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SCOPUL SI OBIECTIVELE PROCEDURII
Prezenta procedura descrie modul si condițiile de acordare a subvențiilor pentru beneficiarii
înregistrați in grupul țintă in cadrul proiectului “Educație si Profit” – contract de finanțare nr
24585/22.12.2021 – POCU/829/ 6/13/ 140965, care urmează programul de formare profesionala
„Competențe cheie, comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale”.
Proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor
de formare, facilitarea tranziției de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a
sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a
competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de
învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial
loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC1 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI2.
Apel: POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de învatare/ cercetare/
inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv
identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
Parteneriatul pentru implementarea proiectului este format din:
• FUNDATIA CORONA - Lider de parteneriat/Partener 1
• CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI – Partener 2
• UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI –
Partener 3
Proiectul ,,Educație si Profit” își propune să susțină antreprenoriatul si să consolideze gradul de
ocupare al absolvenților din învățământul superior din Regiunile Nord Est si Sud Est in domenii de
activitate cu potențial competitiv. In acest sens, in cadrul proiectului va fi implementat un program de
dezvoltare antreprenoriala adresat unui nr de minim 350 de beneficiari eligibili structurat pe doua
dimensiuni:
▪ dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin furnizarea de formare profesionala-curs FPC
„Competențe cheie, comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale” adresat celor
350 de beneficiari
▪ susținerea financiara prin alocare de granturi in valoare de maxim 40.000 euro/afacere pentru
minim 33 de planuri de afacere selectate in cadrul unei competiții, business-uri care activează
in domenii economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domenii de
specializare inteligenta conform SNCDI
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Activitatea in cadrul căreia se realizează procesul de formare a beneficiarilor înregistrați in grupul țintă:
Activitate: 3. FORMAREA ANTREPRENORIALA A BENEFICIARILOR
Subactivitatea 3.1. Organizarea si derularea programelor de formare antreprenoriala
Obiectivul procedurii:
Asigurarea unui proces transparent si echitabil de acordare a subvențiilor pentru beneficiarii care au
participat la procesul de formare susținut in proiect.

CADRUL LEGISLATIV APLICABIL
✓ Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020 POCU 2014-2020
✓ Ghidul solicitantului condiții specifice Innotech Student
✓ Contract de finanțare nr. POCU/829/6/13/140965
✓ OUG 40/2015 cu modificările si completările ulterioare
✓ Manualul beneficiarului POCU 2014-2020 Axele Prioritare 1 - 6
✓ Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA SI CUANTUMUL SUBVENTIEI
In scopul dezvoltării competentelor antreprenoriale, toți cei 350 de beneficiarii înregistrați in grupul
țintă al proiectului vor urma cursul de formare profesionala „Competențe cheie, comune mai multor
ocupații – competențe antreprenoriale”.
Cursul are o durata de 40 de ore (din care 1/3 formare teoretica si 2/3 formare practica) si este furnizat
de către cei doi parteneri autorizați in condițiile legii ca furnizori de formare profesională pentru
Programul de inițiere pentru “Competente cheie, comune mai multor ocupații – Competente
antreprenoriale”, respectiv:
• Fundația Corona – Autorizație seria IS nr. 001875 din data de 05.03.2019
• Camera de Comerț si Industrie a Județului Iași - Autorizație seria IS nr. 001768 din data de
28.03.2018
Conform prevederilor din Ghidul solicitantului condiții specifice Innotech Student, participanții la
programul de formare profesionala primesc subvenție. Cuantumul maxim al subvenției pentru fiecare
participant este de 5 lei/ora de instruire, respectiv 200 de lei pentru 40 de ore de instruire.
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CRITERII PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI
Pentru acordarea subvențiilor sunt eligibili beneficiarii participanți la programul de formare
profesionala care îndeplinesc următoarele condiții:
1. Participa la programul de formare profesionala in integralitate – instruire teoretica si
practica.
Participantul nu poate înregistra mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate din
durata totală a programului de formare.
Participantul care depășește limita de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate va fi
declarat caz de abandon. Participantul declarat abandon pierde dreptul de a susține examenul final
de absolvire.
Absentele se motivează doar cu documente medicale certificate sau documente/acte care dovedesc
situații de forța majora, daca este cazul.
Participantul respecta obligațiile asumate prin contractul de formare profesionala.
2. Participa la examenul final de absolvire al programului de formare profesionala
Participantul va fi prezent la examenul final de absolvire, la data si locul anunțate in prealabil.
Daca participantul, din motive de forța majora, nu poate fi prezent la examenul final de absolvire al
grupei de instruire din care face parte, are posibilitatea sa se înscrie la examenul final susținut de o
alta grupa constituita in proiect de către același furnizor de formare profesionala.
Participantul va avea un comportament adecvat in timpul examinării finale, va respecta procedura de
testare teoretica si practica, adusa la cunoștință in prealabil.

DOSARUL INDIVIDUAL DE SOLICITARE A SUBVENTIEI - ACORDAREA SUBVENTIEI
Pentru fiecare beneficiar eligibil pentru primirea subvenției, se constituie un dosar individual care
conține:
- Cerere de acordare a subvenției – întocmita si semnata de către solicitant;
- Extras de cont emis de banca la care solicitantul deține un cont bancar- beneficiarul subvenției
trebuie sa aibă calitatea de titular al contului.
Centralizarea dosarelor de solicitare a subvenției va fi realizata de către Responsabili tehnici formare
din echipele partenerilor furnizori de formare.
Procesul de selecție pentru acordarea subvențiilor se va desfășura în 2 etape:
Etapa 1 - verificarea eligibilității dosarelor (admis / respins)
Managerul client responsabil GT verifica pentru fiecare persoana daca îndeplinește criteriile de
acordare a subvenției.
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Etapa 2 - acordarea subvențiilor
Managerul client responsabil GT întocmește liste centralizatoare cu beneficiarii care sunt eligibili
pentru primirea subvențiilor si le transmite către compartimentului financiar din cadrul proiectului.
Eventualele nemulțumiri/contestații se depun în scris la sediul Fundației Corona din Municipiul Iași,
str. Calea Chișinăului nr 23A, și vor avea ca termen de soluționare 5 zile lucrătoare de la data
depunerii. Contestațiile vor fi analizate de către o comisie numită de către Fundația Corona.
Sumele corespunzătoare subvențiilor vor fi virate in conturile beneficiarilor într-o singura transa.
Subvențiile vor fi plătite beneficiarilor eligibili in condițiile existenței de sume disponibile in contul
proiectului. Plățile vor fi efectuate către beneficiarii participanți la programul de formare de formare
după efectuarea de către AM POCU/OIRPOSDRU Nord-Est, in contul Fundației Corona, a tuturor
transferurilor de bani corespunzătoare cererilor de prefinantare/plată transmise pana la momentul
emiterii deciziilor de acordare a subvențiilor.

MENȚIUNI FINALE
Prezenta metodologie va fi adusa la cunoștința tuturor membrilor echipei de implementare implicați în
procesul de informare, înregistrare si formare a grupului țintă.
Metodologia de acordare a subvențiilor poate fi modificată/adaptată în funcție de reglementările CE,
AM POCU, OIRPOSDRU Nord-Est, MFE, cadrul legislativ comunitar și național, ținând cont de
particularitățile și circumstanțele care pot să apară. Modificările se transmit tuturor părților interesate.
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FORMULARE SPECIFICE
Formular - Cerere tip de acordare a subvenției

Nr. înregistrare la Fundația Corona _____/_____

CERERE DE ACORDARE A SUBVENTIEI

CATRE:

FUNDATIA CORONA

Subsemnata/ul ……………………………………………… CNP ………………………………………….
posesor/posesoare a C.I. seria ………..... număr …………… solicit prin prezenta alocarea subvenției
prevăzută in cadrul proiectului „EDUCATIE si PROFIT” - contract de finanțare POCU/829/6/13/140965
pentru participarea mea la cursul de formare profesionala „Competențe cheie, comune mai multor
ocupații – competențe antreprenoriale”:
-

susținut in perioada ____________________________________

-

furnizat de către _______________________________________

Data: ………………………

Semnătura : ……………………
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Formular - Lista centralizatoare cu beneficiarii care sunt eligibili pentru primirea subvențiilor

Lista subvențiilor alocate
Nr............/.......

Lista subvențiilor alocate pentru grupa ...(nr) ....... de participanți absolvenți ai programului de formare
profesionala “Competente cheie, comune mai multor ocupații – Competente antreprenoriale” susținut
de către ..................., in perioada.................., in locația................:
Nr.
crt.
1
2
3
4
...
....
....
n

Nume si prenume

CNP

IBAN

Valoare subvenție

Semnături:
Manager de client responsabil GT,

Responsabil financiar,
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Formular - Decizia reprezentantului legal privind acordarea subvențiilor

Decizia reprezentantului legal privind acordarea subvențiilor
Nr. ................../............

Nume, prenume......................, in calitate de reprezentant legal al Fundației Corona,

DECIDE
alocarea subvențiilor prevăzute in proiect pentru beneficiarii absolvenți ai programului de formare
profesionala “Competente cheie, comune mai multor ocupații – Competente antreprenoriale” – grupa
.... (nr)....., program cu durata de 40 de ore, susținut de către ......................, derulat in perioada
................, locația ...............

Semnătura
..................
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