
 

 

ANUNT 

Va anuntam ca proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora” 
POCU 89/3.1/107434 se apropie de finalul primului an de implementare, iar pana la 
finalul lunii august 2018 vor fi furnizate ultimele ore din cursul Competente 
antreprenoriale. 

Dupa aproape un an in care am cooperat cu voi si v-am sprijinit prin servicii 
specializate si programe de formare antreprenoriala sa va imbunatatiti competentele 
antreprenoriale a venit momentul sa intrati in competitie si cele mai bune planuri de 
afaceri ale voastre sa obtina finantare!!! 

Pana la data de 3 septembrie 2018 ora 17:00 asteptam sa depuneti planurile 
voastre de afaceri direct la sediul CCIA Caras Severin sau prin curierat (cu 
confirmare de primire) la adresa: Str. Petru Maior nr. 71, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, 
320111, România, iar pe plic sa mentionati “Pentru concursul/selectia planurilor de 
afaceri 107434”. Plicurile se vor deschide incepand cu ora 17:00, iar cele primite 
dupa aceasta ore nu vor mai intra in concurs/selectie. 

Concursul se adreseaza atat persoanelor care au fost inregistrate in grupul tinta in 
cadrul proiectului „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora” ID 107434, 
cat si publicului larg (persoanelor care nu sunt inregistrate in cadrul proiectului) cu 
conditia sa demonstreze cu documente (inclusiv traduceri) faptul ca sunt eligibile – 
trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:  

a. intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban din cele 7 
regiuni mai putin dezvoltate din Romania (Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, 
Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest si Centru);  

b. au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban din Regiunile mai putin 
dezvoltate ale Romaniei: V, NE, SE, S, SV, NV si C; 

c. au varsta de minimum 18 ani si maximum 65 ani (nu este pensionar); 
d. poseda cetatenia romana; 
e. face dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la 

momentul inscrierii (septembrie 2018); 
f. demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei 

societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste 
experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin 
intermediul programului, sau demonstrează capacitatea tehnică și profesională 
printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în 
domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau 
demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul 
român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții 
de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică 
absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze 
afacerea vizată în cadrul proiectului; 

g.  nu apartin categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant 
si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani. 



 

 

Persoanele care nu sunt inregistrate in grupul tinta trebuie sa depuna (alaturi de 
planul de afaceri) documente care sa justifice faptul ca sunt eligibile: Copie dupa 
CI/BI; Certificat de nastere si casatorie (daca e cazul); Diploma studii (ultimele studii 
absolvite); Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu apartin categoriei de 
tineri NEETs (pentru persoanele cu varsta intre 18 – 24 ani care urmeaza o forma de 
invatamant sau au un loc de munca); Documente care atesta incadrarea intr-o 
anumita categorie de grup tinta (angajat, somer, persoana inactiva, etc.); Documente 
care demonstrează experiența antreprenorială sau capacitatea tehnică și 
profesională sau cunoștințe de specialitate in domeniul viitoarei afaceri; Document 
prin care demonstreaza resedinta in strainatate (cel putin cu un an inainte de 
inregistrare – septembrie 2018). 

Formulare si detalii gasiti la adresele: 

http://www.diaspora.ccia-cs.ro/eligibilitate 

http://www.diaspora.ccia-cs.ro/dosare-candidatura 

Va rugam sa recititi regulile privind structura planurilor de afaceri, cerintele minime si 
punctajul acordat, care sunt postate la adresa: 

http://www.diaspora.ccia-cs.ro/selectie-planuri-de-afaceri 

Atentie la criteriile de selectie (eliminatorii), criteriile de calitate (punctajul ce poate fi 
obtinut) si mai ales la criteriile de departajare. 

Depunerea planurilor de afaceri si a documentelor se va realiza in perioada 
30.08.2018 - 03.09.2018 (3 zile lucratoare) cu data limita de 
depunere/receptionare 03.09.2018 ora 17:00. 

Selectia va fi realizata de un juriu/comisie alcatuit din 3 persoane (un reprezentant al 
mediului de afaceri, un reprezentant al patronatelor si un reprezentant al Oficiului 
Teritorial pentru IMM si Cooperatie Timisoara) in perioada 04-07.09.2018 (4 zile 
lucratoare), apoi vor fi publicate rezultatele selectiei. 

Se va asigura respectarea regulilor privind egalitatea de sanse si de gen - va fi 
mentionat faptul ca aceasta competitie de idei de afaceri va fi deschisa publicului 
larg, nu doar persoanelor din grupul tinta care au participat la cursuri, iar ideile de 
afaceri vor fi selectate in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu 
(conditiile si rezultatele selectiei vor fi publicate in mass-media si pe site-urile 
solicitantului si partenerilor). 

Va asteptam sa transmiteti planuri de afaceri de calitate care sa obtina 
finantare!!! 


