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PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR PENTRU
ANTREPRENORIAT
Prezenta procedură reglementează acordarea de premii în conformitate cu Ordinul comun al
MMFPS/MFPnr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor
eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013”, cu modificările şi completările ulterioare.
Premiile se acordă absolventelor cursului de antreprenoriat din cadrul proiectului
„PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile
din România“POSDRU/144/6.3/S/127928 pentru ideile de afaceri concretizate în planuri de afaceri
viabile, cu o importantă componentă de inovație și cercetare, care vor intra în competiție și vor
obține, în urma evaluării, cel mai mare punctaj.
Art. 1. Scopul acordării premiilor este de a stimula dezvoltarea inițiativei antreprenoriale persoanelor
care îndeplinesc criteriile din prezenta procedură.
Art. 2. Suma alocată premiilor este de 60.000 lei, corespunzătoare unui număr de 3 premii, respectiv
20.000 lei/premiu.
Art. 3. Pentru participarea la concursul cu premii sunt acceptate persoanele care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii:
a. fac parte din grupul ţintă al proiectului;
b. au absolvit cursul de antreprenoriat desfășurat în cadrul proiectului PECAFROM;
c. au depus dosarul de participare la concurs.
Art. 4. Participarea la concursul cu premii se face individual.
Art. 5. Dosarul pentru acordarea premiilor va conţine:
a. copia actului de identitate, certificatului de naștere, certificatului de căsătorie (acolo unde
este cazul);
b. cerere tip de acordare a premiilor;
c. declarația pe propria răspundere a persoanei că până la data de 1 noiembrie 2015 va
înființa o structură de tip firmă. În caz contrar, va returna premiul până la data finalizării
proiectului;
d. dovada absolvirii cursului de formare;
e. planul de afaceri propus pentru competiție;
f. declarația pe proprie răspundere că în termen de maximum 15 zile de la data primirii
premiului va demara procedurile de deschidere a unei afaceri și că până la data de 1
noiembrie 2015 va aduce dovada înființării firmei de la Registrul Comerțului.
Art. 6.
(1) Evaluarea planurilor de afaceri intrate în concurs se va realiza de către o comisie
independentă formată din 5 membri, numită prin decizia managerului de proiect.
(2) Evaluarea se va face după denominarea planurilor de afacere de către secretariatul tehnic
al proiectului.
(3) Evaluarea planurilor de afaceri se face pe baza următoarelor criterii:
Beneficiar: Academia Română, Filiala Iaşi;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3)Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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CRITERII

PUNCTAJ

Gradul de inovație al afacerii prezentate în planul propus

Max. 30

Acuratețea planului financiar al afacerii

Max. 20

Calitatea formulării obiectivelor planului de afaceri

Max. 10

Calitatea descrierii produselor/serviciilor sau bunurilor afacerii

Max. 10

Calitatea descrierii pieței și a strategiei de marketing

Max. 10

Calitatea descrierii resurselor umane propuse prin planul de afacere

Max. 10

Calitatea descrierii investiţiei propuse prin planul de afacere

Max. 10

TOTAL

Max. 100

Art. 7. Selecția planurilor de afaceri în vederea premierii se va realiza în următoarele etape:
1. publicarea anunțului de lansare a competiției pe site-ul proiectului
(www.proiectpecafrom.acadiasi.ro);
2. depunerea dosarului de concurs, în format fizic/electronic, în termenele prevăzute, la
adresa indicatăîn anunţ;
3. analiza dosarelor și a planurilor de afaceri în termen de 15 zile de la data ultimei zile
de înscriere;
4. lista candidaților selectați va fi publicată pe site-ul oficial al proiectului;
5. rezultatele concursului pot fi contestate în 24 de ore de la afișarea rezultatelor.
6. Contestațiile se soluționează de către o comisie independentă, iar rezultatele acestora
vor fi afișate în maximum 48 de ore. Hotărârea comisiei de contestații este definitivă;
7. lista finală a candidaților câștigători va fi publicată pe site-ul proiectului.
Art. 8. Acordarea premiilor se va face în termen de maxim 10 zile de la data afişării listei finale a
câştigătorilor de către Academia Română, Filiala Iași, în limita fondurilor disponibile pentru aceast
proiect.
Prezenta procedură a fost aprobată de managerul de proiect.
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