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PROCEDURĂ DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR  

pentru persoanele din grupul ţintă absolvente ale cursului de 

formare în domeniul antreprenoriatului: “Competenţe 

Antreprenoriale”, organizat în cadrul proiectului “Promovarea 

culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia şi Bucureşti Ilfov” 

POSDRU/176/3.1/S/150319 
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1. PREAMBUL:  

(1) Prezenta Procedură a fost elaborată în vederea reglementării condiţiilor de acordare a 

subvenţiilor membrilor grupului ţintă al proiectului, în urma absolvirii cursului de 

formare în domeniul antreprenoriatului “Competenţe Antreprenoriale” în cadrul 

proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia şi Bucureşti Ilfov” POSDRU/176/3.1/S/150319. 

(2)  Prezenta Procedură a fost elaborată pentru a răspunde cerinţelor de transparenţă şi 

nediscriminare în implementarea subactivităţii A2.4. “Acordarea diplomelor autorizate 

ANC şi a subvenţiilor pentru grupul tinta dupa absolvirea cursului de specializare”.  

(3) Activitatea de formare profesională vizează dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 

ale grupului ţintă, în vederea  consolidării noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat. 

 Partenerii implicaţi în elaborarea prezentei Proceduri sunt:  

- Solicitantul – AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA 

- Partenerul 2 – UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

- Partenerul 3 – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

- Partenerul 4 – UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI 

 

2.  TEMEI LEGAL 

Acordarea subvenţiilor se realizează ţinând seama de prevederile următoarelor documente/acte 

normative: 

 Contractul de finanţare POSDRU/176/3.1/S/150319 încheiat între Organismul Intermediar 

Regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 

Regiunea Sud-Est și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu modificările 

ulterioare, având ca obiect implementarea proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale 

în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti Ilfov”. 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art.42 

lit.a); 

 Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale și al Ministerului 

Finanţelor Publice nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei 
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cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial 

"Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările și completările ulterioare.  

 

3. ORGANIZAREA CURSURILOR DE FORMARE 

(1) Cursurile de formare se vor organiza și desfășura în conformitate cu autorizaţiile 

eliberate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) către Partenerii implicaţi în 

implementare A2. ”Activități de formare profesională în vederea dezvoltării și 

consolidării noilor domenii de ocupare și antreprenoriat”. 

(2) Cursanţii selectaţi vor parcurge programul de formare profesională conform orarului 

stabilit de fiecare Partener, însumând 30 de ore de formare în domeniul antreprenoriat.  

 

4. ACORDAREA SUBVENŢIILOR 

(1) În cadrul acestui proiect, se acordă 448 de subvenţii  (224 subvenţii - Partenerul 2 – 

Universitatea din Craiova, 112 subvenţii - Partenerul 3 – Universitatea din București şi 

112 subvenţii - Partenerul 4 – Universitatea ”Titu Maiorescu” din București ).  

(2) Valoarea unei subvenţii este de 300 lei pentru fiecare absolvent al cursului.   

(3) Acordarea subvenţiilor menţionate în alin.(1) se realizează numai după finalizarea 

cursului de formare şi numai în condiţiile îndeplinirii criteriilor de acordare prevăzute în 

prezenta procedură. 

(4)  Pentru acordarea subvenţiei prevăzute în alin (1) sunt eligibile persoanele care 

îndeplinesc următoarele criterii: 

a) Fac parte din grupul ţintă aferent Activităţii 2 a proiectului 

POSDRU/176/3.1/S/150319; 

b) Au participat la cursul de formare în domeniul antreprenoriatului 

“Competenţe Antreprenoriale” pe toată durata programului, conform 

planificării afişate pe site-urile partenerilor şi nu au înregistrat mai mult 

de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate;  

c) Au participat la examenul de absolvire a cursului de formare profesională şi au 

obţinut certificatul de absolvire ; 
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d) Au completat şi au predat responsabilului de curs cererea de acordare a 

subvenţiei 

(5) Dosarul pentru solicitarea acordării subvenţiei se întocmeşte de către responsabilul 

formare, monitorizare, informare grup ţintă şi va cuprinde următoarele documente : 

a) Opis ; 

b) Tabel nominal cu persoanele certificate 

c) Copie (conform cu originalul) de pe catalogul de prezenţă 

d) Copie (conform cu originalul) de pe borderoul certificatelor de absolvire ; 

e) Copie (conform cu originalul) de pe documentele de examen (proces verbal şi 

catalog examen) ; 

f) Copie (conform cu originalul) de pe certificatele de absolvire 

(6) Subvenţiile vor fi plătite persoanelor eligibile de către partenerii implicaţi în 

organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare, la momentul existenţei disponibilului 

de bani în contul proiectului. 

 

5. DISPOZIŢII FINALE 

(1) Informaţiile referitoare la cuantumul și condiţiile de acordare a subvenţiei vor fi 

comunicate în mod transparent cursanţilor înaintea începerii cursului de formare  şi vor 

fi postate pe site-ul fiecărei instituţii de către toţi partenerii implicaţi în subactivitatea 

A2.3 (Implementarea unui curs de formare a grupului ţintă în domeniul 

antreprenoriatului : Competenţe Antreprenoriale) şi în subactivitatea A2.4. (Acordarea 

diplomelor autorizate ANC şi a subvenţiilor pentru grupul ţintă după absolvirea cursului 

de specializare) 

(2) Prezenta procedură se aplică în cadrul proiectului POSDRU/176/3.1/S/150319 

începând cu data de 01.04.2015 

 

        Aprobat, 

           Manager de proiect 

               Catalin Catana 
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Anexa 1 

 

CERERE DE ACORDARE A SUBVENŢIEI 

Către, 

Universitatea din Craiova 

 

Subsemnatul(a)______________________________________________________________________________________________, 

CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,  posesor al CI seria _________, nr. ___________________, 

având domiciliul / reşedinţa în___________________________, str. _____________________________________________,  

nr. _______, bl. ________, sc. ________, ap._______, judeţul ______________________________,  

vă rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea subvenţiei prevăzute în cadrul proiectului 

“Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti Ilfov” 

POSDRU/176/3.1/S/150319 pentru absolvirea cursului de formare profesionala în domeniul 

antreprenoriatului : Competenţe Antreprenoriale. Doresc ca subvenţia în valoare de 300 lei să fie 

virată în contul IBAN ___________________________________________________________________________________, 

deschis la banca _____________________________________________________________________________________ 

sucursala  ___________________________________________________________________________________________________. 

Anexez la prezenta cerere extrasul de cont bancar ce conţine informaţiile mai sus menţionate. 

Solicit această subvenţie având în vedere îndeplinirea criteriilor  prevăzute în Procedura de 

acordare a subvenţiilor. 

Mă oblig să aduc la cunoștinţa Universităţii din Craiova, în termen de 3 zile, orice modificări 

intervenite în datele furnizate. 

Data,   Semnătura, 

    


