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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şioraşe cu o populaţie de până la 20.000 

locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de 

DLRC. 

Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”              

 

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ  

pentru a participa la activitatea SA3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din GT pentru 

infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin prin consiliere in elaborarea 

unui plan de afaceri si suport in infiintarea companiei din cadrul proiectului 

 

 Data Serv Accounting SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii Asociația Grup 

de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” AFJ și Asociația Arte 21 – Poveștile Lumii vă invită să 

participați la procesul de selecție a participanților la programul de antreprenoriat ce va fi organizat în 

cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie 

cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541. 

 

 CRITERII OBLIGATORII/ELIMINATORII PARTICIPANȚI: 

 

➢ au domiciliul/ locuiesc în una din localitățile Berești-Bistriţa, Colonești, Dămienești, Filipeni, 

Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești și  

➢ sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea intr-una din categoriile A/B/C de 

mai sus de mai jos).  

 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 

socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

(A) în risc de sărăcie  

 În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub 

pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil 

(după transferurile sociale) per adult echivalent. 
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sau  

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă  

Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință 

îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de 

traiextrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de 

deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1. să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2. să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

3. să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4. să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5. o săptămână de vacanță departe de casă,  

6. un autoturism,  

7. o mașină de spălat,  

8. un TV color,  

9. un telefon.  

 

sau  

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta 

cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în 

anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

 

 

GRUPA DE CURS 1- 13 persoane 

1. Depunerea dosarelor de candidatura se va face in perioada 12.07.2021 -17.07.2021.  

2. Evaluarea administrativa a candidaturilor se va face concomitent cu depunerea acestora, dar nu mai 

tarziu de data de 17.07.2021.  

3. Evaluarea aplicatiei candidatului -anexa 4 se va face in perioada 19.07.2021 -22.07.2021.  

4. Publicarea rezultatelor 23.07.2021.  
 

Grupa 1 Curs de competente antreprenoriale desfasurat in cadrul SA3.1. va avea o grupa de 13 

persoane si se va desfasura dupa cum urmeaza: 31.07.2021 orele 09:00-17:00,01.08.2021 orele 09:00-

17:00,07.08.2021 orele 09:00-17:00, 08.08.2021 orele 09:00-17:00, 09.08.2021 orele 09:00-17:00, 

Exemen in data de 09.08.2021 ora 18:00. 

 

GRUPA DE CURS 2- 12 persoane 

1. Depunerea dosarelor de candidatura se va face in perioada 16.08.2021 -20.08.2021.  

2. Evaluarea administrativa a candidaturilor se va face concomitent cu depunerea acestora, dar nu mai 

tarziu de data de 20.08.2021.  

3. Evaluarea aplicatiei candidatului -anexa 4 se va face in perioada 23.08.2021 -27.08.2021.  
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4. Publicarea rezultatelor 30.08.2021.  
 

Grupa 2 Curs de competente antreprenoriale desfasurat in cadrul SA3.1. va avea o grupa de 12 

persoane si se va desfasura dupa cum urmeaza: 04.09.2021 orele 09:00-17:00, 05.09.2021 orele 09:00-

17:00,11.09.2021 orele 09:00-17:00, 12.09.2021 orele 09:00-17:00, 13.09.2021 orele 09:00-17:00, 

Exemen in data de 13.09.2021 ora 18:00. 

 

Dosarul de înscriere a fiecărui candidat va fi transmis electronic la adresa de email 

antreprenoriat139541@gmail.com sau se va depune personal sau prin curier la adresa Asociatia Grup 

de Actiune Locala “Colinele Tutovei” Punct de lucru: Str. Orhideelor Nr. 1, Sat Saucesti, Comuna 

Saucesti, judetul Bacau, Cod postal: 607540 si va trebui să conțină:  

• Formular de pre-înscriere  

• Copie a cărții de identitate;  

• Copie după ultima diplomă de studii absolvite;  
 

 

LOCAȚIE 

Cursul de antreprenoriat organizat în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii 

integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 

POCU/827/5/2/ 139541 se va desfășura la CAMINUL CULTURAL din comuna Săucești, județul 

Bacău. 


