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 Proiect 

”Educație pentru dezvoltarea abilitaților in domeniile creative și 

producție de pe ambele parți ale Prutului” / 2SOFT/1.1/187 

 

R E G U L A M E N T 

Incubatoare:  
literatură, croitorie, antreprenoriat, sănătate 

 
  Asociația Umanitară ”Filantropia Creștină” anunță înscrierea la instruirile incubatoarelor 

de: literatură, croitorie, antreprenoriat, sănătate realizate în cadrul proiectului ”Educație 

pentru dezvoltarea abilitaților in domeniile creative și producție de pe ambele parți ale 

Prutului” / 2SOFT/1.1/187, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun 

România – Republica Moldova 2014 – 2020.  

Incubatoarele au scopul de a capacita elevii și tinerii din municipiul și raionul Orhei în 

patru domenii educaționale (literatură, croitorie, antreprenoriat, sănătate) într-o manieră 

inovatoare și cooperare locală și transfrontalieră. Obiectivele specifice ale incubatoarelor sunt: 

- Incubatorul de literatură: dobândirea unor noțiuni de teorie literară, interpretarea 

unor texte literare, încurajarea creativității literare, dezvoltarea vocabularului etc. 

- Incubatorul de croitorie: modelarea stilului prin producerea hainelor și accesoriilor  

care corespund standardelor de stil, calitate, creativitate și inovație. 

- Incubatorul antreprenorial: însușirea instrumentelor și a experienței practice 

necesare pentru gestionarea afacerii.  
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- Incubatorul de sănătate: conștientizarea elevilor și tinerilor cu privire la: igienă, 

mișcare, nutriție, odihnă activa și replicarea cunoștințelor.  

 

Condiții de participare: 

- Elevi și tineri (16 – 35 ani) din municipiul / raionul Orhei 

- Respectarea termenului de înscriere a candidaților 

- Motivație de participare pe tot parcursul incubatorului 

- Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului (informare, 

pregătire, diseminare) 

- Gândire creativă, originală, spirit civic 

Profilul beneficiarului: 

- Toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare și lucru în echipă. 

- Abilități de comunicare, inter-relaționare. 

- Implicarea anterioară în organizare evenimente, activități de voluntariat, excursii și alte 

activități extra-curriculare și / sau relaționate de specializarea / profesia practicată. 

- Interes în dezvoltarea de noi abilități și a unor activități de învățare. 

- Angajamentul de a multiplica rezultatele proiectului prin activități de diseminare 

 

Modalitate de depunere a dosarelor: 

Dosarele de înscriere vor fi depuse până la data de 29 ianuarie 2021 la adresa de e-mail 

filantropia.crestina@yahoo.com și vor cuprinde : 

1. Cerere de înscriere în proiect (Anexa_1) 

2. Declarație date caracter personal (Anexa_2) 

3. Formular înregistrare grup țintă (Anexa_3)  

mailto:filantropia.crestina@yahoo.com
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4. Copie buletin de identitate 

5. Curriculum Vitae  

6. Scrisoare de motivare 

7. Alte documente doveditoare ale apartenenței la grupul țintă, după caz (copii 

diplome, certificate, adeverințe etc) 

Criterii de departajare: 

- persoana va putea fi beneficiar in cadrul proiectului „Educație pentru dezvoltarea 

abilităților în domeniile creativitate și producție de ambele părți ale Prutului”, 

2SOFT1.1/187 în cadrul unui singur incubator. Daca vor fi transmise mai multe 

chestionare de către aceeași persoana (cu același Cod de identificare), persoana 

respectivă va fi exclusă de la înscrierea în baza de date. 

- Daca o persoana este beneficiar in cadrul unui alt proiect transfrontalier, nu va putea fi 

beneficiar si in cadrul proiectului 2SOFT1.1/187 

- Selecția beneficiarilor din grupul tintă al proiectului 2SOFT1.1/187 se va face in ordinea 

înscrierii până la ocuparea tuturor locurilor disponibile.   

- Persoanele care nu îndeplinesc criteriile de selecție  vor fi declarate respinse, urmând a 

fi înlocuite cu alte persoane din baza de date (lista de rezerva a potențialilor beneficiari). 

- Atât persoanele pre-selectate cât si cele respinse vor fi notificate cu privire la rezultatul 

preselecției (înscrierea în baza de date / motivul respingerii). 

Mențiuni suplimentare: 

-  Selecția participanților se va realiza respectând principiul egalității de șanse și principiul 

nediscriminării (paritatea de gen, apartenența la o etnie, categorii sociale defavorizate, 

etc.). 

Evaluarea dosarelor: 
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Dosarele vor fi evaluate de către o comisie special desemnată, reprezentanți ai echipei de 

implementare a proiectului, parteneri, conform următoarelor criterii: 

- Relevanța abilităților/calităților/experienței personale înscrise în Curriculum Vitae 

pentru activitățile prevăzute în cadrul incubatorului; 

- Motivația participării la activitățile incubatorului (rezultată din scrisoarea de motivare 

(originalitate, acuratețe, calitatea argumentării ideilor). 

 

Perioadă înscriere: 

Depunere dosare: 20 –29 ianuarie 2021 

Evaluare dosare: 01 – 08 februarie 

Activități în cadrul incubatoarelor: 14 februarie – 14 august  2021  
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