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I. Obiectivele generale şi specifice ale proiectului 

Proiectul ” Comunitatea se dezvoltă – O șansӑ pentru Podgoria” este implementat de Centrul de 

Formare Profesionalӑ, Orientare, Consiliere şi Plasare a Forţei de Muncӑ  “FORMATEMP” în parteneriat 

cu: 

- Comuna Podgoria; 

- Școala Gimnazială Podgoria; 

- Asociaţia de dezvoltare comunitarӑ „Şanse egale”; 

- Formare profesionala Plus SRL; 

- BPI Management Consulting România SRL. 

I.1. Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintӑ reducerea numӑrului de persoane aflate în risc de sӑrӑcie 

şi excluziune socialӑ din comunitatea marginalizatӑ a comunei Podgoria, judeţul Buzӑu, prin 

implementarea de mӑsuri integrate. Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operaţional 

Capital Uman prin reducerea disparitӑţilor de dezvoltare economicӑ şi socialӑ a unui grup de 560 de 

persoane dintr-o comunitate marginalizatӑ și restul comunităților. Obiectivul general este concordant cu 

Axa Prioritară 4, care urmӑreşte promovarea incluziunii sociale, combaterea sӑrӑciei şi a oricӑrei forme 

de discriminare, prin asigurarea oportunitӑţii de dezvoltare a întregului potenţial individual, indiferent de 

originea socialӑ sau etnicӑ, prin dezvoltarea abilitӑţilor, cunoştinţelor şi experienţei necesare. 

I.2. Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

OS1. Sprijinirea mobilității forței de muncă, promovarea sustenabilității și calități locurilor de muncă (prin 

crearea a 105 locuri de muncă); 

 

OS2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (prin 

conferința de stimulare a implicării comunității marginalizate în activitățile proiectului și conferința de 

stimulare a sustenabilității activităților și rezultatelor proiectului în comunitate, prin 4 mese rotunde 

pentru dezvoltarea comunității pe tematica reducerea sărăciei, nediscriminării și tratamentului egal, prin 

activitățile extra curriculare cu elevii de 2 ore/zi , a 3 tabere și a 3 excursii de interculturalitate); 

 

OS3. Investiția în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții (prin cursurile de formare profesională pentru 345 de persoane și prin sesiunile de 

orientare și consiliere pentru 345 de persoane); 
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OS4. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii socio-medicale (prin înființarea unui centru 

multifuncțional la nivelul comunității și 2 centre medicale); 

 

OS5. Intervenția în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (prin reabilitarea a 15 de locuințe ale 

grupului țintă și oferirea serviciilor de igienizare în 32 de gospodării); 

 

OS6. Intervenția în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări de acte (prin acordarea 

de servicii de consultanță juridică pentru reglementările actelor de proprietate a 15 gospodării); 

 

OS7. Creșterea gradului de conștientizare a factorilor sociali relevanți în legătură cu importanța egalității 

de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială. 

I.3. Furnizarea serviciilor de asistenţӑ pentru începerea unei activitӑţi 

independente 

În cadrul activitӑţii A4, Furnizarea serviciilor de asistenţӑ pentru începerea unei activitӑţi independente, 

proiectul prevede urmӑtoarele activitӑţi: 

1. Formarea antreprenorialӑ a 100 de participanţi – grup țintă - , 5 grupe, cu durata de 10 zile; 

2. Asistarea şi monitorizarea a 100 de persoane – grup țintă - pentru demararea şi 

implementarea unei activitӑţi independente. 

3. Concurs de idei de afaceri cu urmӑtoarele premii: 

5 premii de câte 30.000 lei pentru demararea afacerilor;  

15 premii de câte 10.000 lei pentru demararea afacerilor; 

 

SAU SUB REZERVA APROBĂRII ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACT: 

 

10 premii de câte 45.000 lei pentru demararea afacerilor;  

10 premii de câte 30.000 lei pentru demararea afacerilor; 

50 premii de câte 10.000 lei pentru demararea afacerilor.  

 

II. Condițiile și etapele desfășurării concursului de idei de afaceri 

II.1. Condiţii de eligibilitate şi conformitate 

La concursul de idei de afaceri pot participa și pot fi desemnați câștigători doar persoane care 

îndeplinesc cumulativ urmӑtoarele condiţii: 
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1. Participantul a urmat cursul de competenţe antreprenoriale în cadrul proiectului „Comunitatea se 

dezvoltă – O șansӑ pentru Podgoria” şi deţine diplomӑ/adeverinţӑ de absolvire; 

2. Afacerea va fi nou înfiinţatӑ în aria geograficӑ de interes a proiectului, comuna Podgoria, judeţul 

Buzӑu; 

3. Participantul respectă condițiile de eligibilitate din ANEXA 3 (Declarație de eligibilitate); 

4. Participantul se angajează, conform ANEXEI 4 (Declarație de sustenabilitate și angajament): 

- să înființeze PFA/SRL în maximum 15 de zile de la data deciziei de premiere; 

- să menţinӑ PFA/SRL minimum 7 luni de la data deciziei de premiere; 

-  să aibă calitatea de persoană fizică autorizată, asociat unic sau asociat, administrator în cadrul 

persoanei juridice pe care o va înființa;  

5. Participantul depune toate documentele şi anexele pe formatele din prezenta metodologie pânӑ la 

data limitӑ specificatӑ în anunţul de lansare a concursului, inclusiv documentele solicitate pentru 

clarificӑri. 

II.2. Etapa de informare a participanţilor 

Informarea participanţilor va fi realizatӑ prin: 

1. Publicarea metodologiei de concurs pe website-ul proiectului, https://sansa-podgoria.ro/, pentru 

consultare, conform calendarului din prezenta metodologie. Persoanele care doresc sӑ se înscrie la 

concurs vor putea trimite întrebӑri și observații pe adresa de e-mail a proiectului: 

raportare.podgoria@gmail.com. Întrebӑrile relevante şi rӑspunsurile vor fi publicate pe website-ul 

proiectului.  

2. Persoanele eligibile din grupul ţintӑ pot fi anunţate prin email, telefon, WhatsApp etc. despre 

publicarea metodologiei; 

3. Dupӑ încheierea perioadei de consultare, metodologia de concurs finalӑ va fi afişatӑ pe website-ul 

proiectului şi se va anunţa începerea concursului; 

4. Toate anunţurile privind concursul vor fi postate și pe pagina de Facebook a proiectului, 

https://web.facebook.com/sansapodgoria/,  şi vor fi afişate la sediul Primӑriei Podgoria.  

 

Anunţul privind concursul va menţiona:  

- detalii legate de modul de depunere a dosarului (data și intervalul depunerii, locul/locurile de depunere, 

persoana/persoanele de contact, program de lucru); 

- conținutul dosarului;  

- calendarul desfășurării concursului și al soluționării contestațiilor. 

 

https://sansa-podgoria.ro/
https://web.facebook.com/sansapodgoria/
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II.3. Etapa de depunere a documentelor  

 

II.3.1. Dosarul de selecţie 

Pentru a participa la concursul de idei de afaceri, participanţii vor depune fiecare câte un dosar care va 

cuprinde urmӑtoarele documente: 

 

 Document IMPORTANT 

1. Scrisoare de depunere a Planului de afaceri (Anexa 1) 
 

Indiferent de modalitatea de depunere a 
dosarului, solicitantul va primi un număr 
de înregistrare, care se va păstra ca 
referință pe toată durata desfășurării 
concursului. Vezi mai jos „Depunerea 
dosarului de selecţie”. 

2. Copie dupӑ actul de identitate Copia va fi semnatӑ olograf (de mânӑ), 
cu menţiunea „Conform cu originalul”. 

3. Copie dupӑ diploma/adeverinţa de absolvire a cursului de 
competenţe antreprenoriale în cadrul proiectului. 

Copia va fi semnatӑ olograf (de mânӑ), 
cu menţiunea „Conform cu originalul”. 

4.  Acord de prelucrare a datelor personale  
(Anexa 2) 

Acordul poate fi completat de mânӑ sau 
tehnoredactat şi va avea obligatoriu 
semnӑtura olografӑ (de mânӑ). 

5. Declaraţie pe propria rӑspundere de eligibilitate (Anexa 3) Declaraţia poate fi completatӑ de mânӑ 
sau tehnoredactatӑ şi va avea obligatoriu 
semnӑtura olografӑ (de mânӑ). 

6. Declaraţie de sustenabilitate și angajament ( Anexa 4) Declaraţia poate fi completatӑ de mânӑ 
sau tehnoredactatӑ şi va avea obligatoriu 
semnӑtura olografӑ (de mânӑ). 

7. Formularul Plan de afaceri (Anexa 5) Planul de afaceri va fi obligatoriu 
tehnoredactat - conform instrucţiunilor din 
anexa 5. Planul de afaceri va fi semnat 
de participant olograf (de mânӑ) şi 
datat pe prima paginӑ. 

 

II.3.2. Depunerea dosarului de selecţie 

Fiecare persoanӑ care doreşte sӑ se înscrie la concurs va putea depune (în intervalul menționat 

în calendar) un singur Plan de afaceri. 

 

Dosarul de selecție va fi depus într-una dintre variantele menționate mai jos: 

- personal sau prin poștă, la sediul Primӑriei Podgoria (comuna Podgoria, strada Principală, 

judeţul Buzău, codul 127480) sau la sediul de proiect al FORMATEMP (Bulevardul Nicolae 

Bălcescu, numărul 25, Bloc Wilson, scara A, etaj 7, apartament 14, interfon 114, sector 1, 

București); 

- prin e-mail la adresa: raportare.podgoria@gmail.com. 
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Toți participanții vor primi la depunere un număr de înregistrare alocat care va avea următoarea 

structurӑ: număr format din două cifre și ID proiect 114560. Exemplu: 01/114560. Numӑrul de 

înregistrare va fi folosit pe toată durata desfășurării concursului, fӑrӑ a fi menţionat numele acestora.  

Dacă este cazul, participanții vor primi sprijin la completarea şi depunerea dosarelor. 

 

 

II.4. Etapa de evaluare a planurilor de afaceri 

 

II.4.1. Comisia de coordonare şi juriul 

Primirea dosarelor se va face de către o Comisie de coordonare a desfӑşurӑrii Concursului de 

afaceri (numitӑ în continuare « Comisia de coordonare »), iar evaluarea tehnico-financiară a 

planurilor de afaceri se va face de către un Juriu. Membrii comisiei și ai juriului vor fi stabiliți prin 

decizii de către Managerul de Proiect, iar modul de funcționare și responsabilitățile vor face obiectul 

unei proceduri.  

 

În niciun moment înainte şi pe parcursul concursului, membrii Juriului nu vor interacţiona cu 

participanţii. Orice interacțiune neautorizată din partea membrilor comisiilor de jurizare cu beneficiarii 

concursului este strict interzisă și în cazul înregistrarii unei astfel de relații se va încheia automat relația 

contractuală cu membrul juriului în cauză. 

 

Procesul de evaluare este structurat în 2 pași:  

1. verificarea conformității administrative și a eligibilității; 

2. evaluarea tehnico-financiară. 

 

Juriul va putea transmite participanților solicitări de clarificare. 

 

II.4.2. Verificarea conformitӑţii administrative şi a eligibilitӑţii 

Dosarele vor fi verificate și în cazul în care sunt necesare clarificӑri, acestea vor fi solicitate în scris şi 

vor fi comunicate participantului, inclusiv prin telefon/whatsapp sau email. Participantul la concurs 

trebuie sӑ completeze dosarul şi sӑ rӑspundӑ clarificӑrilor cel târziu pânӑ la data limitӑ indicată în 

scrisoarea de solicitare clarificări. 
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Dosarele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate sau nu sunt complete şi conforme vor putea fi 

respinse. Rezultatele verificării dosarelor vor fi transmise participanților. Modul de înregistrare a 

participanților și de gestionare a dosarelor va fi stabilit prin procedură internă. 

 

II.4.3. Evaluarea tehnico-financiară a Planurilor de afaceri 

Evaluarea tehnico-financiară va fi făcută de un Juriu. Nota finalӑ a participantului la concurs va fi 

calculatӑ ca medie aritmetică între mediile acordate de membrii juriului. 

 

În cazul în care participantul doreşte sӑ conteste calculul punctajului, el va trimite o Contestaţie – Anexa 

9 Formular de contestație în scris, pe adresa de email a concursului, în termen de 2 zile lucrӑtoare de 

la anunţarea acestora. Rӑspunsul va fi comunicat participantului în scris, inclusiv prin mijloace 

electronice, în termen de maximum 4 zile. Contestaţia poate fi trimisӑ o singurӑ datӑ, iar decizia 

formulatӑ de Comisia de coordonare ca rӑspuns la contestaţie este definitivӑ.  

 

II.4.4. Desemnarea câştigӑtorilor şi acordarea premiilor 

Listele planurilor de afaceri selectate pentru finanțare și ale celor de rezervă vor fi publicate pe site-ul 

proiectului, în ordinea punctajului primit, cu menționarea numărului de înregistrare alocat inițial fiecărui 

proiect în parte. 

 

Acordarea premiilor se va face în ordine descrescӑtoare. În cazul în care existӑ punctaje identice, 

departajarea va fi fӑcutӑ în ordinea notelor acordate de Managerul de proiect. 

 

Participanţii selectați spre finanțare vor încheia un Contract de acordare a premiului.  

 

II.4.5. Calendarul concursului 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

DENUMIRE SUBACTIVITATE 

 

PERIOADA 

DERULARE 

 

OBSERVAȚII 

 

1.  Publicare metodologie și consultare publică 05 -15.03.2021  

2. Publicare metodologie finală 16.03.2021  

3. Depunere dosare cu planuri de afaceri  17.03 – 16.04.2021  

4. Evaluare eligibilitate și conformitate 

administrativă 

19 - 22.04.2021  

5. Evaluare tehnico-financiară 23.04 - 07.05.2021  
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6. Soluționare clarificări solicitate de juriu   10 - 11.05.2021 În funcție de numărul 
de solicitări, intervalul 
poate varia 

7. Afișare rezultate, ca urmare a evaluării 12.05.2021  

8. Depunere și răspuns contestații 13 – 20.05.2021  

9. Afișare listă definitivă a planurilor de afaceri 

câștigătoare și afișare listă de așteptare 

21.05.2021  

 

Calendarul concursului de planuri de afaceri poate suferi modificări în funcție de 

numărul planurilor de afaceri depuse sau alte situații care pot impune modificări 

calendaristice. 

 

Anexe 

Anexa 1: Scrisoare de depunere a Planului de afaceri  

Anexa 2: Acord de prelucrare a datelor personale 

Anexa 3: Declaraţie de eligibilitate 

Anexa 4: Declaraţie de sustenabilitate și angajament 

Anexa 5: Formularul Plan de afaceri 

Anexa 9: Formular de contestaţie 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Proiect cofinanţat prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020 
 
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 
Componentă 1 - Apel : POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități 
marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate  
 
Titlul proiectului: „Comunitatea se dezvoltă - O șansă pentru Podgoria” 
Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114909 
Beneficiar: Asociația - Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă 
"FORMATEMP" 
 
 

ANEXA 1 

Nr. înregistrare plan de afaceri ..................................../data............., ora............. 

SCRISOARE DE DEPUNERE A PLANULUI DE AFACERE 

Subsemnatul ……………................................................................CNP .............................................., 

cu domiciliul/reşedinţa în localitatea.............................................  str. ................................. nr. .... bl. …, 

sc ....., ap. .., județul ............... tel..........................., e-mail ......................................., în vederea înscrierii 

şi participării la Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului „COMUNITATEA SE 

DEZVOLTĂ - O ȘANSĂ PENTRU PODGORIA”, Contract POCU/140/4/2/114560, implementat în 

comuna Podgoria de către: Asociația - Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea 

forței de muncă "FORMATEMP", în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii: comuna Podgoria, 

Școala Gimnazială Podgoria, Asociaţia de dezvoltare comunitarӑ „Şanse egale”, Formare profesionala 

Plus SRL şi BPI Management Consulting România SRL, depun următoarele documente: 

1) Scrisoare de depunere a Planului de afaceri (Anexa 1) 

2) Copie dupӑ actul de identitate 

3) Copie dupӑ diploma/adeverinţa de absolvire a cursului de competenţe antreprenoriale în cadrul 

proiectului 

4) Acord de prelucrare a datelor personale (Anexa 2) 

5) Declaraţie de eligibilitate (Anexa 3) 

6) Declaraţie de sustenabilitate şi angajament  (Anexa 4) 

7) Formularul Plan de afaceri (Anexa 5) 

 

Vă rog să considerați că prin depunerea prezentei scrisori îmi declar intenția de a mă înscrie la 

concursul de idei de afaceri. Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în 

Metodologia concursului de idei de afaceri aferentă proiectului menționat mai sus și sunt de acord cu 

aceasta.  

 

NUME/PRENUME: ................................................................................... 

 

Semnătura:       Data: ..................................... 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020 

 
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 
Componentă 1 - Apel : POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități 
marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate  
 
Titlul proiectului: „COMUNITATEA SE DEZVOLTĂ - O ȘANSĂ PENTRU PODGORIA” 
Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114560 
Beneficiar: Asociația - Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă 
"FORMATEMP" 
 

ANEXA 2 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ȘI 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata……………………………………………………..................................., 

CNP …………………………………………. , în calitate de candidat la concursul de selecţie a planurilor 

de afaceri desfӑşurat în cadrul proiectului „Comunitatea se dezvoltă – O șansă pentru Podgoria” 

POCU/140/4/2/114560, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal pe care le-am introdus în documentele de înscriere la concursul de 

planuri de afaceri, iar aceste date corespund realității.  

Prin prezenta declar că sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta Declaratie şi în Cererea 

de înscriere la concursul de planuri de afaceri să fie utilizate în conformitate cu legea 677/2001 privind 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor 

date, cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia 

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislația naţională prin legea 506/2004.  

Înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a 

obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am 

furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conținute în 

dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă 

angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de 

candidatură depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de 

domiciliu etc.), să anunț echipa de proiect şi să aduc o copie a actelor doveditoare.  

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  

 

 

NUME/PRENUME: ................................................................................... 

 

Semnătura:       Data: ..................................... 
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de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități 
marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate  
 
Titlul proiectului: „COMUNITATEA SE DEZVOLTĂ - O ȘANSĂ PENTRU PODGORIA” 
Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114560 
Beneficiar: Asociația - Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă 
"FORMATEMP" 
 
 
 

ANEXA 3 

 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE 
 

 

Subsemnatul/subsemnata................................................................................,CNP:..............................., 

posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea 

.........................................str......................................................, nr. ........, bl. ........., scara ............, et. 

............, ap......................județul ............................., telefon.................................................................., 

e-mail........................................................................., 

 

în calitate de aplicant în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului: 

„Comunitatea se dezvoltă – O șansă pentru Podgoria”, cod POCU/140/4/2/114560 cunoscând că 

falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

 

1. Nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

2. Nu am fost niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru 

fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 

intereselor financiare naționale sau ale Comunităţii Europene; 

3. Nu am fost subiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii anterioare a Comisiei 

Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună 

sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi 

ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

4. Nu sunt angajat sau asociat al liderului de proiect sau al partenerului și nici nu sunt în relație de 

soț/soție, afin sau rudă până la gradul 2 inclusiv cu un angajat al liderului de proiect sau 

partenerilor1; 

5. Respect și nu mă aflu sub incidența prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 

 

1 Centrul de Formare Profesională, Orientare, Consiliere și Plasare a Forței de Muncă FORMATEMP, Comuna Podgoria, Școala 

Gimnazială Podgoria, Asociația de dezvoltare comunitară ”Șanse egale”, Formare profesională PLUS SRL, BPI Management 

Consulting România 



 
 
 
 
 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

 

în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei incompatibilităţi privind funcţionarii 

publici, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Nu am mai beneficiat de finanțare din fonduri nerambursabile pentru activitățile propuse în 

cadrul acestui proiect pentru care solicit finanțare. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

ca organizatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, documente 

doveditoare. Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, încalc 

prevederile legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

NUME/PRENUME: ................................................................................... 

 

Semnătura:       Data: ..................................... 
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ANEXA 4 

 

DECLARAŢIE DE SUSTENABILITATE ȘI ANGAJAMENT 
 

 

Subsemnatul/subsemnata................................................................................,CNP:..............................., 

posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea 

.........................................str......................................................, nr. ........, bl. ........., scara ............, et. 

............, ap......................județul ............................., telefon.................................................................., 

e-mail.........................................................................,  

 

în calitate de aplicant în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului: 

„Comunitatea se dezvoltă – O șansă pentru Podgoria”, cod POCU/140/4/2/114560, cunoscând că 

falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că în situația în care 

planul de afacere pe care îl depun va fi premiat în cadrul proiectului și voi încheia Contractul de 

premiere, mă oblig: 

 

- să înființez în termen de 15 zile de la data deciziei de premiere PFA/SRL în aria geograficӑ de interes 

a proiectului; 

- să menţin PFA/SRL minimum 7 luni de la data deciziei de premiere; 

- să am calitatea de persoană fizică autorizată, asociat unic sau asociat, administrator în cadrul 

persoanei juridice pe care o va înființa. 

 

Prezenta declarație a fost dată într-un exemplar original, semnat și datat de subsemnatul/a declarant/ă 

și menționez că cele declarate sunt conforme cu realitatea. 

 

 

 

NUME/PRENUME: ................................................................................... 

 

Semnătura:       Data: ..................................... 
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ANEXA 5 

 

Instrucţiuni de completare a Planului de afaceri: 

 

1. Planul de afaceri va fi tehnoredactat, nu sunt admise planuri de afaceri scrise de mânӑ; 

2. Toate rubricile sunt obligatorii; 

3. Spaţiile marcate cu ................... vor fi completate cu text; 

4. Tabelele vor fi completate cu text sau cifre, dupӑ caz. 

 

 

 

 

PLAN DE AFACERI  

 

Nume şi prenume: 

Data:  

Semnӑtura:  
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1. Ideea de afacere 

 

Descrierea afacerii:  

…………………………………………………………………………………………………. 

De ce este aceastӑ afacere o oportunitate? 

...................................................................................................................................... 

2. Produse şi servicii 

Descrierea produselor/serviciilor/lucrӑrilor oferite:  

…………………………………………………………………………………………………. 

Ce problemӑ/nevoie rezolvӑ afacerea pentru clienţi?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Ce oferӑ afacerea în mod unic pentru clienţi?   

…………………………………………………………………………………………………. 

Portofoliu produse/servicii/lucrӑri oferite la lansarea afacerii 

1. 

2. 

3. 

Perspective de dezvoltare ale afacerii: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

E PIAŢĂ 

3.  Piaţӑ 

Tip industrie : …………………………………………….. 
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Cod CAEN principal: ……………………………………. 

Descrierea pieţei şi a concurenţei în zona în care va fi înfiinţatӑ afacerea (includeţi lista 
principalilor concurenţi dacӑ este cazul): 

…………………………………………………………………………………………………. 

Analiza SWOT a lansӑrii afacerii pe piaţӑ:  

Puncte tari 

…………………………………… 

 

Puncte slabe 

…………………………………… 

 

Oportunitӑţi 

…………………………………… 

 

Ameninţӑri 

…………………………………… 

 

4. Clienţi/segment de piaţӑ 

Care este nişa identificatӑ? 

...................................................................................................................................... 

Clienţi  

Categorie de vârstӑ  

Sex  femei ;  bӑrbaţi ;  nu conteazӑ 

Educaţie  limitatӑ ;  studii medii ;  studii superioare 

Venituri  mici ;  medii ;  mari 

Ce nevoi/probleme au clienţii vizaţi?   

 

Comportament:   

Preferinţe:   

PLAN DE OPERARE 

5.  Sediu/punct de lucru 

Adresa sediul social :  ………………………………………….. 

Punct de lucru (dacӑ este cazul) : :……………………………. 

Tipuri de activitӑţi economice ce vor fi desfӑşurate: 
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Activitate Cod CAEN 

Lista autorizaţiilor de înfiinţare şi funcţionare necesare: 

Autorizaţie Unde va fi obţinutӑ 

  

  

  

6.  Resurse necesare 

 
Lista dotӑrilor necesare pentru demarare şi funcţionare: 

 

Denumire Cost estimat (RON) 

  

  

  

  

  

  

  

7.  Resurse umane 

Descrierea numӑrului de persoane cu care va funcţiona afacerea şi a responsabilitӑţilor lor. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tabel angajaţi: 

Poziţie şi calificӑri Timp de lucru Salariu net 
(RON) 

Buget lunar 
(RON) 

    

    

    

8.  Organizare/management 

Descrierea activitӑţillor şi a repartizӑrii resurselor umane:  

ActivitӑţI Responsabilitaţi Resurse umane 

Producţie/Servicii  
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Supervizare/calitate  

 

 

Furnizori/contracte  

 

 

Vanzӑri  

 

 

Administrativ  

 

 

Resurse Umane  

 

 

Marketing  

 

 

Financiar  

 

 

Organizare/management  

 

 

9.  Vânzӑri 

Descrierea strategiei de vânzӑri: 

...................................................................................................................................... 

Produs/servicii/lucrӑri Preţ unitar Strategie vânzӑri 

   

   

   

Volum de vânzӑri estimat în primul an: 

Produse/ 

Servicii/ 

Lucrӑri 

Luna 
1 

Luna 
2 

Luna 
3 

Luna 
4  

Luna 
5 

Luna 
6 

Luna 
7 

Luna 
8 

Luna 
9 

Luna 
10 

Luna 
11 

Luna 
12 

Produs 1             

Produs 2             

……             

             

TOTAl             
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10. Marketing 

Metode de promovare ale afacerii: 

...................................................................................................................................... 

 Activitӑţi de marketing 

 Marketing online (website, pagini social media, blog, SEO, publicitate online) 

 Publicitate în media (ziare, reviste, tv, radio) 

 Prin postӑ, flyere,… 

 Prin telefon 

 Seminare/conferinţe 

 Oferte gratuite în anumite condiţii 

 Oferte clienţi fideli 

 Servicii/Produse gratuite pentru ONGuri locale 

 Parteneriate strategice cu furnizori sau afaceri locale 

 Sponsorizӑri evenimente locale 

 Altele………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

PLAN FINANCIAR 

11. Financiar 

Tabelul cheltuielilor lunare estimate (poate fi completat cu linii suplimentare dacӑ este cazul) : 

Investiţii şi cheltuieli Luna 
1 

Luna 
2 

Luna 
3 

Luna 
4 

Luna 
5 

Luna 
6 

Luna 
7 

Luna 
8 

Luna 
9 

Luna 
10 

Luna 
11 

Luna 
12 

Investiţii 

Echipamente 

Utilaje 

Scule 

Maşină 
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IT 

…. 

Cheltuieli             

Înfiinţare afacere             

Autorizaţii             

Chirii             

Telefon, internet             

Transport             

Combustibil             

Utilităţi (apă, gaze, 
electricitate, 
salubritate, etc.) 

            

Consumabile             

Materie primă             

Întretinere şi reparaţii             

Personal             

Taxe şi impozite             

Promovare             

Administrative             

…..             

TOTAl             

 

Buget demarare: ………………………………..RON 

 

Evoluţia venitului şi profitului în primul an de activitate: 

...................................................................................................................................... 

Venit anual estimat 
(RON) 

Primul an de activitate 
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Profit anual estimat 

(RON sau %) 
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ANEXA 9 

 

FORMULAR DE CONTESTAȚIE  

Subsemnatul/subsemnata................................................................................,CNP:..............................., 

posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea 

.........................................str......................................................, nr. ........, bl. ........., scara ............, et. 

............, ap......................județul ............................., telefon.................................................................., 

e-mail.........................................................................,  

 

în calitate de aplicant în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului 

„Comunitatea se dezvoltă – O șansă pentru Podgoria”, cod POCU/140/4/2/114560,  

 

CONTEST...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

MOTIVE:.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................  

 

 

 

NUME/PRENUME: ................................................................................... 

 

Semnătura:       Data: ..................................... 

 

 

 


