
 
 
 
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 şi oraşe 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” 

 

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

                                                                                                                                       

METODOLOGIE DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE 

ANTREPRENORIAT  DIN                      CADRUL PROIECTULUI „Centrul de zi Colinele Tutovei - 

servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL 

Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541 

 
CADRUL GENERAL 

Prezenta Metodologie a fost elaborată în vederea identificării și selectării participanților la  programul de 

antreprenoriat  ce vor fi organizate 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. 

„Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza 

GAL Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541 este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod apel POCU/827/5/2/Reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi 

oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC. 

• Administratorul schemei de grant 

Proiectul este implementat de 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. 

 Aria de implementare 
Aria de implementare este Regiunea Nord-Est: județul Bacău, în localitățile: Berești-Bistriţa, Colonești, 

Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești. 

Proiectul are o durată de 30 de luni, implementându-se în perioada 27.04.2021 – 27.10.2023. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.781.788,50 lei, din care 

valoarea finanțării nerambursabile este de 4.671.777,08 lei, ceea ce reprezintă 97,70%, împărțită astfel: 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.438.188,25 lei 
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- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 233.588,83 lei 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului și partenerului este de 110.011,42 lei. 

1. PREZENTARE GRUP ȚINTĂ 

Grupul țintă care va participa la programul de antreprenoriat și dobândirea competențelor 

antreprenoriale într-un mod formal și non-formal prin curs FPC și sesiuni de consiliere antreprenorială 

este format din 25 de persoane fizice apte de muncă care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

 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  

sau  

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă   

sau  

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

(A) 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.  

(B) 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 trai 
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extrem 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.  

(C) 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. 

Categorii grup țintă eligibil 

Grupul țintă total al proiectului va fi format din 250 de persoane, beneficiind de măsuri de sprijin în cadrul 

proiectului după cum urmează: 

 250 de persoane vor beneficia de servicii sociale (SA11) și activități de creștere a coeziunii sociale, 

voluntariat și animare socială (SA41), 

 125 de persoane dintre aceste persoane, apte de muncă și aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

sociala vor beneficia de măsuri de ocupare astfel:  

o 100 vor beneficia de servicii de consiliere profesională (SA21), formare profesională și 

dobândirea unei calificări (SA22), medierea muncii și oportunitatea găsirii unui loc de 

muncă (SA23),  

o 25 de persoane apte de muncă vor beneficia de programul de antreprenoriat și 

dobândirea competențelor antreprenoriale într-un mod formal și non-formal prin curs 

FPC și sesiuni de consiliere antreprenorială (SA31),  

o 8 persoane vor deschide o afacere și vor primi o finanțare de 17.000 euro pentru 

dezvoltarea acesteia (SA32). 
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2. Modalitatea de selecție a grupului țintă 

Concomitent cu derularea campaniei de informare, 25 de persoane ce intenționează să înființeze o 

afacere non-agricolă în zona descrisă de cele 8 comune din județul Bacău, regiunea Nord Est vor avea 

ocazia să se înscrie în Grupul Țintă al proiectului în vederea participării la programul de formare 

antreprenoriala. 

Selecția grupului țintă se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse, combaterii discriminării pe 

criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, a 

dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal. În selectarea grupului țintă se va respecta 

promovarea egalității între femei și bărbați.  Selecția grupului țintă se va realiza până la data de 

27.07.2021.  În situația în care, la data de 27.07.2021 numărul de participanți nu va fi ocupat integral se 

vor selecta participanții în funcție de perioada de desfășurare a cursului de competențe antreprenoriale, 

după următorul calendar: 

CALENDARUL SELECȚIEI  PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE ANTREPRENORIAT  DIN                      

CADRUL PROIECTULUI „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541 

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. 
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CALENDARUL SELECȚIEI  PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE ANTREPRENORIAT  DIN                      

CADRUL PROIECTULUI „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541 

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. 

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. 

Toti  participantii la cursul de competente antreprenoriale vor completa Fisa privind descrierea ideei de 

afaceri- descrisa in anexa 5 –Acord.  

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  – anexa 1 la prezenta metodologie; 

• Copie a cărții de identitate; 

• Copie după ultima diplomă de studii absolvite; 

• Declarația candidatului de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal  - anexa 

2; 
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• Declarația candidatului că nu a mai participat la cursuri de formare antreprenorială finanțate din 

fonduri publice - Declarația privind evitarea dublei finanțări – anexa 3; 

• Scurta descriere a ideii de afacere din care să reiasă motivația personală, legătura cu experiența 

în domeniu sau nu/viziunea, stadiul de maturitate a ideii– conform anexa 4 la prezenta metodologie; 

• Anexa 5 Fisa privind descrierea ideei de afaceri-Acord 

 

*Persoanele care vor fi selectate pentru a participa la următoarele etape ale proiectului vor avea 

completat obligatoriu  Formular de înregistrare grup țintă și vor semna o declarație prin care declară că 

nu fac parte din grupul țintă al altor proiecte finanțate prin POCU pentru acest apel. 

*Persoanele care vor fi selectate pentru a participa la cursul de competente antreprenoriale vor completa 

si alte documente care ar putea să fie obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU/MFE– după caz. 

Dosarele trebuie să conțină documentele prevăzute în prezenta metodologie de selecție. 

Selecția se va realiza în două etape. În etapa I (eliminatorie) se va verifica îndeplinirea criteriilor de 

eligibilitate de către persoana care solicită înscrierea, iar în etapa II, comisia de selecție va analiza din 

punct de vedere calitativ aplicația candidatului declarat admis urmare a parcurgerii etapei 1. 
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ETAPA I. EVALUAREA ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI 

În această etapă se va evalua conformitatea administrativă și eligibilitatea candidatului de a participa la 

cursurile de formare antreprenorială, pe baza documentelor transmise. Comisia de selecție va completa 

grila de eligibilitate pentru fiecare candidat înscris. 

 

GRILA DE ELIGIBILITATE 

Nr. 

crt 

Criteriu DA NU 

Conformitate Administrativă 
1 Formular de pre-înscriere corect și complet transmis 

(anexa 1) 

  

2 Descriere idee de afacere transmisă (anexa 4)   

3 Fisa idee de afacere- acord ( anexa 5)   

4 Copie după ultima diplomă de studii absolvite 

Transmisă 

  

5 Pentru tinerii până în 24 de ani (inclusiv): Document  vizat 

care să ateste că la momentul înscrierii urmează o formă 

de învățământ sau este angajat transmis 

Pentru persoanele de 25 de ani și peste se va 

menționa „Nu este cazul”. 

  

6 Declarația candidatului de consimțământ privind utilizarea 
datelor cu caracter personal semnată și 
transmisă (anexa 2) 

  

7 Declarația candidatului că nu a mai participat la cursuri 

de formare antreprenorială finanțate din fonduri 

publice semnată și transmisă (Declarația 

privind evitarea dublei finanțări – anexa 3) 
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8 Alte documente care ar putea să fie obligatorii 

conform instrucțiunilor AMPOCU transmise(dacă e 

cazul) 

  

Eligibilitate 
8 Candidatul se încadrează într-una din categoriile de 

grup țintă eligibile. 

  

9 Candidatul are reședința sau domiciliul în mediul rural, în 
Regiunea Nord-Est, în județul Bacău, în localitățile: Berești-
Bistriţa, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, 
Prăjești și Săucești. 

  

10 Candidatul a absolvit cel puțin studii gimnaziale 

(minimum 8 clase) 

  

11 Candidatul intenționează să înființeze o afacere non- agricolă  

î n  Regiunea Nord-Est, în județul Bacău, în una din comunele: 

Berești-Bistriţa, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, 

Parincea, Prăjești și Săucești. 

  

12 Candidatul nu a mai participat la măsuri similare, 
cofinanțate din fonduri nerambursabile, respectiv la cursuri 
de formare antreprenorială cofinanțate din 
fonduri publice nerambursabile 

  

 

În cazul în care unul sau mai multe documente nu au fost transmise, comisia care analizează dosarul de 

candidatură va avea posibilitatea solicitării unei clarificări, la care candidatul va putea răspunde în 

maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

Candidatul care îndeplinește toate criteriile din grila de eligibilitate, va trece în etapa II. 

Dacă la cel puțin unul din criteriile de eligibilitate se va bifa NU, candidatul nu va putea trece în următoarea 

etapă de evaluare și selecție și va fi respins. 
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ETAPA II. EVALUAREA APLICAȚIEI CANDIDATULUI 

În această etapă de evaluare și selecție, membrii  comisiei de evaluare vor evalua formularul 4- descrierea 

ideii de afacere. 

GRILA EVALUARE ȘI SELECȚIE (punctaj) 

Criterii Punctaj 

Motivație 

Se acordă punctaj de la 1 la 3 

 

Originalitate 

Se acordă punctaj de la 1 la 3 

 

Realism 

Se acordă punctaj de la 1 la 3 

 

Claritatea exprimării 
Se acordă punctaj de la 1 la 3 

 

TOTAL  

 

Punctajul maxim obținut va fi de 12 puncte. Candidatul va putea fi selectat automat numai dacă în urma 

evaluării va avea un punctaj total de minimum 6 puncte. 

3. ANEXE 

Anexa 1 – Formular de pre-înscriere  

Anexa 2 – Declarație consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal 

Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări 

Anexa 4 – Formular descriere a ideii de afacere  

Anexa 5 Fisa privind descrierea ideei de afaceri-Acord 
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Anexa 1  

 
FORMULAR PRE-ÎNSCRIERE 

 

 
Nume Prenume:_________________________________________________________________ 

 
Localitatea în care aveți domiciliul/reședința: 

_________________________________________________________________________________ 

Mă încadrez în următoarea situație: 

                    

                                  Mă încadrez în categoria în risc de sărăcie:   

Am un venit 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. 

 

                        Mă încadrez în categoria de deprivare materială: 

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 trai extrem 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,  
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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. 

             Mă încadrez în categoria persoane care 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. 

Prin prezentul formular îmi exprin disponibilitatea de 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 din cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele 

Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL 

Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541. 

Telefon* 

Email*: 

Data:  

Semnătura: 
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Anexa 2 

 
 

DECLARAȚIE 

de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal 

 
Subsemnatul/a (nume, prenume)........................................................ , domiciliat/ă 

în localitatea …………….……………………..…, judeţul ...................................... , 

strada……………………………………………………………., posesor al CI seria ............. , 

numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la data de 
………………….., CNP………………………........……………..., ................................ participant în 
cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc 
de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541 îmi exprim 
acordul cu privire la  utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Data 
Serv Accounting SRL. 

Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă 

prin Legea nr. 506/2004. 

De asemenea, sunt de acord şi cu furnizarea datelor mele cu caracter personal către 

Autoritatea de Management POCU – AMPOCU/ Organismul Intermediar – OI POCU delegat, în 

scopul verificărilor necesare şi monitorizării proiectului menţionat. 

 

Data:.......................... Semnătura:............................ 
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Anexa 3  

 
 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 
Subsemnata/subsemnatul .............................................................................. , 

având CNP .......................................................................... în calitate de candidat pentru a fi inclus 

în cadrul grupului țintă al proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate 

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

(POCU/827/5/2/ 139541), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu 

art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că: 

 
1. NU am beneficiat/NU beneficiez în prezent de măsuri similare cu cele ale proiectului 

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

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” (POCU/827/5/2/ 139541) 

cofinanțate din fonduri publice nerambursabile, 

2. NU am mai participat la curs de competente antreprenoriale cofinanțate din fonduri  

publice nerambursabile. 

 
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de 

care am beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de 

despăgubiri către beneficiarul și/sau partenerului proiectului, constând în contravaloarea 

serviciilor de care am beneficiat gratuit în cadrul proiectului Centrul de zi Colinele Tutovei - 

servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 

(POCU/827/5/2/ 139541) până la momentul descoperirii falsului. 

 

Nume şi prenume: ........................................................................... 

Semnătura 

Data:. ....................................  
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Anexa 4  

 

 
DESCRIERE IDEE DE AFACERE 

 

1. Descrie pe scurt ideea de afacere  (maximum 1500 caractere): 

 

 
 
 

2. Care este motivația ta pentru demararea acestei afaceri? 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................



 
 
 
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 şi oraşe 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” 

 

Page 2 of 2 

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

                                                                                                                                       

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

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

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

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

Nume şi prenume: ........................................................................... 

Semnătura 

Data:. .................................... 
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Anexa 5  
 

 
ACORD 

de consimțământ privind participarea în cadrul activității 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. 

 
Subsemnatul/a (nume, prenume) ............................................ , domiciliat/ă 

în localitatea …………….……………………..…, judeţul ...................................... , 

strada……………………………………………………………., posesor al CI seria ............. , 

numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la data de 

………………….., CNP………………………........……………..., participant în cadrul proiectului 

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

domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541 îmi exprim acordul cu 

privire la  participarea activităților organizate în cadrul 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. În acest sens, în calitate de participant în cadrul activității voi 

completa și transmite  până la termenele comunicate, FISA  privind descrierea ideii de 

afaceri, după structura minimala de mai jos: 

 

FIȘA PRIVIND DESCRIEREA  IDEII DE AFACERI  

 

Nume și prenume:  

1. Domeniul de activitate al ideii de afaceri 

( se va preciza pe scurt care este domeniul de activitate al afacerii pe care doriți să o 

creați, precum și codul CAEN) 
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2. Forma juridică de organizare  

(vă rugăm menționați forma de organizare a viitoarei afaceri – ex: SRL) 

3. Experiența în domeniu 

- Descrieți experiența anterioară pe care o aveți în domeniul de activitate vizat prin 

planul de afaceri. Experiența anterioară poate fi experiență în muncă, experiență de business 

în gestionarea unei afaceri etc. 

- Descrieti calificările/ studiile în domeniu sau relevante pentru viitoarea afacere. 

- Descrieți ce avize / autorizații sunt necesare pentru derularea afacerii sunt necesare 

avize / autorizații? 

 

4. Descrierea produsului sau serviciului 

Care sunt produsele sau serviciile pe care doriți să le comercializați și specificațiile lor 

principale. Evidentiati calitati/avantaje ale produsului/ serviciului dvs 

 

 

5. Analiza pietei de desfacere și a concurenței 

- Descrieti piata pe care activati sau pe care intentionati sa intrati 

- Clienti existenti (care si-au manifestat deja intentia de a achizitiona produsele / 

serviciile) si potentiali: in functie de piata de desfasurare (intern, extern), volumul 

vazarilor, produse/ grupe de produse  

- Analiza stadiului actual al pietei si concurenta. 

6. Strategia de marketing/ promovare / vanzare / distributie 

Distributia produsului/ serviciului. Strategia de vanzari: descrieti modalitatea in care firma 

va aborda clientii; 
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Previzionarea vanzarilor – ce cantitati estimati ca veti vinde lunar in primele 12 luni de 

activitate? dar in primii 2 ani? 

Promovarea: cum veți promova produsul / serviciul? 

 

6. Proiecții financiare privind afacerea 

Detalierea investitiei / costului de implementare al proiectului (in LEI): 

DENUMIRE COST Cantitate A B A+B 

  

 Total cost fără 

TVA Total TVA TOTAL GEN 

A Echipamente / active 

fixe, din care: 

 

      

a.         

b.         

B Chirii / Leasing , din 

care: 

 

      

a.         

C. Brevete, redevențe, 

licente 

 

      

a.         

b.         
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D. Cheltuieli cu 

salariile personalului 

nou-angajat, din care: 

 

      

a.         

b.         

E. Cheltuieli de 

informare si publicitate 

aferente funcționării 

întreprinderilor 

 

      

a.         

F. Cheltuieli aferente 

activităţilor 

subcontractate 

(externalizate) 

 

      

a.         

b.         

c.         

TOTAL GENERAL        

Bugetul se va detalia in functie de cheltuielile identificate. 

 
7. Contribuția afacerii la DEZVOLTAREA DURABILĂ. 

 

Viitoarea afacere contribuie concret la aplicarea principiilor de dezvoltare durabilă. Vă rugăm 
să includeți în planul de afaceri / în gestionarea viitoarei afaceri minim 1 dintre elementele 
de mai jos. Bifați opțiunea aleasă: 
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Poluatorul plătește DA / NU 

Protecția biodiversității DA / NU 

Utilizarea eficientă a fondurilor DA / NU 

Atenuarea și adaptarea la schimbările 

climatice 

DA / NU 

Reziliența la dezastre DA / NU 

Descrieți succint cum afacerea contribuie la îndeplinirea opțiunii alese; afacerea prevede 

dezvoltarea unor produse / tehnologii / servicii care contribuie la aplicarea principiului ales 

în cadrul viitoarei întreprinderi.  

DACĂ ESTE CAZUL. 

8. EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 
Viitoarea afacere contribuie concret la promovarea principiilor de egalitate de șanse și 

tratament. Vă rugăm să includeți în planul de afaceri / în gestionarea viitoarei afaceri 

minim 1 dintre elementele de mai jos. Bifați opțiunea aleasă: 

Egalitate de gen DA / NU 

Nediscriminare DA / NU 

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități DA / NU 
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Descrieți succint cum afacerea contribuie la îndeplinirea opțiunii alese (acces egal pentru 

bărbați și femei, pentru muncă egală, remunerație egală, mediu de lucru prietenos pentru 

mame etc;  

DACĂ ESTE CAZUL. 

9. INOVARE SOCIALĂ 

Descrieți succint cum afacerea promovează inovarea socială / include activități de inovare 

socială  / reprezintă o afacere din sfera inovării sociale etc.   

DACĂ ESTE CAZUL. 

10. TIC, dezvoltare tehnologică și inovare de produs / proces. 

TIC, dezvoltare tehnologică și inovare de produs / proces. 

Tehnologia informației și comunicării: descrieți succint cum afacerea utilizează și/sau 

promovează elemente sau componente tehnologice, digitale, informatice, TIC în procesul de 

producție /furnizare bunuri / servicii / lucrări etc. 

Dezvoltare tehnologică și inovare de produs/proces: descrieți succint cum afacerea propune 

măsuri concrete pentru consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice, inovării de produs / 

proces etc. 

DACĂ ESTE CAZUL. 

 

 

 



 
 
 
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 şi oraşe 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” 
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Nume şi prenume: ........................................................................... 

Semnătura 

Data:. .................................... 
 

  


