"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
Microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7:Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect: START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile
POCU/82/3/7/105266

Va anuntam ca in perioada 12-18 decembrie va avea loc etapa a-III-a din procesul de evaluare a planurilor de
afaceri, respectiv etapa interviurilor. Aceasta este o etapa finala este eliminatorie, nemaiexistand, conform
cererii de finantare, posibilitatea contestarii. Primii 100 de candidati (80 din lista celor eligibile si 20 din lista de
rezerva) vor fi informati pe mail cu doua zile inainte despre data, locul si ora desfasurarii interviului. Aceasta
informatie va fi publicata si pe site-urile proiectului. Va rugam sa confirmati primirea mailului. Interviurile vor fi
sustinute in doua locatii din regiune.
Candidatii trebuie sa se prezinte la interviu cu urmatoarele documente:
1. Cazier judiciar, având înscrisă mențiunea ”Solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar”
2. Cazier fiscal, având înscrisă mențiunea ” are/nu are fapte inscrise in cazierul fiscal”
3. Declarație pe proprie răspundere privind istoricul bancar, din care să reiasă că aplicantul nu are și nu a avut în
ultimii 6 ani incidente de neplată a ratelor la credite bancare.

Documentele solicitate vor fi predate secretarului comisiei de evaluare/reprezentantului beneficiarului . Lipsa
oricărui document menționat mai sus la data desfășurării interviurilor, atrage după sine respingerea candidatului.
La finalul interviurilor (cu răspuns admis/respins, rezultat care nu poate fi contestat), vor fi declarate în ordinea
descrescătoare a punctajului, primele 80 dintre cele mai bune planuri de afaceri carora li se va acorda ajutorul de
minimis (subvenții/micro-granturi) pentru înființarea/dezvoltarea de start-up-uri non-agricole în zona urbană a
Regiunii Nord Vest (cel puțin două planuri de afaceri selectate în fiecare din cele 6 judete ale regiunii, potrivit
ghidului si metodologiei).
Deasemenea, va reamintim ca pentru a putea beneficia de subventie, solicitantul acesteia, trebuie sa aduca pana
la data semnarii contractului, un document eliberat de ONRC care sa ateste ca nu este actionar/asociat majoritar
in nicio alta societate comerciala.
Neindeplinirea acestui criteriu atrage dupa sine descalificarea respectivului solicitant.
Va multumim,
Secretar comisie

