
 
 

 
 

ANUNȚ DEMARARE CONCURS SELECȚIE PLANURI DE AFACERI 

Asociația Casa Rica-Lider de proiect, Primăria comunei Porumbacu de Jos si DAD Expertise 

SRL, derulează proiectul Dezvoltare comunitara integrata , proiect finanțat prin Programul 

Operațional Capital Uman – Axa Prioritară 5, Prioritatea de investiții 9.vi: Promovarea 

incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, apel de proiecte 

POCU/827/5/2/Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala 

din comunitățile marginalizate din zona rurala si orașe cu o populație de pana la 20000 de 

locuitori prin implementarea de masuri/operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC. 

Prin intermediul Proiectului vor fi acordate un număr de 5 mini-granturi, în valoare de maxim 

72600 lei.  Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei . Pentru 

subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. 

Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni pe perioada implementării 

proiectului la care se adaugă perioada minimă de sustenabilitate (6 luni). Perioada de 

sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului 

de muncă ocupat. 

In vederea acordării celor 5 min-granturi, partenerii de proiect, anunță demararea Concursului 

de selecție a planurilor de afaceri. La concurs pot participa beneficiarii care fac parte din 

categoria de Grup țintă al proiectului și care au participat la acțiunile de consiliere/consultanță 

antreprenorială . 

Depunerea planurilor de afaceri se realizează începând cu data de 16 august 2022, ora 10, in 

format fizic, 1 exemplar, la sediul Primăriei comunei Porumbacu de Jos, str. Principala, nr. 253, 

sat Porumbacu de Jos, persoana de contact VULCAN ANDA ELENA, telefon 0730584278 Data 

limita pentru depunerea planurilor de afaceri si implicit înscriere in concurs, este 26 august 2022, 

orele 12.00. Afișarea rezultatelor, va avea loc pe data de 01 septembrie 2022. 

Metodologia de selecție si anexele acesteia, pot fi descărcate de pe paginile web ale celor 3 

parteneri: www. https://www.porumbacudejos.ro, www.casa-rica.ro si www.dadexpertise.ro. 

Orice întrebări si neclarități legate de procedura de aplicare, le puteți adresa in scris d-lui Micu 

Orlando-mentor/consilier antreprenorial in cadrul proiectului, pe adresele 

office@dadexpertise.ro  sau micuorlando@yahoo.com . 

 

Metodologia de selecție, include si următoarele documente: 

Anexa 1. Plan de afaceri – model standard 

Anexa 1.a. Finanţarea proiectului 

Anexa 2. Declaraţie de eligibilitate  

Anexa 3. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schemă de minimis  

Anexa 4. Model contract de subventie  

Anexa 5. Model contestaţie rezultate Concurs Planuri de Afaceri 

Anexa 6. Lista cheltuieli eligibile 

Anexa 7. Criterii de verificare a eligibilității si conformității planului de afaceri 
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