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10.06.2020 
 

COMUNICAT PRIVIND 

INSCRIERE LA CONCURS SELECTIE PLANURI DE AFACERI 

 

Primaria Comunei Valea Ierii implementeaza in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Valea 

Ierii, Fundatia Millenium, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Cluj si 

Tiger Security Services S.A. proiectul ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea 

numărului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, județ Cluj” 

Scopul proiectului il constituie furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin 

pentru comunitatea marginalizata din comuna Valea Ierii, judetul Cluj, in vederea reducerii 

numarului de persoane aflate in excluziune sociala si risc de saracie. 

In cadrul proiectului au fost organizate cursuri gratuite de competente antreprenoriale 

pentru un numar de 50 persoane cu domiciliul / resedinta in Comuna Valea Ierii.  

Toti absolventii acestor cursuri sunt invitati sa participe la concursul de planuri de 

afaceri in urma caruia vor fi selectate si finantate un numar de 30 afaceri in valoare de 

113.500 lei / afacere.  

Calendarul concursului  

15 iunie 2020 - 03 iulie 2020 ora 17.00 – perioada depunere planuri de afaceri. 

06 iulie 2020 - 17 iulie 2020 perioada verificare planuri de catre comisie 

20 iulie 2020 - comunicare rezultate 

21 iulie 2020 - 23 iulie 2020 ora 17.00 – depunere contestatii 

27 iulie 2020 - comunicare rezultate finale 

 

Concursul va fi organizat de partenerul Tiger Security Services S.A. cu sprijinul 

comunei Valea Ierii in calitate de Lider de parteneriat iar conditiile de participare si 

documentele necesare inscrierii se pot regasi in Metodologia de organizare concurs planuri 

care poate fi gasita prin urmatoarele modalitati: 

Pe site-ul Comunei Valea Ierii - www.primariavaleaierii.ro 

Pe site-ul Tiger Security Services S.A. - www.tiger.ro 

Prin solicitare scrisa pe adresa de e-mail: proiect.tiger@gmail.com 

 

 

Mentionam ca acest concurs este destinat persoanelor inscrise in grupul tinta al proiectului 

”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din 

comuna Valea Ierii, județ Cluj” si care au urmat un curs de antreprenoriat in cadrul acestuia. 
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