

III.B. SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, INOVARE (CDI) 
 
B1. Se realizează investiții în produse (active fixe corporale 
și necorporale) conținând tehnologii mai noi de 3 ani 
(conform declarației furnizorului) într-o pondere de minim 
10% raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/ necorporale). 
 
 
[....] 



 

 

- descrieți clar procesele inovative 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 

obiectul achiziției prin proiectul de minimis și servesc 
inovarea 

- precizați valoarea cumulată și ponderea din bugetul 
total al proiectului de minimis  al acestora 

Toate aceste elemente se vor corela cu principiul Inovării 
Sociale pe care firma ar trebui să-l dezvolte ca element de 
inovare.   
- descrieți clar procesele inovative 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 

obiectul achiziției prin proiectul de minimis și servesc 
inovarea 

precizați valoarea cumulată și ponderea raportat la 
subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) al 
acestora 

III.B. SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, INOVARE (CDI) 
 
B2. Se realizează investiții în produse (active fixe corporale 
și necorporale) conținând tehnologii mai noi de 3 ani 
(conform declarației furnizorului) într-o pondere de minim 
7% raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/ necorporale). 
 
[....] 
Toate aceste elemente se vor corela cu principiul Inovării 
Sociale pe care firma ar trebui să-l dezvolte ca element de 
inovare.   
- descrieți clar procesele inovative 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 

obiectul achiziției prin proiectul de minimis și servesc 
inovarea 

precizați valoarea cumulată și ponderea din bugetul total 
al proiectului de minimis  al acestora 

III.B. SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, INOVARE (CDI) 
 
B2. Se realizează investiții în produse (active fixe corporale 
și necorporale) conținând tehnologii mai noi de 3 ani 
(conform declarației furnizorului) într-o pondere de minim 
7% raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/ necorporale). 
 
[....] 
Toate aceste elemente se vor corela cu principiul Inovării 
Sociale pe care firma ar trebui să-l dezvolte ca element de 
inovare.   
- descrieți clar procesele inovative 
- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 

obiectul achiziției prin proiectul de minimis și servesc 
inovarea 

precizați valoarea cumulată și ponderea raportat la 
subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) al 
acestora 

III.B. SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, INOVARE (CDI) 
 
B3. Se realizează investiții în produse (active fixe corporale 
și necorporale) conținând tehnologii mai noi de 3 ani 
(conform declarației furnizorului) într-o pondere de minim 
5% raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/ necorporale). 
 
[....] 
Toate aceste elemente se vor corela cu principiul Inovării 
Sociale pe care firma ar trebui să-l dezvolte ca element de 
inovare.   
- descrieți clar procesele inovative 

III.B. SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, INOVARE (CDI) 
 
B3. Se realizează investiții în produse (active fixe corporale 
și necorporale) conținând tehnologii mai noi de 3 ani 
(conform declarației furnizorului) într-o pondere de minim 
5% raportat la subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/ necorporale). 
 
[....] 
Toate aceste elemente se vor corela cu principiul Inovării 
Sociale pe care firma ar trebui să-l dezvolte ca element de 
inovare.   
- descrieți clar procesele inovative 



 

 

- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 
obiectul achiziției prin proiectul de minimis și servesc 
inovarea 

precizați valoarea cumulată și ponderea din bugetul total 
al proiectului de minimis  al acestora 

- descrieți hardware-ul/software-ul/ serviciile care fac 
obiectul achiziției prin proiectul de minimis și servesc 
inovarea 

precizați valoarea cumulată și ponderea raportat la 
subvenția solicitată (cumulat active fixe 
corporale/necorporale/obiecte de inventar/servicii) al 
acestora 

IV.D1. Bugetul proiectului 
 
Notă:   
Se vor considera numai cheltuielile eligibile. 
Se corelează cu Partea II, secțiunile H1, E1.5 și D4.3. 
*Anexa lista de cheltuieli eligibile 
**Se selectează una sau mai multe teme specifice dintre 
cele descrise la Partea III a machetei planului de afaceri. 
***Se vor atașa oferte/capturi de ecran ale site-urilor de 

profil, ale elementelor de investiții care se doresc a fi 
achiziționate în cadrul proiectului. Se vor atașa declarația 
furnizorului/alte documente din care să reiasă că 
echipamentele/software-urile/serviciile achiziționate conțin 
tehnologii mai noi de 3 ani. 
 

IV.D1. Bugetul proiectului 
 
IV.D1. Bugetul proiectului 
Notă:   
Se vor considera numai cheltuielile eligibile. 
Se corelează cu Partea II, secțiunile H1, E1.5 și D4.3. 
*Anexa lista de cheltuieli eligibile 
**Se selectează una sau mai multe teme specifice dintre 
cele descrise la Partea III a machetei planului de afaceri. 
***Definiția echipamentelor tehnologice şi software-uri 
necesare desfășurării activității: se vor lua în considerare 
toate bunurile eligibile de tipul mijloacelor fixe cf. H.G. 
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea și duratele normale de funcționare a 
mijloacelor fixe care au directă legătură cu fluxul de 
producție, aplicații informatice (software), servicii de 
prelucrare date, întreținere, actualizare și dezvoltare 
aplicații informatice și licențe aferente programelor 
software 
 
Cheltuielile vor fi încadrate în platformă la D1. Bugetul 
proiectului,  ”Tipul cheltuielii” în următoarele subcategorii: 
5.1. Echipamente tehnologice 
16.1 Prelucrare date 
16.2 Întreținere, actualizare și dezvoltare aplicații 
informatice 
16.5 Licențe aferente programelor software 

****Se vor atașa oferte/capturi de ecran ale site-urilor de 
profil, ale elementelor de investiții care se doresc a fi 
achiziționate în cadrul proiectului. Se vor atașa declarația 
furnizorului/alte documente din care să reiasă că 
echipamentele/software-urile/serviciile achiziționate conțin 
tehnologii mai noi de 3 ani. 

 


