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Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" 

Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea  

de  investiție 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, 

inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției 

pentru tineret”; Obiectivul Specific 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public 

de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; Obiectivul Specific 1.2: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și 

certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la 

Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Titlu 

proiect: IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor; Cod SMIS: 150659 

ANEXA 13 

CALENDAR ORGANIZARE CONCURS DE EVALUARE ȘI SELECTARE PLANURI DE AFACERI 

IMPACT – POCU/908/1/3/150659 

 

Nr. Activitate Dată / Perioadă 

 

 

1 Organizare și derulare sesiuni de  informare dedicate absolvenților programului 
de pregătire antreprenorială din proiectul IMPACT – POCU/908/1/3/150659, 
cu privire la posibilitatea înscrierii în concursul de evaluare și selectare planuri 
de afaceri  

 

Brăila (sediul CRIS) – str. Unirii, nr. 315, jud. Brăila  

 

Buzău – incinta căminului cultural din comuna Vernești, jud. Buzău  

 

 

 
 
 

03 mai 2022 

 

04 mai 2022 

 

2 Formarea juriului/ comisiei de evaluare și selectare planuri de afaceri SMIS 
150659 prin derularea unui proces de recrutare transparent, obiectiv și 
nediscriminatoriu  

06 mai 2022 

3 Publicare Metodologie de organizare concurs de evaluare și selectare planuri 

de afaceri și formulare aferente, incluzând prezentul calendar  - pe website 
proiect la adresa www.impact-brahma.ro  

09 mai 2022 

4 Sesiune de depunere dosare înscriere concurs evaluare și selectare planuri de 

afaceri la sediul administrativ al administratorului schemei (Asociația Brahma) 
– București, str. Aleea Botorani, nr. 5, Bl. V36, sc. 1, parter, cam. 4, sector 5 

09 – 24 mai 2022  

(orele 16:00) 

5 Etapa 1: Evaluare eligibilitate și conformitate administrativă  (ECA) 25 - 26 mai 2022 

6 Publicare listă intermediară rezultate ETAPA 1 – ECA  26 mai 2022 

7 Depunere, soluționare contestații și publicare listă finală ETAPA 1 – ECA  27 – 30 mai 2022 

http://www.impact-brahma.ro/
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8 Etapa 2: Evaluare tehnico-financiară planuri de afaceri (ETF) 31 mai – 01 iunie 

2022 

9 Întocmire Listă intermediară rezultate ETAPA 2 -  ETF  02 iunie 2022 

10 Etapa 3: Evaluare susținere publică planuri de afaceri (PITCH) 
Locația de desfășurare a etapei 3 (susținerea publică a planurilor de afaceri - 

PICTH) Brăila – Str. Unirii, nr. 315, jud. Brăila (sediul CRIS), conform 
programărilor publicate (Anexa 7) 

 

 
06 – 07 iunie 2022 

11 Întocmire Listă intermediară rezultate ETAPA 3 – PITCH  08 iunie 2022 

 
12 

Etapa 4: Evaluare și selectare intermediară câștigători, publicare Raport de 

selectare intermediară la sediul CRIS (Brăila, str. Unirii, nr. 315, jud Brăila) și pe 
website proiect  (www.impact-brahma.ro) Depunere și soluționare contestații 

raport de selectare intermediară spre finanțare (la sediul administrativ al 
administratorului schemei – Asociația Brahma sau pe adresa de e-mail 
office@asociatia-brahma.ro) 

 
09-14 iunie 2022 

13 
Etapa 5: Evaluare și selectare finală câștigători, publicare Raport de selectare 
finală planuri de afaceri la sediul CRIS(Brăila, str. Unirii, nr. 315, jud Brăila) și pe 
website proiect  (www.impact-brahma.ro) 

15 iunie 2022 

14 
Etapa 6: Validare de către OIR POSDRU SE a planurilor de afaceri selectate  

15-22 iunie 2022 

 

 


