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PREAMBUL
Descrierea proiectului
Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale şi la optimizarea abilitatilor membrilor grupului
tinta de a identifica in mod realist si de a aplica in practica idei de afaceri, generand efecte pozitive pe
termen lung, in mod concret, prin masuri profesioniste de formare in domeniul antreprenoriatului pentru 400
de pers cu varsta peste 18 ani in cele doua zone de implementare ale proiectului, vizand cresterea nivelului
de ocupare si cresterea directa a nivelului de trai al acestora. Proiectul sprijina antreprenoriatul si accesul
pe o piata inclusiva, moderna si flexibila a muncii pentru 200 de pers din categoria de varsta 18-25 ani,
inmatriculati in sunt urmatoarele: invatamantul superior, din cadrul grupului tinta.Activitatile integrate pentru
grupul tinta si informare, consiliere profesionala; asistenta si post-asistenta in sprijinul initierii afacerilor; FP
pt dezv si consolidarea de competente antreprenoriale si cunostinte necesare initierii si dezv unei afaceri,
inclusiv dezv competentelor TIC.In cadrul proiectului se va finanta un concurs de idei de afaceri, care va fi
deschispublicului larg si celor 400 de pers din GT selectat, in urma caruia o Comisie de selectie, compusa
din reprezentanti ai mediilor de afaceri, financiar-bancar si patronatelor, precum si un observator din partea
OTIMMC din aria de implementare va selecta 50 de idei de afaceri. Ideile de afaceri selectate vor fi
distribuite astfel incat sa existe min 2 idei de afaceri din fiecare judet (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt,
Valcea,Bucuresti si Ilfov) incluse in cele 2 reg de dezvoltare vizate de proiect (SVO si BI). Din cele 50 de
idei de afaceri,40 vor fi dezvoltate de membrii GT care participa la FP (10%). Din acestea, 25 de idei vor fi
dezvoltate de persoane apartinand grupului tinta care apartin categoriei de varsta 18-25 ani, inmatriculati in
invatamantul superior, adica studenti care au domiciliul/resedinta in una din regiunile de implementare
mentionate, iar in total se vor crea cel putin 100 de locuri de munca (2/intreprindere) care vor fi mentinute
minim 6 luni dupa finalizarea proiectului. In plus, fiecare plan de afaceri selectat va fi finanţat prin acordarea
unei subvenţii în cuantum de max 25.000 euro, subvenţie care va face obiectul schemei de ajutor de
minimis. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 10 luni. In cadrul proiectului vor fi promovate interventii
2

integrate ce prevad implementarea mai multor activitati eligilibile.
Obiectivul general al proiectului consta infurnizarea de programme de FP si activitati integrate in vederea
dezvoltarii competentelor antreprenoriale si managerial pentru imbunatatirea performantei si crearea de noi
afaceri in regiunea Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov.

Desfăşurarea proiectului
Proiectul se desfasoara in perioada 13.02.2015-12.12.2015. Incepand cu luna a 2-a a proiectului si pana in
luna a7-a au loc actiunile planificate in cadrul activitatilor SA3.2. Derulare cursuri Competenţe
Antreprenoriale si SA3.3. Evaluare cursanţi, eliberare Certificate absolvire şi acordare stimulente.
Activităţile de formare se vor desfăşura în afara orelor de curs, preponderent, în week-end.
Programul de perfecţionare este acreditat conform ANC.
1. SCOP
Această procedură descrie etapele, metodologia, criteriile şi responsabilităţile care stau la baza procesului
de premiere unui numar de 60 cursanti atestati cu un premiu in valoare de 1500 lei.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Proiectului „ START UP 4 U” implementat de catre Asociația „Societatea
Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” in parteneriat cu SC Mondo Cosnultanta
SRL, Asociatia Pentru Dezvoltare Regionala si Parteneriat si SC Fair Best SRL, cofinantat din
Fondurile Structurale Europene prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE 2007 – 2013 Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a
întreprinderilor”
Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” pentru activitatea SA3.3. Evaluare
cursanţi, eliberare Certificate absolvire şi acordare stimulente.
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3. DEFINITII ŞI ABREVIERI
Grup tinta 1 (GT 1) -studenti/masteranzi cu varsta intre 18-25 de ani care doresc sa initieze o afacere si
care s-au inscris la cursurile de formare profesionala in vederea dobandirii competentelor antreprenoriale;
Grup tinta 2 (GT 2) – persoane cu varsta peste 18 ani care doresc sa initieze o afacere si care s-au inscris
la cursurile de formare profesionala in vederea dobandirii competentelor antreprenoriale.
Premiu - recompensă materială acordată cursantilor certificati pentru rezultate deosebite obținute pe
parcursul desfasuratii activitatii de formare.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Cererea de finanţare proiect POSDRU/176/3.1/S/149612..
- Ghidul Conditii specifice cereri de propuneri de proiecte de tip strategic nr.176-„Romania Start Up”
- Ghidul conditii generale august 2015
- Contractul de finanţare
5. OBIECTIVE ALE METODOLOGIEI
Metodologia urmăreşte:
- asigurarea transparenţei în procesul de acordare a premiilor
- respectarea principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării;
- realizarea unui proces de selecţie obiectiv, pe criterii clar definite a celor premiati
6. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
-numarul cursantilor certificati selectati pentru premiere
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- numărul contestatiilor primite.

7. DATE DE INTRARE
- competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
- resurse financiare şi de timp alocate.
8. PRINCIPII DE PREMIERE
a) Beneficiarii premiului- maxim 60 de cursanti certificati
b) Valoare subventie -1500 lei /cursant. Suma este bruta si se impoziteaza conform normativelor
legislative aplicabile.
c) Ritmicitatea acordării premiilor este condiţionată de alocarea fondurilor de către AMPOSDRU şi de
îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către fiecare cursant, respectându-se resursele bugetare alocate
subvenţiilor în contractul de finanţare POSDRU/176/3.1/S/149612.
d) în acordarea premiilor vor fi excluse diferenţele de: rasă, gen, etnie, orientare politică, statut social,
parcurs profesional, vârsta, religie, convingeri, handicap / dizabilităţi sau oricare alt criteriu care ar
diminua şi înlătura exercitarea şi recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
e) Situaţiile speciale vor fi analizate contextual, în funcţie de problema identificată şi vor fi propuse
soluţii astfel încât indicatorii proiectului să poată fi atinşi
11. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR:
Acordarea premiilor este justificată şi motivată prin nevoia de a recompensa cursantii care s-au remarcat
in activitatea individuala sau de grup aferenta cursului de formare si dobandire de competente
antreprenoriale si se va face de catre o comisie numita in acest scop de catre beneficiarul proiectului.
Comisia de stabilire a cursantilor certificati care vor beneficia de premiu va fi constituita din membrii ai

5

echipei de management si implementare a beneficiarului proiectului si reprezentanti ai partenerilor ( numar
impar de persoane)
a. Premiul va fi plătit fiecărui beneficiar pe baza situaţiilor cu privire la frecvenţa şi activitatea desfăşurată
de cursantul selectat la fiecare dintre activităţile din cadrul programului de formare (5 module) și de
calificativul obținut în urma evaluării la examenul final.
b. Pentru acordarea premiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(a) au fost selectate în grupul ţintă al prezentului proiect;
(b) au participat la competitia de idei de afaceri;
(c) au participat la activitatile celor 5 module ale cursului de formare pentru dobandirea competentelor
antreprenoriale;
(d) au promovat examenul final si au obtinut certificatul ANC.
9.1 Conditii de selectie a cursantilor in vederea acordarii premiului
A) Conditie eliminatorie - participarea la competitia de idei de afaceri
B) Conditii suplimentare:
·

au sustinut si promovat examenul final de certificare;

·

Selectia cursantilor se face in ordinea descrescataoare a notei finale obtinute in urma aplicarii
urmatoarelor criterii procentuale:

Prezenta
frecventa

% acordat

Media MODUL 4
( teste intermediare+evaluare
finala)
medie
% acordat

Nota finala examen

<25%

0%

<4

0%

<4

0%

26-50%

25%

5-7

25%

5-7

25%

51-75%

50%

8-9

50%

8-9

50%

>76%

100%

>9

100%

>9

100%

certificare
nota

% acordat
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·

Exemplu calcul
Pentru un cursant care a participat la competitia de idei de afaceri si la cursurile de formare are
frecventa 100% , a obtinut media finala 8 la Modulul 4 si la examenul de certificare are nota 9,50
punctajul final va fi:
0,10 + 8x0,50 + 9,50x1 = 13,60 pct.

·

Lista finala a celor premiati va cuprinde pentru fiecare cursant notele obtinute la cele trei criterii de
evaluare impreuna cu media rezultata, afisate in ordine descrescatoare de la pozitia nr.1 pana la
pozitia nr.60.

C) Conditii de departajare: in cazul in care 2 sau mai multi cursanti au obtinut acelasi punctaj si
numarul de premii ce trebuiesc acordate impune departajarea lor se aplica urmatoarele criterii de
departajare:
1. Nota obtinuta la examenul de certificare
2. Media evaluarilor pe parcurs obtinuta la Modulul 4
9.2: CONTESTATII
a) Dupa afisarea listei finale, in maxim 24 de ore de la postarea pe site-ul proiectului Start UP 4 U ,
cursantii vor transmite contestatia online la adresa de mail “startup149612@gmail.com”;
b) Contestatia va fi asumata prin semnatura, datata si va contine motivatiile redactarii;
c) Contestatiile vor fi rezolvate de catre o comisie numita in acest sens de catre managerul de
proiect;
d) Comisia de rezolvare a contestatiilor va fi constituita din membrii ai echipei de management si
implementare a beneficiarului proiectului si reprezentanti ai partenerilor (numar impar de
persoane).
e) In maxim 48 de ore de la incheierea termenului de primire a contestatiilor, acestea vor fi rezolvate
si va fi afisata lista finala a premiatilor.
Prezenta metodologie intra in vigoare la data de 12.08.2015.
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