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PROGRAMUL „Ia startul cu noi! - STARTolj velünk Udvarhelyen!” 

 

 

I. DESCRIEREA PROGRAMULUI  

Programul „ Ia startul cu noi! - STARTolj velünk Udvarhelyen!” (denumit în continuare „Programul”) 

este un instrument de finanțare comunitară lansat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita 

Business Center”.  

În cadrul programului se vor acorda sprijin tinerilor din România care intenționează să devină 

antreprenori sub forma unui pachet de servicii gratuite. Acest pachet de servicii gratuite include:  

1. Finanțarea cheltuielilor de înregistrare a întreprinderii beneficiarului în registrul comerțului 

2. Sprijinirea vizibilității online al activității beneficiarului prin finanțarea cheltuielilor legate de rezervarea 

unei nume domain, servicii hosting pentru 12 luni, precum și cele legate de proiectarea unui website pentru 

Beneficiar cu design receptiv, interfață de gestionare a site-ului și a conținutului, adaptat pentru tablete și 

smartphonuri 

3. Finanțarea cheltuielilor legate de branding al beneficiarului: proiectarea unui brand și logo modern, 

alegerea culorilor adecvate și crearea unui aspect specific cu ajutorul unor specialiști în domeniu  

4. Sprijinirea promovării activității beneficiarului prin finanțarea cheltuielilor legate de crearea portofoliului 

beneficiarului prin fotografierea produsului/serviciului/lucrării prestate de acesta 

5. Crearea unei pagini Google MyBusiness și acordarea de consultanță de marketing online gratuită în primul 

an de activitate al întreprinderii  

6. Acordarea de consultanță juridică și economică gratuită în primul an de activitate al întreprinderii 

7. Punerea la dispoziția beneficiarului în mod gratuit sălile de conferință și de ședință aflate în incubatorul 

de afaceri „Harghita Business Center” în primul an de activitate a întreprinderii1. 

8. Punerea la dispoziția beneficiarului a rețelei de mentorat existent (național și internațional) al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center”, în mod nelimitat, în primul an de activitate al 

întreprinderii 

9. Acordarea participării pentru beneficiar, în mod gratuit, la Programul „Școală Antreprenorială” organizat 

de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center” – durata formării este de 60 de ore 

și se finalizează cu acordarea unei diplome acreditate și recunoscute în spațiul UE.  

10. Acordarea posibilității pentru beneficiar – în cazul în care acest beneficiu este avantajos acestuia conform 

activității întreprinderii - de a prezenta produsele/serviciile/lucrările în cadrul târgurilor organizate de către 

Municipiul Odorheiu Secuiesc pe teritoriul orașului, cum ar fi: târgurile lunare, Târgul de Toamnă, Târgul de 

Crăciun, etc.  

 

 
1 sala de conferință și de ședință pot fi folosite în total 25 de ore în primul an de activitate a întreprinderii, pe bază de programări 

prealabile, cu excepția datelor/perioadelor ocupate pentru ținerea evenimentelor Organizatorului 
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Pe lângă acest pachet de servicii gratuite, întreprinderile partenere ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Harghita Business Center” - antreprenori locali din Municipiul Odorheiu Secuiesc acordă 

pentru fiecare beneficiar al Programului tot un pachet de beneficii gratuite. Lista partenerilor locali este în 

continuă dezvoltare în tot parcursul Programului.  

 

II. SCOPUL 

Scopul principal al Programului este acela de a încuraja spiritul antreprenorial în rândul tinerilor din România, 

de a dezvolta o comunitate antreprenorială tânără și puternică, de a consolida o generație antreprenorială, 

de a întări o rețea de mentorat profesional și stabil.  

Poate aplica în cadrul programului orice persoană fizică care: 

1. nu a deținut și nici nu deține, în nici o formă de întreprindere, participație mai mare decât 49,9 % 

(nu a avut și nici nu are calitatea de acționar/asociat majoritar);  

2. înregistrează întreprinderea cu sediul pe teritoriul municipiului Odorheiu Secuiesc; 

3. se obligă că întreprinderea înființată va desfășura activitatea timp de cel puțin 1 an; 

4. se obligă că va participa la formarea profesională în cadrul Programului „Școală Antreprenorială” 

organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center”. 

Toate proiectele câștigătoare vor fi implementate în intervalul mai 2021 – 31.03.2022. 

 

III. STRUCTURA PROGRAMULUI  

Programul se desfășoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri, lansate în fiecare lună, pe data de 

1, pe parcursul anului 2021, începând cu luna mai până în luna decembrie inclusiv.  

Primul apel va fi deschis solicitanților în data de 1 mai 2021. Etapele programului:  

a) LANSARE APEL DE PROIECTE  

În fiecare dată de 1 a lunii, începând cu luna mai până în decembrie 2021 inclusiv.  

b) DEPUNERE ȘI EVALUARE PROIECTE  

Începând cu ora 10:00 a fiecărei date de 1 a lunii din perioada de program (mai-decembrie 2021) până la data 

de 10 a lunii, ora 23:59, inclusiv.  

Numărul maxim admis de proiecte în fiecare lună: 10. 

Evaluarea proiectelor se face după principiul primul venit – primul servit. În cadrul fiecărui apel, vor fi 

evaluate proiecte până la numărul maxim admis de 10. Proiectele neevaluate vor putea fi reînscrise de către 

aplicanți în cadrul Programului la următoarele apeluri.  

Perioada de evaluare: 11-15 a fiecărei luni.  

c) COMUNICARE REZULTATE  

În data de 15 a fiecărei luni se vor anunța aplicanții câștigători.  

Fiecărui aplicant, al cărui proiect a fost evaluat, dar respins în baza criteriilor de eligibilitate, i se va trimite o 

informare cu privire la motivele care au dus la respingerea aplicației sale. Fiecărui aplicant, al cărui proiect 
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nu a fost evaluat i se va trimite o informare în care va fi anunțat că proiectul depus nu a fost evaluat și 

invitația de a reînscrie proiectul în cadrul apelurilor următoare.  

d) SEMNARE CONTRACTE DE FINANȚARE CU APLICANȚII CÂȘTIGĂTORI  

În data de 20 a fiecărei luni pentru proiectele declarate câștigătoare în luna curentă. 

e) IMPLEMENTARE PROIECTE  

Proiectele pot fi implementate după data semnării contractului de finanțare pentru servicii gratuite 

(începând cu data de 21 a lunii).  

Termenul limită de implementare al tuturor proiectelor câștigătoare este data de 31.03.2022. 

 

IV. BUGETUL PROGRAMULUI 

Bugetul total al Programului este de 200.000 lei.  

 

V. ELIGIBILITATEA APLICANȚILOR 

Sunt eligibile următoarele categorii de aplicanți:  

1. Persoane fizice care: - nu au deținut și nici nu dețin, în nici o formă de întreprindere,2 participație mai mare 

decât 49,9 % (nu au avut și nici nu au calitatea de acționar/asociat majoritar);  

- înregistrează întreprinderea cu sediul pe teritoriul municipiului Odorheiu Secuiesc; 

- se obligă că întreprinderea înființată va desfășura activitatea timp de cel puțin 1 

an;  

- se obligă că vor participa la formarea profesională în cadrul Programului „Școală 

Antreprenorială” organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita 

Business Center”. 

Nu sunt eligibili aplicanții – persoane fizice care:  

- nu îndeplinesc cumulativ criteriile menționate mai sus;  

- au suferit condamnări definitive pentru orice tip de infracțiune;  

- nu și-au îndeplinit obligațiile referitoare la plata taxelor și impozitelor la bugetul 

local;  

- sunt vinovați de inducerea gravă în eroare a organizatorului prin furnizarea de 

informații incorecte/incomplete în cursul participării la apelul de proiecte sau 

de nefurnizarea informațiilor solicitate;  

Fiecare aplicant trebuie să declare pe proprie răspundere că nu se încadrează în niciuna din situațiile 

menționate anterior. În acest sens, trebuie descărcat, semnat și încărcat - cu ocazia înscrierii în Program - 

Declaraţia de eligibilitate – document atașat înscrierii în Program. 

 

 
2 inclusiv formele de desfășurare a activității economice, ca: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau 

întreprindere familială 
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VI. DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE/ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM  

În perioada Programului (mai-decembrie 2021) fiecare aplicant poate fi declarat câștigător și astfel, 

beneficiar al Programului doar o singură dată.  

Procedura de depunere a cererii/de înscriere în Program constă în completarea formularului de înscriere prin 

intermediul site-ului programului https://hbcenter.ro/startolj-velunk-udvarhelyen/  

Formularul de înscriere/Cererea se completează în limba română sau în limba maghiară, la alegerea 

aplicantului.  

Formularul trebuie completat cu atenție și cât mai clar posibil, pentru a putea fi evaluat corespunzător. 

!!!!Pentru trimiterea cererii/a înscrierii în Program este necesară completarea tuturor câmpurilor 

formularului de înscriere și atașarea tuturor documentelor obligatorii!!!!! 

Fiecare cerere/înscriere transmisă va primi un număr de înregistrare la care va fi menționată ora la care 

cererea/înscrierea fiecărui aplicant a fost trimisă.  

Fiecare aplicant trebuie să completeze un formular de înscriere/cerere care cuprinde:  

- Numele, prenumele aplicantului-persoană fizică, conform cărții de identitate care trebuie atașată cererii;  

- Email de contact  

- Telefon de contact  

- Descrierea motivației aplicantului – o pagină - 2000 de caractere.  

Pe lângă completarea corectă a formularului de înscriere:  

- Fiecare aplicant va descărca și va întocmi – conform ideii sale de afaceri – un plan de afaceri scurt și concret, 

conform modelului atașat înscrierii pe care va încărca pe platformă înainte de trimiterea înscrierii sale în 

Program 

- Fiecare aplicant va descărca, completa, semna și încărca o Declaraţie de eligibilitate conform modelului 

atașat înscrierii în Program 

- Fiecare aplicant va încărca pe platformă o copie a cărții sale de identitate 

!!!!Pentru a fi considerată o aplicație eligibilă este obligatorie completarea corectă a tuturor câmpurilor din 

cadrul formularului de înscriere, încărcarea copiei cărții de identitate al aplicantului, descărcarea, întocmirea 

și încărcarea planului de afaceri precum și descărcarea, completarea, semnarea și încărcarea Declarației de 

eligibilitate al aplicantului pe platforma înscrierii în Program!!!! 

Toate documentele pe care aplicantul trebuie să le încarce în platformă (cartea de identitate, declarația de 

eligibilitate al aplicantului, planul de afaceri) trebuie să fie în format .pdf și încărcate într-un singur 

document. 

 

VII. CONTRACTARE  

Aplicanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și sunt declarați câștigători după principiul primul venit 

– primul servit vor fi anunțați de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center” 

în scris, prin e-mail și vor fi invitați să semneze contractul de finanțare pentru data de 20 a fiecărei luni din 
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perioada de program (mai-decembrie 2021). În urma contractării, se trece la acordarea pachetului de servicii 

gratuite pentru câștigătorii deveniți beneficiari ai Programului. 

 

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Sunt prelucrate datele cu caracter personal ale aplicanților - persoane fizice (persoane vizate) de către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center” în calitatea sa de Organizator al 

Programului.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date (Regulamentul), precum și conform legislației subsecvente în 

domeniu. 

Datele cu caracter personal care se prelucrează sunt incluse în documentele transmise Organizatorului cu 

ocazia înscrierii în Program de către aplicanții-persoane fizice, sau pe parcursul derulării Programului.  

Temeiurile și scopurile pentru care Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal sunt:  

a) îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale ale Organizatorului în contextul derulării relațiilor aferente 

Programului; 

b.) gestiune administrativ-financiară;  

c.) păstrarea și arhivarea documentelor;  

d.) gestionarea controalelor efectuate de autorități. 

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Organizatorul prelucrează următoarele 

date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon precum și date din cartea de 

identitate ale aplicanților.  

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Organizatorul poate să dezvăluie datele 

cu caracter personal ale aplicanților către următoarele categorii de destinatari:  

a.) aplicantului-persoană fizică, în măsura în care aceasta exercită dreptul de acces de care beneficiază 

conform legislației aplicabile în materie;  

b.) autorităților publice locale/centrale; și 

c.) partenerilor contractuali.  

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator pe durata implementării Programului, 

precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului, inclusiv obligațiile de arhivare.  

Aplicantul-persoană fizică beneficiază, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu 

caracter personal, de următoarele drepturi:  

- dreptul la informare;  

- dreptul de acces la date;  

- dreptul la rectificarea datelor;  

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”),  

- dreptul la restricționarea prelucrării datelor;  
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- dreptul la portabilitatea datelor;  

- dreptul la opoziție; 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;  

- dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau 

instanțelor competente.  

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Organizator, precum și cu 

privire la drepturile persoanelor vizate, poate fi contactat Responsabilul privind Protecția Datelor, la adresa 

de e-mail: gdpr@hbcenter.ro.  

 

IX. DISPOZIȚII FINALE 

Organizatorul, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center” poate decide oricând 

modificarea perioadelor etapelor de concurs, precum și încetarea sau suspendarea acestora prin înștiințare 

scrisă, comunicată în prealabil, pe pagina de web al Programului: https://hbcenter.ro/startolj-velunk-

udvarhelyen/  

Informații suplimentare cu privire la organizarea și desfășurarea Programului pot fi solicitate de către 

orice persoană fizică interesată, la adresa de e-mail palyazatok@hbcenter.ro.  

 

 

Director executiv,  

Szakács-Paál István 
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