
 

ANUNT SELECTIE PARTENERI 
 

ASOCIATIA HANDMADE ROMANIA selecteaza parteneri in vederea depunerii de 

cereri de finantare in cadrul POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de 

economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea 

capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-

sustenabilă 

In acest sens, in vederea selectarii de parteneri, avand in vedere specificatiile din 

Ghidul solicitantului-conditii specifice Sprijinirea înființarii de întreprinderi sociale 

în mediul rural si Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 cu 

modificarile ulterioare, cei interesati pot depune dosarele de candidatura in termen de 

10 zile de la publicarea anuntului. 

1.  Termen limita de depunere a candidaturilor: 24 Noiembrie 2020, ora 14.00.  

2.   Modalitatea de depunere: prin mail la adresa: asociatianoulval@yahoo.ro 

3.  Persoana de contact: PIECU AURELIA MIHAELA 

4.  Comisia de evaluare se intruneste in data de 24 Noiembrie 2020. Publicarea 

rezultatelor: 25 Noiembrie 2020; Depunerea contestatiilor: 2 Decembrie 2020, 

publicarea rezultatelor finale: 2 Decembrie 2020. 

5.  Obiectivul proiectului1:  Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii capacitatii de a 

functiona intr-o maniera auto-sustenabila pentru minim 18 intreprinderi sociale 

infiintate in mediul rural 

6. Activitati principale2:  

 

A.0 Activitati de management si administrare a proiectului 

❖ A.0.1. Managementul proiectului 

❖ A0.2. Administrare. Cheltuieli Indirecte 

A.1 – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 

❖ A1.1. Campanie de informare si constientizare a publicului cu privire la elementele 

specifice si acțiunile derulate in cadrul proiectului 

❖ A1.2. Selectarea grupului tinta ce va participa la acțiunile de sprijin organizate din 

cadrul proiectului, gestionarea si monitorizarea acestuia 

❖ A1.3. Pregatirea, organizarea si derularea programului de formare in antreprenoriat 

social   

❖ A1.4. Activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale  

❖ A1.5. Organizarea procesului de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi finantate 

in cadrul proiectului 

❖ A1.6. Furnizarea de servicii personalizate de consiliere, consultanta, mentorat 

ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri 

❖ A1.7. Inființarea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor implementa 

planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului  

 
1 Obiectivul proiectului este orientativ, acesta poate fi completat/reformulat pana la depunerea cererii de 

finantare 

 
2 Denumirea activitatilor proiectului este orientativa, acestea pot fi completate/reformulate pana la depunerea 

cererii de finantare 

 



Activitatea 2 – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării 

întreprinderilor sociale 

❖ A2.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei 

sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul 

proiectului  

❖ A2.2. – Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala 

finanțate  

Activitatea 3 - Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de 

implementare a proiectului  

❖ A3.1. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de 

implementare a proiectului 
 

7. Dosarele de candidatura vor cuprinde: 

Scrisoarea de intentie cu anexele de mai jos: 

- Fisa partenerului 

- Acreditari (daca este cazul) 

- Declaratie de eligibilitate  

- Statut sau Act constitutiv 

 

Data publicarii anuntului: 09 noiembrie 2020 

 

Intocmit, 

PIECU AURELIA MIHAELA 

 


