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CALENDARUL DE DERULARE 

A CONCURSULUI DE LA VORBE LA FAPTE 

 

Ediția 15 august 2015 
 

 

 

 

Atenție: Candidații vor depune din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua la 

cunoștință, în timp real, de toate informațiile publice referitoare la prezentul concurs 

pe tot parcursul derulării lui, prin orice mijloace de comunicare legale. 
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Perioada  Rezultate  atinse Responsabili 

01.08.2015 – 15.08.2015 Finalizare Regulament concurs Solicitant 

Partener 

Expert 

subcontractat  - 

avocat 

17.08.2015 – 11.09.2015 Publicare spre consultare pe site-ul 

de proiect www.strategii.asvd.ro  

 

Furnizarea Regulamentului în 

format tipărit către toți participanții la 

formare, în calitate de posibili 

candidați la concurs. Regulamentul 

include și Calendarul de lansare a 

concursului. 

 

Publicarea distinctă a calendarului 

de lansare a concursului pe site-ul 

de proiect www.strategii.asvd.ro  

Partener 

Solicitant 

14.09.2015 – 25.09.2015 Înregistrarea dosarelor de înscriere 

la concurs. 

Termenul limită de primire este 

25.09.2015 ora 16.00. 

Partener  

Solicitant 

 

 

15.09.2015 – 30.09.2015 Evaluare dosare continuă. 

Transmitere Notificări rezultat 

evaluare continuă. 

Solicitant 

Partener 

Subcontractor – 

Expert extern 

monitorizare 

05.10.2015, ora 16.00 Termen limită de primire contestații. Solicitant 

Partener 

Subcontractor – 
Expert extern 
monitorizare 

05.10.2015 – 09.10.2015 Evaluare contestații și Publicare 

listă finală rezultate  pe site-ul 

www.strategii.asvd.ro 

Solicitant  

Partener  

http://www.strategii.asvd.ro/
http://www.strategii.asvd.ro/
http://www.strategii.asvd.ro/
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12.10.2015 – 17.10.2015 Organizarea și derularea primei 
părți din sesiunea de formare  
competențe antreprenoriale 
teoretică, interactivă.  
 

Solicitant 

Partener 

Expert  

monitorizare 

20.10.2015 – 26.10.2015 Partea a II –a, sesiune teoretică și 
practică, față în față de exersare a 
competențelor antreprenoriale, la 
Tulcea. 
Susținerea Examenului de evaluare 
finală. 
Costurile de cazare/masă și 
transport sunt gratuite. 

 

Solicitant 

Partener 

Expert  

monitorizare 

  

 

 

Beneficiari, 

membrii grup țintă 

26.10.2015 – 30.10.2015 Întocmire și finalizare dosare cereri 

de plată. 

 

 

Solicitant 

Partener  

 

02.11.2015 – 06.11.2015 Furnizare certificate absolvire; 

Înaintare Dosare cereri de plată la 

OIR POSDRU SUD-EST pentru 

evaluarea și avizarea premiilor; 

Solicitant 

Partener  

 

 

09.11.2015 – 30.11.2015 Monitorizarea situației cererilor de 

plată; 

Notificări pentru finalizarea 

procedurii de înființare a 

întreprinderilor și creare a locului de 

muncă; 

Colectarea documentelor 

justificative privind înființarea 

întreprinderilor și crearea locului de 

muncă; 

Solicitant 

Partener  

 

Beneficiari, 

membrii grup țintă 

 

 

 

 

 

 


