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REGULAMENTUL CONCURSULUI DE INITIATIVE ANTREPRENORIALE
CONTEXT
Concursul pentru initiative antreprenoriale este organizat in cadrul proiectului “FEMEILE
P.O.T.(PUTERE, ORGANIZARE, TENACITATE” implementat de catre Consiliul Judetean
Vaslui in parteneriat cu SC INFOEDUCATIA SRL, finantat prin Fondul Social European – Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – POSDRU/145/6.3/134776.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile
din regiunea Nord-Est, judetele Vaslui si Iasi, prin actiuni menite sa dezvolte si sa promoveze principiul
egalitatii de sanse si de gen.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1 - Cresterea abilitatilor si calificarilor/competentelor pentru un numar de minim 450 femei(din
mediul rural/urban, aflate in situatii de vulnerabilitate/dornice sa avanseze in cariera), din judetele
Vaslui si Iasi, prin crearea unor servicii personalizate destinate nevoilor lor, in termen de 18 luni.
OS2 - Sprijinirea unui numar de cel putin 85 femei din Vaslui si Iasi, dornice sa avanseze in cariera
sau se lanseze in antreprenoriat, prin crearea de programe specifice de formare in domeniu si sprijin
metodologic in initierea unei afaceri, in termen de 18 luni.
OS3 - Promovarea si încurajarea participarii active pe piata muncii a femeilor din judetele Vaslui si
Iasi prin activitati destinate consolidarii principiului egalitatii de sanse si de gen la nivelul comunitatilor
locale.
Proiectul asigura “facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii” - 450 de
participanti femei cu focalizare pe cele din grupuri vulnerabile( din care peste 60% femei participa la
cursuri de formare profesionala in domenii cautate pe piata muncii; cel putin 85% cu competente
profesionale certificate, “promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii
muncii” (proiectul asigura consultanta antreprenoriala pentru minim 85 de femei atat din mediul rural
cat si urban, dintre care minim 30 vor avea documentatie definitive pentru demararea unei activitati
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independente. Proiectul asigura “dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii” pentru cel
putin 450 de persoane din care 85% de participanti certificati profesional si 85 de participanti
instruiti/sprijiniti pentru initierea unei activitati independente, care vor avea “oportunitati sporite pentru
participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva”

1. FUNDAMENTARE
Concursul pentru initiative antreprenoriale este organizat conform activitatii A5 - FURNIZAREA
SERVICIILOR

DE

CONSULTANTA

SI

ASISTENTA

PENTRU

INCEPEREA

UNEI

ACTIVITATI INDEPENDENTE SAU PENTRU INITIEREA UNEI AFACERI. Rezulatele
estimate prin implementare acestei activitati sunt:
1. 85 de femei sustinute sa isi deschida o afacere, beneficiare de consiliere antreprenoriala
2. 30 de femei care si-au deschis o afacere/au demarat o activitate independenta si au fost premiate

2. PERIOADA DE DERULARE A CONCURSULUI
Concursul se desfasoara in perioada 21 SEPTEMBRIE 2015 –8 OCTOMBRIE 2015 in conformitate
cu prevederile prezentului Regulament dupa cum urmeaza:
a. termen limita de inscriere la concurs: 28 septembrie 2015
b. evaluare planuri de afaceri: 5 OCTOMBRIE- 6 OCTOMBRIE 2015
c. anunutare rezultate evaluare: 7 OCTOMBRIE 2015
d. termen final pentru depunere contestatii: 8 OCTOMBRIE 2015
e. termen final pentru solutionare contestatii: 10 OCTOMBRIE 2015
f. anuntare castigatori si inmanare premii: 10 OCTOMBRIE 2015
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3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La concurs poate participa orice persoane de sex feminim din judetele Iasi si Vaslui daca indeplineste
urmatoarele conditii minimale:
a. este inregistrata in grupul tinta al proiectului „Femeile P.O.T (Putere, Organizare,
Tenacitate)
b. a urmat cursurile de formare de initiere in antreprenoriat si le-a abslovit
c. participa si finalizeaza activitatile de consiliere si asistenta antreprenoriala prevazute in
proiect
d. isi manifesta disponibilitatea de a initia o afacere prin completarea si asumarea Anexei 1C
la prezentul Regulament

4. MECANISMUL CONCURSULUI
Inscrierea candidatilor are loc in perioada specificata anterior si se realizeaza conform procedurii
specificate mai jos:
a. Persoanele interesante care indeplinesc conditiile de participare la concurs enumerate mai sus,
vor completa, semna si asuma Anexa 1A – Declaratie pe propria raspundere privind subventiile,
Anexa 1B – Declaratie pe propria raspundere privind demersurile de infiintare a afacerii si
Anexa 1C – Formular de inscriere in concurs . De asemenea persoanele participante vor avea
obligatia de a depune un plan de afaceri elaborat in perioada de implementare a proiectului.
Anexa 1A – Declaratie pe propria raspundere privind subventiile, Anexa 1B – Declaratie pe
propria raspundere privind demersurile de infiintare a afacerii, Anexa 1C – Formular de
inscriere in concurs si Anexa 2 – Grila de evaluare a planului de afaceri sunt anexate
prezentului regulament.
b. Persoanele care pe baza planului de afaceri au demarat o afacere in perioada de implementare
a proiectului vor depune o copie dupa certificatul de inregistrare a activitatii economice (PFA)
sau Certificat de inregistrare a firmei emis de ONRC (SRL).
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5. DEPUNEREA DOCUMENTELOR:


PENTRU JUDEŢUL VASLUI: Sediul Consiliului judeţean Vaslui, Str, Ştefan cel Mare,
nr.79, et.4, cam. 408, orele 8.00-16.00 de luni până vineri: persoana de contact :Alina Albu –
asistent manager



PENTRU JUDEŢUL IAŞI : sediul „SC INFO EDUCAŢIA” , soseaua NATIONALA nr.178180, P, persoana de contact SBIRLEA RALUCA – EXPERT GRUP TINTA.

6. EVALUAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
1. La concurs vor participa doar planurile de afaceri depuse in termenul prevazut la punctul 2 din
prezentul regulament
2. Vor fi evaluate doar planurile care sunt insotite de Anexele 1A, 1B si 1C
3. Evaluarea planurilor se va face in perioada mentionata la punctul 2 din prezentul regulament
4. Evaluarea planurilor se va realiza pe baza Anexei 2 – Grila de evaluare a planului de afaceri
5. Rezultatele evaluarii vor fi publicate la sediul si pe site-ul beneficiarului proiectului – Consiliul
Judetean Vaslui. Vor fi acordate 30 de premii in cuantum de 1000 lei primilor 30 de participanti care
au obtinut cel mai mare punctaj. Inmanarea premiilor se va realiza doar pe baza dovezii
infiintarii/demarii afacerii.
6. Participantii au dreptul la contestatie. Contestatia va fi depusa la sediul beenficiarului – Consiliul
Judetean Vaslui in termenul prevazut la punctul 2. Contestatia va fi formulata in scris si va contine:
a. datele de identificare ale solicitantului
b. obiectul contestatiei
c. dovezile pe care se intemeiaza contestatia
d. data depunerii si semnatura solicitantului

7. FINALIZAREA CONCURSULUI
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Prezentul concurs se finalizeaza odata cu inmanarea premiilor catre castigatori.

8. LISTA ANEXE
a. Anexa 1A - Declaratie pe propria raspundere privind subventiile;
b. Anexa 1B – Declaratie pe propria raspundere privind demersurile de infiintare a afacerii;
c. Anexa 1C – Formular de inscriere in concurs;
d. Anexa 2 – Grila de evaluare a planului de afaceri sunt anexate prezentului regulament.
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