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1) Ce reprezintă concursul 

Un grup țintă din regiunea de dezvoltare a RO Centru, compus din 400 

persoane cu varsta peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate 

independentă, din care minim 80 persoane (20% din grupul țintă) șomeri 

înregistrați și neînregistrați la AJOFM; minim 160 persoane inactive (40% din 

grupul țintă); minim 160 persoane care au un loc de muncă dar doresc să 

înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (40% din grupul 

țintă), va participa la activitățile proiectului. Aceste persoane vor fi 

constientizate cu privire la conceptul de inovație socială și vor fi stimulate 

să includă în cadrul planurilor de afaceri propuse în cadrul competiției de 

idei de afaceri, noi modele de abordare a principiului inovației sociale. În 

acest sens, în cadrul proiectului se va organiza Concursul cu tema  „Inovarea 

socială în regiunea Centru”, în urma căruia participanții vor putea să 

realizeze un plan de afaceri plecând de la această idee și vor avea astfel 

posibilitatea de a obține un punctaj suplimentar la competiția de planuri de 

afaceri din cadrul proiectului. Astfel, vor fi selectate planurile sustenabile 



   

 

cu cele mai mari șanse de a fi profitabile, în ciuda unui consum redus de 

resurse.  

Conform definiției date de Comisia Europeană „inovări sociale înseamnă 

inovări care au un caracter social atât din punctul de vedere al scopurilor 

urmărite, cât și al mijloacelor folosite, în special inovări referitoare la 

dezvoltarea și aplicarea de noi idei (privind produse, servicii și modele) care 

răspund unor nevoi sociale și, în același timp creează noi relații sau 

colaborări sociale, fiind benefice pentru societate și stimulând capacitatea 

de a acționa a societății”.  

 

2) Organizatorul concursului 

Organizatorul concursului este  parteneriatul proiectului, respectiv EURO-

LINK CONSULTANTS SRL - solicitant, CASETIM SRL – partener 1, NOI MEDIA 

PRINT SA – partener 2, ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA – 

partener 3. 

 

3) Tema concursului 



   

 

Concursul cu tema “Inovarea socială în regiunea Centru” a fost conceput 

dupa tipicul concursului european pentru inovare socială și va fi adresat 

tuturor participanților la programul de formare competențe antreprenoriale.   

 

4) Termenul limită de depunere a planurilor de afaceri 

Cunoștințele de bază referitoare la conceptul de inovare sociala vor fi 

dobândite de către participanți în cadrul cursului de specializare 

competențe antreprenoriale. Participanții vor avea posibilitatea să își 

dezvolte planul de afaceri în jurul ideii/proiectului de inovare socială propus 

la concurs, sau să dezvolte un alt tip de plan de afaceri care va fi depus în 

vederea participării la competiția de planuri de afaceri pentru a obține 

finanțările tip micro-grant. 

Desemnarea câștigătorilor concursului “Inovarea socială în regiunea Centru” 

va fi realizată la sfârșitul perioadei de implementare a activității de formare 

pentru a se respecta principiul egalității de șanse și a acorda tuturor 

participanților la programele de formare să aibă posibilitatea de a concura. 

 

5) Condiții de participare 



   

 

Pot participa la concursul “Inovarea socială în regiunea Centru” organizat în 

cadrul proiectului cetățenii români cu varsta între 18-64 de ani, cu 

domiciliul/reședința în localitățile rurale sau urbane aferente regiunii de 

dezvoltare vizate de proiect, respectiv regiunea de dezvoltare Centru 

(județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) care se încadrează 

în următoarele categorii de grup țintă: 

 Șomeri 

 Persoane inactive (persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 si 64 de ani 

care nu se încadreaza nici în populația ocupată și nici în cea aflată în 

șomaj, de exemplu studenți, persoane casnice, etc. 

 Persoane care au un loc de muncă și doresc sa înființeze o afacere în 

scopul creării de noi locuri de muncă. 

Persoana fizică care înființează o afacere trebuie să îndeplinească cumulativ  

următoarele condiții: 

 nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o 

hotarâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive 

profesionale sau etic-profesionale 



   

 

 nu a fost condamnat printr-o hotarâre judecatorească definitivă și 

irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale 

sau în alte activitați ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 

Comunității Europene 

 este direct responsabilă de pregătirea și implementarea planului de 

afaceri și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi 

finanțat 

 nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de 

stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, 

sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a 

fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv 

dobânda de recuperare aferentă 

Participanții la Competiția de idei de afaceri trebuie să facă dovada că nu 

figurează cu mențiuni judiciare și/sau fiscale la organele competente. În 

acest sens, participanții trebuie să anexeze la Planul de afaceri câte un 

exemplar al Certificatului de cazier judiciar, respectiv Certificatului de 

cazier fiscal emise de organele competente din raza de domiciliu a acestora. 

În vederea participării la Concursul de planuri de afaceri, persoanele 

interesate trebuie să parcurgă următorii pași: 

 înregistrarea în grupul țintă al proiectului  



   

 

 participarea gratuită la cursurile de dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale organizate în cadrul proiectului 

 

6) Excluderea de la participare 

 Persoanele fizice care înfiinteaza afaceri nu trebuie să aibă calitatea de 

asociați majoritari în structura altor societăți comerciale înființate în baza 

Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările 

ulterioare, la data semnarii contractului de subvenție 

 În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs 

(care nu urmează nicio formă de învațământ și nici nu au un loc de muncă) 

cu vârsta între 16 – 24 ani. 

 Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin 

sub forma de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în 

cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU. 

 Pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în masura în 

care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru 

acest apel.  



   

 

 Persoanele aflate în concediu maternal/paternal care beneficiază de 

îndemnizația pentru creșterea copilului conform prevederilor legale și 

pensionarii - cadre militare pensionate anticipat sau persoane care au ieșit 

din câmpul muncii prin decizie de pensionare la termen conform legislației 

în vigoare - care în prezent sunt angajați în baza unui contract individual de 

muncă (CIM) realizând astfel simultan două tipuri de venituri: cel generat de 

contractul individual de muncă, respectiv pensia, pot fi considerate grup 

țintă eligibil dacă întrunesc toate condițiile din ghidul condiții generale. 

 

7) Criterii de evaluare 

Ideile/proiectele vor fi notate inițial cu un punctaj de la 1 la 10 de către 

formatori pe baza criteriilor anunțate la debutul fiecărui curs. Experții 

coordonatori vor colecta punctajele oferite de către formatori și vor 

departaja, împreuna cu exprtul antreprenoriat, primii 150 de câștigători.  

Orice plan de afaceri care are ca obiect principal sau secundar una sau mai 

multe activitati exceptate de la finanțare va fi respins. 



   

 

Fiecare membru al grupului țintă va putea participa la cursurile de formare 

antreprenorială și va putea primi ajutor de minimis pentru înființarea unei 

întreprinderi și pentru implementarea unui plan de afaceri numai o singură 

dată în cadrul acestui apel de proiecte, indiferent de numărul de asociați din 

cadrul întreprinderii nou înființate. 

Candidații nu vor putea participa, individual sau în asociere, la concursul de 

idei de afaceri cu mai mult de un plan de afaceri. 

Proiectele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

 conformitatea cu obiectivele concursului 

 identificarea ideilor și proiectelor din următoarele domenii esențiale: 

1.”Economia colaborativă” - idei care pun sub semnul întrebării premizele 

tradiționale de creștere economică;  



   

 

2. “Aprovizionarea și producția” - idei care pun în discuție lanțul de 

aprovizionare, modul de producție și livrare, precum și utilizarea produselor 

sau serviciilor convenționale; 

3. “Noile tehnologii” - noi idei tehnologice sau soluții care propun utilizarea 

mai inteligentă a tehnologiilor existente în beneficiul societății;  

4. “Soluții pentru provocările viitoare, cum ar fi îmbatrânirea populației, 

schimbările climatice sau alimentația durabilă”. 

 

8) Procesul de selecție 

Cele mai interesante 150 de idei de inovare socială vor fi alese pentru a fi 

premiate de către un juriu format din experții coordonatori ai P2 – Noi Media 

Print S.A. si P3 – Asociația Pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, expertul 

formare antreprenorială al solicitantului S.C. Euro-Link Consultants S.R.L. și 

formatori. Cunoștințele de bază referitoare la conceptul de inovare socială 

vor fi dobândite de către participanți în cadrul cursului de specializare 

competențe antreprenoriale. Participanții vor avea posibilitatea să își 



   

 

dezvolte planul de afaceri în jurul ideii/proiectului de inovare socială propus 

la concurs, sau să dezvolte un alt tip de plan de afaceri care va fi depus în 

vederea participării la competiția de planuri de afaceri pentru a obține 

finanțările tip micro-grant. 

 

9) Premiile 

Premiile concursului „Inovare socială regiunea centru” constau în acordarea 

a 300 lei/persoană pentru 150 persoane, care contribuie direct la realizarea 

temei secundare 02 Inovare Socială. 

 

 


