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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 
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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: 

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;  

https://sansa-podgoria.ro/
https://web.facebook.com/sansapodgoria/
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- calendarul desfășurării concursului și al soluționării contestațiilor. 

 

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: 

- direct la persoana de contact, Expert Grup Țintă Gavrilă Georgiana, 0766/772.984 – program 

de primire planuri de afaceri: miercurea, între 10:00 și 12:00 și joia, între 14:00 și 16:00 și/sau la 
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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. 

 

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. Se vor finanța toate proiectele cu punctaje 

identice. În cazul în care acestea sunt ultimele pe listă, atunci se vor aplica următoarele criterii de 

departajare: 

- numărul de locuri de muncă asumate prin proiect; 

- valoarea mai mică a finanțării; 

- numărul de copii aflați în întreținere. 

 

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. Depunere dosare cu planuri de afaceri  17.03 – 17.05.2021  

2. Evaluare eligibilitate și conformitate 18.05 – 21.05.2021  
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administrativă  

3. Evaluare tehnico-financiară 24.05 – 04.06.2021   

4. Soluționare clarificări solicitate de juriu   07.06 – 08.06.2021 În funcție de numărul 
de solicitări, intervalul 
poate varia 

5. Afișare rezultate, ca urmare a evaluării 09.06.2021  

6. Depunere și răspuns contestații 10.06 – 17.06.2021  

7. Afișare listă definitivă a planurilor de afaceri 

câștigătoare și afișare listă de așteptare 

18.06.2021  

 

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 7: Grila de evaluare a conformității administrative 

Anexa 9: Formular de contestaţie 

Anexa 10: Grila de evaluare tehnico-financiară a Planului de Afaceri 

 


