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Ghid de finanțare 
FONDUL ANTREPRENORILOR LOCALI  

I. Viziunea fondului 

Fondul Antreprenorilor Locali a fost inițiat de Fundația Comunitară Iași în anul 2015, prin intermediul 
Cardului Comunității – program de dezvoltare comunitară prin care se sprijină antreprenoriatul local.  
Antreprenorii implicați în acest program au constituit un fond de finanțare nerambursabilă a proiectelor de 
revitalizare urbană.  
 
Sunt finanțate proiectele prin care spațiile devalorizate din Iași își recapătă utilitatea și estetica. 

La ediția pilot a Fondului Antreprenorilor Locali au contribuit Tuffli, Tulip, Jassyro, Hill Center, Papucei, 
Junior Clinic,  Teo’s Café, Cuptorul Moldovencei, Cake Expert, Retro Caffe, Aroma Zen, Voila Coffe, Frișcot, 
Restaurant Traian, Artizan Café, La băcănie, Mignon. 

II. Valoarea financiară a fondului  

Valoarea ediției pilot a Fondului Antreprenorilor Locali (sesiunea 2017) este de aproximativ 10.000 lei și 
reprezintă suma totală destinată finanțării unui proiect. 
Contribuţia organizației/grupului de inițiativă solicitante/solicitant la realizarea proiectului va fi de 
minimum 10% din bugetul total al proiectului şi poate consta, integral, în fonduri în natură (de exemplu: 
munca voluntarilor, comunicații, cheltuieli administrative, echipamente puse la dispoziţie pentru realizarea 
proiectului etc.). 

III. Procedura de depunere a proiectelor 

Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul completării a două documente: un formular de 
înscriere și un formular de buget. Acestea sunt disponibile pe site-ul www.fundatiacomunitaraiasi.ro și se 
vor completa în format electronic.  

Cele două formulare vor fi expediate pe adresa doris.cojocariu@fundatiacomunitiaraiasi.ro. În termen de 
maximum 48 de ore, veți primi un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul 
neprimirii acestui e-mail, vă rugăm să ne contactați la telefon: 0720.039.054. 

Pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, la momentul contractării vom 
solicita și următoarele documente: 

▪ Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare); 

▪ Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 

http://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/
mailto:doris.cojocariu@fundatiacomunitiaraiasi.ro
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▪ Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior. 

III.1. Candidați eligibili pentru finanțare: 

• Organizații non-guvernamentale studențești din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din 
Iași; 

• Grupuri de inițiativă formate din studenți sau tineri absolvenți;   

• Organizații non-guvernamentale; 

• Asociații de profesori; 

• Instituții de învățământ. 

III.2. NU sunt eligibile: societăţile comerciale sau cele care derulează activităţi aducătoare de venit, 
precum si organizatiile non-profit ce: 

• se află în stare de insolvență sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 
judiciară, au încheiate concordate, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei 
proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi 
natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; 

• au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoarea de res judicata pentru un delict legat de conduita 
lor profesională; 

• nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a 
impozitelor în conformitate cu prevederile legale; 

• au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare 
la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale; 

• li se aplică în prezent o sancţiune administrativă. 
 
III.3. Aplicații/activităţi/costuri neeligibile 

• Ideile de proiect care nu se înscriu în obiectivele şi componentele acestui program; 

• Formulare de înscriere incomplet realizate; 

• Formulare de înscriere care nu includ bugetul solicitat; 

• Ideile de proiect depuse de instituţii/organizaţii neeligibile; 

• Ideile de proiect care solicită fonduri mai mari de 90% din costul total al proiectului; 

• Formulare de înscriere care au depăşit termenul limită de depunere (27.04.2017, ora 24:00). 

• Cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare. 

• Cheltuieli finanțate din alte surse. 
 

III.4. Tipuri de proiecte recomandate  
Prin Fondul Antreprenorilor Locali pot fi finanţate proiecte care:   

• transformă spațiile neutilizate în locuri cu impact estetic sau cu utilitate comunitară; 

• amenajează grădini/spații verzi/parcuri; 

• construiesc noi spații/lounge-uri urbane de relaxare și petrecere a timpului liber; 
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• amenajează locuri de joacă în zonele vizate; 

• reamenajează spații cu acces public astfel încât să fie mai eficiente cu utilizarea de materiale 
reutilizabile și pentru a educa publicul larg în acest sens; 

• transformă vegetația din zonele vizate în locuri de joacă pentru copii sau de petrecere a timpului 
liber pentru cetățeni; 

• reciclează și reutilizează diferite materiale pentru amenajarea spațiului; 

• pun în practică sau promovează către publicul larg metode inovative de reciclare și folosire 
economică a resurselor; 

• alte idei creative de înfrumusețare a spațiilor/zonelor urbane. 

IV. Criterii de evaluare a proiectelor 

1. Impactul proiectului  

• Proiectul răspunde unei nevoi locale și soluţionează o problemă relevantă din comunitate; 

• Prezentarea proiectului arată în ce măsură inițiativa va produce o schimbare/îmbunătăţire în 
activităţile beneficiarilor vizaţi; 

• Intervenția produce schimbări pe termen lung; 

• Numărul beneficiarilor direcţi și al beneficiarilor indirecţi; 

• Numărul persoanelor din comunitate implicate direct în reamenajarea spațiului vizat; 

• Proiectul vizează utilizarea materialelor inovative sau reciclate. 

2. Prezentarea și administrarea proiectului  

• Prezentarea proiectului justifică implicarea membrilor echipei în desfășurarea activităților;  

• Proiectul presupune un raport cost – rezultate eficient; 

• Sunt specificate activităţi și obiective clare;  

• Propune metode clare de monitorizare şi evaluare și prezintă indicatorii care vor fi folosiţi pentru 
evaluarea rezultatelor proiectului. 

3. Sustenabilitatea proiectului 

• Proiectul are capacitatea de a coopta diferiţi membri ai comunităţii ieşene pentru replicarea 
rezultatelor; 

• Se prezintă un plan concret cu activități, metode, resurse de asumare a menținerii în stare de 
funcționare a achizițiilor și a amenajărilor realizate prin finanțarea primită prin Fondul Cardului 
Comunității; 

• Potenţialul de a dezvolta comportamente şi atitudini în comunitate;  

• Vom analiza numărul de persoane din comunitate care vor fi implicate direct în proiect; 

• Numărul de ieşeni care intră în contact cu proiectul şi pot fi influenţaţi de acesta. 

4. Capacitatea instituţiei aplicante de a implementa proiectul 
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• Grupul de inițiativă/organizația demonstrează capacitate de implementare a activităţilor proiectului 
prin resursele de care dispune;  

• Experienţa responsabilului de proiect şi a celor implicaţi în realizarea și monitorizarea proiectului 
este relevantă. 

V. Comitetul de evaluare a proiectelor înscrise în concurs 

Comitetul de evaluare a proiectelor înscrise în concurs la ediția pilot a Fondului Antreprenorilor Locali este 
format din: 

- Nicoleta Hrițcu – administrator Cuptorul Moldovencei (reprezentant al antreprenorilor din programul 
Fondul Antreprenorilor Locali);  
- Teofil Bozbiciu – administrator Teo’s Cafe (reprezentant al antreprenorilor din programul Fondul 
Antreprenorilor Locali);  
- ing. Bogdan Budeanu - directorul Direcției Servicii Studențești a TUIASI;  
- asist. univ. dr. arh. Horia Țundrea – reprezentant al TUIASI;  
- Delia Muntean – arhitect (reprezentant al Primăriei Municipiului Iași);  
- Adriana Gheorghiescu – arhitect (reprezentant al Consiliului Director al Fundației Comunitare Iași);  
- Doris-Amalia Cojocariu – Grant Manager la Fundația Comunitară Iași.  

Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a unui punctaj cuprins 
între 1 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare. Astfel, 5 puncte este calificativul maxim pe care îl 
poate obține un proiect pentru respectarea unui criteriu de evaluare.  

Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de 
evaluare de la un singur membru al Comitetului de jurizare este de 20 puncte: în total, punctajul maxim 
obținut poate fi de 140 de puncte. 

VI. Observații 
• Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe proiecte. Va primi finanţare acel proiect care va 

avea punctajul mai mare. 

• Fiecare proiect va fi evaluat conform criteriilor de evaluare.  
 
 

VII. Modalități de plată 

Suma acordată spre finanţare va fi plătită, de către Finanțator, în două sau mai multe tranșe, în baza 
cererilor de plată și în conformitate cu bugetul și calendarul de activități.  
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VIII. Calendarul concursului de proiecte, sesiunea 2017 

Data lansării concursului de proiecte este 31.03.2017. 
Încheierea perioadei de înscriere a proiectelor este 27.04.2017. 
Discuțiile consultative și de asistență tehnică cu potențialii candidați se vor desfășura în perioada 
30.03.2017 – 27.04.2017. 
Evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 27.04.2017 – 05.05.2017. 
Proiectele trebuie să își încheie activitatea pe 01.09.2017. 
Raportarea financiară și narativă se va face în primele două săptămâni după finalizarea proiectului, iar 
evaluarea va avea loc în următoarele două săptămâni de la raportarea financiară și narativă. 

 

Persoană de contact pentru detalii suplimentare despre Fondul Antreprenorilor Locali: 

Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager Fundaţia Comunitară Iaşi 
Telefon: 0720.039.054, E-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro 
www.fundatiacomunitaraiasi.ro 

mailto:doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro
http://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/

