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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 3
Domeniul major de intervenție 3.1
Titlul proiectului: CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANTA SI MENTORAT IN VEDEREA PROMOVARII CULTURII ANTREPRENORIALE
Contract nr.: POSDRU/92/3.1/S/57836
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in oameni!”

Procedura de atribuire a premiilor
pentru concursurile organizate in cadrul proiectului POSDRU 57836
"Centru pentru informare, consultanta si mentorat in vederea
promovarii culturii antreprenoriale "

Obiectiv: Organizarea de concursuri pentru incurajarea si punerea in practica a
ideilor de afaceri ale cursantilor participanti la programele de instruire desfasurate in
cadrul proiectului " Centru pentru informare, consultanta si mentorat in vederea
promovarii culturii antreprenoriale" cofinantat FSE prin POSDRU 2007-2013
"Cresterea adaptabilitaţii lucratorilor si a intreprinderilor - Promovarea culturii
antreprenoriale" in perioada 05 decembrie 2011 - 30 iunie 2012.
Participantii la concursuri trebuie sa indeplineasca conditiile minime impuse,
respectiv sa faca parte din grupul tinta al proiectului ID 57836.
Un participant poate opta pentru inscrierea doar la un singur concurs si numai o
singura data.

CONCURSUL NR.1
“Accepta provocarea, deschide-ti propria afacere!” este realizat pentru aprecierea
competentelor dobandite in cadrul activitatilor de instruire la modulele de curs
desfasurate in cadrul proiectului si utilizate pentru infiintarea unei entitati economice.
1. Criteriile de eligibilitate pentru participarea la concurs sunt:
a) participarea la activitatile de instruire desfasurate in cadrul proiectului;
b) obtinerea calificativului "admis" la testele de evaluare a cunostintelor la modulele de
curs derulate;
c) prezentarea Rezolutiei Oficiului Registrului Comertului (in copie) si a Certificatului
de inregistrare (in copie) ale entitatii economice la care participantul detine calitatea de
unic asociat / asociat majoritar/ titular/ reprezentant (SRL, PFA, Intreprindere
Individuala, Intreprindere Familiala etc.);
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2. Dosarul de inscriere la concursul nr.1 cuprinde:
a) Cerere de inscriere completata (Anexa nr. 1);
b) Copie a actului de identitate (CI, BI / pasaport in cazul persoanelor cu
cetatenie straina);
c) Certificat constatator al entitatii economice, eliberat de Oficiul Registrului
Comertului si Rezolutia Oficiului Registrului Comertului ( in copie);
d) Certificat de inregistrare al entitatii economice, eliberat de Oficiul Registrului
Comertului (in copie);
e) Declaratie pe proprie raspundere completata (Anexa nr. 2).
3. Inscrierea si desfasurarea concursului nr.1
In cadrul concursului se vor acorda 42 (patruzecisidoua) de premii
persoanelor care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la pct. 1, si care au
deschis, in cadrul proiectului ID 57836, o entitate economica de tip S.R.L., PF.A.,
Intreprindere Individuala, Intreprindere Familiala etc.
Valoarea fiecarui premiu acordat este de 5.200 (cincimiidouasute) lei, din care
se va retine impozitul aferent, conform legislatiei in vigoare.
In vederea inscrierii la concurs, sunt acceptati participantii care si-au constituit
entitati economice, inregistrate la Oficiul Registrului Comertului (cu sau fara activitate)
in perioada 15 ianuarie 2011 - 06 februarie 2012. Participantul se obliga sa mentina
entitatea economica inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cel putin pana la data
de 31 decembrie 2012.
Fiecare participant va constitui un dosar cuprinzand obligatoriu elementele
prevazute la pct. 2. Dosarele se vor depune prin posta rapida/ curier sau personal de
catre participant la adresa specificata la pct. 5.
Dosarele participantilor se vor inscrie si vor primi un numar de inregistrare in
Registrul de concurs – Proiect POSDRU ID 57836. Inscrierea in registru se face in
ordinea depunerii dosarului prin posta rapida/curier (avand ca data de referinta data
depunerii acestuia – “data postei”) sau personal la sediul Universitatii Titu Maiorescu.
Se vor inregistra in Registrul de concurs, numai dosarele complete, continand
toate elementele prevazute de pct. 2 completate corect.
In cazul in care dosarul de concurs este incomplet / eronat completat,
participantul la concurs va fi anuntat in 24 de ore de la receptia acestuia. Astfel,
participantul va putea redepune documentele lipsa / corect completate pana la sfarsitul
perioadei de inscriere la concurs.
Data calendaristica la care participantul este inscris in concurs este data la care
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dosarul depus este complet, completat corect si a primit un numar de inregistrare in
Registrul de concurs – Proiect POSDRU ID 57836.
Verificarea dosarelor de concurs depuse si declararea eligibilitatii se va efectua
de catre Comisia de evaluare a dosarelor, numita prin decizie interna.
Ierarhizarea participantilor in vederea acordarii premiilor se va realiza pe
intreaga perioada de inscriere, conform criteriului "Primul inscris, primul servit", prin
afisarea acestora pe site-ul oficial al proiectului (http://www.utm.ro/posdru_57836.php),
Sectiunea “Concurs”, in ordinea inscrierii dosarelor (respectiv, a numarului de
inregistare) in Registrul de concurs.
Site-ul proiectului (Sectiunea “Concurs”) va fi actualizat zilnic la ora 18.00, pe
durata derularii concursului, pana pe data de 27 februarie 2012 (cu exceptia zilelor de
25 decembrie, 31 decembrie 2011 si 01 ianuarie 2012) si va cuprinde informatii privind
numarul de participanti care au fost inscrisi in Registrul de consurs.
Vor fi desemnati castigatori primii 42 (patruzecisidoi) de participanti
inscrisi in Registrul de concurs.
Lista finala a participantilor desemnati castigatori va fi afisata pe site-ul oficial al
proiectului ID 57836 (http://www.utm.ro/posdru_57836.php), Sectiunea “Concurs”, in
data de 29 februarie 2012.
Acordarea premiilor se va face cu ocazia Conferintei de inchidere a proiectului, ce
urmeaza a fi organizata pana in data de 30 iunie 2012.

4. Calendarul de desfasurare a concursului nr.1:
05 decembrie 2011 - publicarea procedurii de atribuire a premiilor pe site-ul oficial al
proiectului si la centrele zonale;
06 decembrie 2011 - 06 februarie 2012 inscrierea participantilor la concurs;
27 februarie 2012 - anuntarea castigatorilor;
01 mai 2012 - 30 iunie 2012 - acordarea premiilor catre castigatorii desemnati.

5. Adresele la care se pot depune dosarele
- Depunerea personala a dosarului, de catre participant, se va face la adresa:
Universitatea Titu Maiorescu
Calea Vacaresti, nr. 189, sector 4, Bucuresti
Cod postal 040441
Corp M, Etaj 1, Biroul M114 – “Centru pentru informare, cosultanta si mentorat in
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vederea promovarii culturii antreprenoriale”,
intre orele 12:00 - 16:00 de luni pana vineri, in intervalul alocat pentru inscrierea
participantilor la concurs proiect ID 57836 - persoana de contact dl. Conf. univ. dr.
Priescu Iustin – manager de proiect.
- Depunerea prin posta rapida / curier a dosarului, de catre participant, se va
face la adresa:
Universitatea Titu Maiorescu,
Str. Dâmbovnicului, nr.22, etaj IV
Sector 4, Bucuresti, cod postal 040441
cu mentionarea pe plic <Pentru concursul „Accepta provocarea, deschide-ti
propria afacere! Proiect ID 57836.>

CONCURSUL NR.2
"Promovarea culturii antreprenoriale" este realizat pentru aprecierea cunostintelor,
competentelor si aptitudinilor dobandite in cadrul modulelor de curs prin elaborarea
unui Plan de afaceri si a unei Analize SWOT.
In cadrul acestui concurs se vor acorda 10 premii, cate 2 premii pe fiecare
centru zonal: Bucuresti - Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Nord - Est Moldova, Sud Muntenia.
Valoarea fiecarui premiu acordat este de 1.500 (omiecincisute) lei, din care se va
retine impozitul aferent, conform legislatiei in vigoare.
1. Criteriile de eligibilitate pentru participare la concurs sunt:
a) participarea la programul de instruire in cadrul proiectului ID 57836;
b) obtinerea calificativului "admis" la testele de evaluare a cunostintelor la modulele de
curs derulate.
2. Criteriile de evaluare a dosarelor depuse la concurs sunt:
a) elaborarea si prezentarea unui Plan de afaceri, pe suport de hartie, pentru obiectul
de activitate prevazut in plan;
b) elaborarea unei Analize SWOT, pe suport de hartie, pentru obiectul de activitate
prevazut in plan .
Comisia de evaluare a dosarelor va acorda punctaje pentru fiecare dosar
depus. Punctajul total acordat este de 100 de puncte din care:
- 75 de puncte pentru Planul de afaceri;
- 25 de puncte pentru Analiza SWOT.
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3. Dosarul de inscriere la concursul nr.2 cuprinde:
a) Cerere de inscriere completata (Anexa nr.3);
b) Copie a actului de identitate (CI, BI / pasaport, in cazul persoanelor cu
cetatenie straina);
c) Planul de afaceri, pe suport de hartie, pentru obiectul de activitate prevazut
in plan;
d) Analiza SWOT, pe suport de hartie, pentru obiectul de activitate prevazut in
plan.
4. Inscrierea si desfasurarea concursului
Candidatii se vor inscrie la concurs prin completarea Cererii de inscriere
(Anexa nr.3) si completarea dosarului de concurs. Dosarele, continand inscrisurile
prevazute la pct. 3, se vor depune la Centrele zonale, unde participantii sunt inscrisi
in grupul tinta din cadrul proiectului ID 57836.
Dupa verificarea si evaluarea dosarelor de catre Comisia de evaluare,
candidatii declarati castigatori la concurs se vor afisa pe site-ul oficial al proiectului
(http://www.utm.ro/posdru_57836.php), Sectiunea “Concurs”, in data de 27 februarie
2012.
5. Calendarul de desfasurare a concursului nr. 2:
05 decembrie 2011 - publicarea procedurii de atribuire a premiilor pe site-ul oficial al
proiectului si la centrele zonale;
06 decembrie 2011 - 06 februarie 2012 inscrierea participantilor la concurs;
27 februarie 2012 - anuntarea castigatorilor;
01 mai 2012 - 30 iunie 2012 - acordarea premiilor catre castigatorii desemnati.
Comisia de evaluare a dosarelor si desemnare a castigatorilor, in cadrul
celor doua concursuri, va fi numita de Echipa de management a proiectului si aprobata
prin Decizie interna, si va fi constituita din experti de instruire, consultanta si mentorat
si din experti monitorizare si control din cadrul proiectului ID 57836.
Avizat,

Aprobat,

PROIECT ID 57836
Manager de proiect,

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
Rector,

Conf.univ.dr.ing. Iustin PRIESCU

Prof.univ.dr. Iosif R. URS

Director economic Georgeta CUZEA
Consilier juridic Maria MERISAN
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