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ANUNȚ LANSARE CONCURS SELECȚIE PLANURI DE AFACERI 

DATA SERV ACCOUNTING SRL, anunță lansarea concursului de selecție planuri de afaceri 

din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate 

pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”ID 139541. 

Potențiali aplicanți: persoanele care au participat la cursul competente antreprenoriale, 

derulat în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru 

persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 se pot 

înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, respectând Regulamentul de 

concurs (atașat). 

Durată concurs: 11.12.2021 (ora 09:00) – 13.12.2018 (ora 18:00). 

Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 13.12.2018 (ora 21:00). 

Dosarul de concurs va cuprinde minim: 

- Anexa 0 Formular de înscriere (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- 

completat, format pdf, semnata si datata 

- Anexa 1 Planul de afaceri (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, 

format pdf, semnat si datat 

- Anexa 2 Buget (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format 

pdf, semnat si datat. Anexa 2 Buget se va transmite si in format editabil, astfel 

incat sa se poata verifica mai usor. 

- Anexa 3 Declarație angajament (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- 

completat, format pdf, semnat si datat 
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- Copie CI  (document identitate valabil în România)- format pdf 

- CV aplicant (în limba română)- completat, format pdf, semnat si datat.  

Dosarul de concurs se va transmite: 

- Electronic prin email la următoarea adresa: antreprenoriat139541@gmail.com ,    

menționând în titlul email-ului: DOSAR CONCURS.  

sau 

- Prin poștă la adresa: România, Municipiul București, sector 4, Data Serv Accounting 

S.R.L. Calea Vacaresti Nr. 238, Bl. 71, Sc. B, Etaj 3, Ap. 43, menționând pe plic: 

DOSAR CONCURS. 

- In cazul in care planul de afaceri a fost selectat pentru finantare sau se afla pe lista 

de rezerva, toate documentele se vor transmite in original, prin  poștă la adresa: 

România, Municipiul București, sector 4, Data Serv Accounting S.R.L. Calea Vacaresti 

Nr. 238, Bl. 71, Sc. B, Etaj 3, Ap. 43. 

- In faza de evaluare vor intra toate dosarele care s-au transmi electronic. 

Important: după transmiterea dosarului, vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul de 

telefon 0722844931, în cazul în care nu primiți email de confirmare din partea noastră. 

Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată 

(13.12.2021, ora 18:00), motiv pentru care vă recomandăm să transmiteți documentele în 

așa fel încât ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. Proiectele care vor ajunge pe 

email după data de 13.12.2021, ora 18:00, nu vor intra în competiție. Nu ne asumăm 

răspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea mesajelor / dosarelor.  

Pe durata depunerii dosarelor de concurs, organizatorul concursului va asigura suport 

administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin email la 

clarificările de natură procedurală / administrativă privind modalitatea de înscriere în 
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concurs. Pentru informații în acest sens, puteți contacta organizatorul de concurs la telefon: 

0722844931, email: anteprenoriat139541@gmail.com .  

Selecția: conform celor prezentate în Metodologia de selecție, inclusă în Regulamentul de 

concurs. 

!!! Vă recomandăm să consultați cu atenție Regulamentul de concurs. 

Calendar concurs: 

DEPUNERE 11.12.2021 ora 9:00 – 13.12.2021 ora 18:00 

Evaluare FAZA A – eligibilitate 14.12.2021 – 15.12.2021 

Evaluare FAZA B – tehnico-financiară 16.12.2021– 19.12.2021 

CONTESTAȚII 20.12.2021 – 22.12.2021 

Analiza contestatii faza B 23.12.2021 

REZULTATE FINALE 24.12.2021 

(din cerere) Schemă calendar de selecție: 

- Faza A: durată evaluare candidaturi 2 zile;  

- Faza B: durată evaluare candidaturi 4 zile; termen contestații: 2 zile; 

răspunsuri și rezultate finale: 2 zile. 

 

Planul de afaceri este primul pas spre FINANTAREA PENTRU PROPRIA AFACERE! 

mailto:anteprenoriat139541@gmail.com
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ANEXE METODOLOGIE  - Fișiere atașate: 

Anexa 0 Formular înregistrare 

Anexa 1 Plan de afaceri 

Anexa 2 Buget 

Anexa 3 Declarație de angajament 

Anexa 4 Listă cheltuieli eligibile 

Anexa 5 Coduri CAEN (neeligibile, eligibile și SNC) 

Anexa 6 Fisa eligibilitate FAZA A 

Anexa 7 Raport evaluare FAZA A 

Anexa 8 Fisa evaluare FAZA B 

Anexa 9 Raport evaluare FAZA B 

Anexa 10 Lista planuri de afaceri selectate 

Anexa 11 Lista de rezerva 

Anexa 12 Decizie numire juriu 

Anexa 13 Declarație juriu 

Anexa 14_Ghid AP 5 OS 5.2 

Anexa 15 Schema de miminis 

Anexa 16 Contract de subvenție model 

 


