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1. Considerații generale: 

 

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și bunăstarea 

socială. Acestea sunt motoare ale inovării și competitivității, creează locuri de muncă și 

contribuie, într-o manieră verticală, în cadrul circuitului economic, la dezvoltarea unor noi piețe 

și tehnologii. 

Având în vedere importanța economică și socială a IMM-urilor, Uniunea Europeană și statele 

membre au creat o serie de instrumente financiare și legislative care urmăresc să faciliteze 

dezvoltarea lor. În acest sens, IMM-urile au acces la oportunități de finanțare și programe 

dedicate și beneficiază de asistență specifică pentru activitățile lor. 

În acord cu eforturile instituțiilor europene și statelor membre de a susține dezvoltarea IMM-

urilor, EurActiv.ro, Reprezentanța Comisiei Europene în România și partenerul principal 

Telekom Romania, cu sprijinul VAPRO, Schuman Associates și www.immromania.ro, lansează 

un concurs de proiecte implementate cu succes, care își dorește să contribuie la promovarea 

efectelor pozitive ale programelor de finanțare din domeniu.   

În cadrul concursului Profesioniștii Proiectelor de Succes vor fi premiate cele mai bune proiecte 

finanţate din fonduri europene în perioada 2012 – 2014 în România, proiecte care au adus un 

plus de valoare comunităţii şi care reprezintă exemple de bune practice pentru IMM-uri. 

 

Proiectele înscrise vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii: sustenabilitate, inovare, bun 

management și bună implementare. Participanții vor putea completa și transmite pe e-mail, 

adresa conferinte[at]euractiv.ro, formularul de înscriere până la data de 05.03.2015.  

 

Cei interesați își pot înscrie un singur proiect/IMM. În cazul în care vor exista IMM-uri înscrise 

cu mai mult de un singur proiect, aplicațiile vor fi respinse de organizatori.  

Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial 

de participare, disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe website-urile www.euractiv.ro și 

www.immromania.ro, pe toată perioada concursului. 

 

 

2. Condiții de participare 

 

La acest concurs pot participa IMM-uri din România beneficiare ale unor finanțări 

nerambursabile (fonduri structurale, fonduri comunitare, fonduri naționale, alte tipuri de 

programe), care au calitatea de solicitant principal sau de partener în proiectul respectiv şi care 

îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament. 

 

Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Partenerilor (inclusiv angajaţii 

societăţilor din grupul Partenerilor) şi rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/ soţia), 

mailto:conferinte@euractiv.ro
http://www.euractiv.ro/
http://www.immromania.ro/
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precum şi persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii juriului şi 

rudele de gradul I ale acestora. 

 

 

 

3. Perioada de desfășurare a concursului 

 

Înscrierile pentru concursul “Profesioniștii Proiectelor de Succes” se vor face exclusiv on-line, 

pe adresa conferinte[at]euractiv.ro, în perioada 25.02.2015 – 05.03.2015 (orele 24:00). 

 

 

4. Înscrierea Proiectelor 

 

Organizatorii vor pune la dispoziția participanților un Formular de înscriere. Formularul de 

înscriere este disponibil într-un format editabil, care poate fi descărcat și completat cu ușurință 

de utilizatori și care va fi disponibil pe site-urile www.euractiv.ro și www.immromania.ro, pe 

toată durata desfășurării concursului (începând cu data de 25.02.2015 și până pe 05.03.2015).  

Astfel, în vederea înscrierii la concursul “Profesioniștii Proiectelor de Succes”, participanții la 

acest concurs trebuie să descarce formularul disponibil pe cele două site-uri, să îl completeze 

integral, să-l semneze și să îl trimită scanat pe adresa de e-mail conferinte[at]euractiv.ro. În cazul 

în care vor exista câmpuri necompletate, aplicația poate fi respinsă de organizatori.  

Formularul trebuie să fie însoțit de orice documente justificative (scurt raport al proiectului – 

cantitativ și calitativ, fotografii, recomandări etc.). Documentele jutificative sunt acceptate în 

următoarele formate: Word, PDF, Excel, JPEG, PNG. Limita maximă admisă a documentelor 

este de 20 MB. 

De asemenea, participanții vor declara pe propria răspundere, în cadrul aceluiași formular că 

datele transmise sunt conforme si că proiectul nu a fost suspendat din cauza fraudării fondurilor.  

Participanții au obligația să respecte formatul Formularului de înscriere pus la dispoziție de 

organizatori. Orice modificare, completare sau ștersătură aduce după sine respingerea aplicației.   

Nu vor fi luate în considerare aplicațiile trimise fără completarea în prealabilă a formularului 

completat în integralitate, semnat și stampilat.   

Înscrierea în concurs se va realiza prin trimiterea pe e-mail, cu respectarea termenului limită de 

înscriere, a tuturor materialelor (Formular de înscriere, și alte documente justificative: fotografii, 

rapoarte, recomandări etc.). Lipsa oricărui document va atrage după sine respingerea aplicației.  

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile transmise de participanții la 

concurs. Se vor premia ideile inovative de proiect și impactul acestora asupra grupului țintă 

propus, precum și asupra companiei beneficiare, sustenabilitatea proiectului și calitatea 

implementării.   

 

mailto:conferinte@euractiv.ro
http://www.euractiv.ro/
http://www.immromania.ro/
mailto:conferinte@euractiv.ro
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5. Evaluarea câștigătorilor 

 

Evaluarea proiectelor câștigătoare va ține cont de următoarele criterii:  

- gradul de inovație (Cercetarea și inovarea sunt consideate de Comisia Europeană esențiale 

pentru prosperitatea economică […] maximizarea și distribuirea beneficiilor inovării în întreaga 

Uniune reprezintă cea mai bună modalitate de consolidare a competitivității Europei și a 

capacității acesteia de a răspunde provocărilor societale pe viitor (Comisia Europeană, argument 

la programul Horizon 2020) 

- sustenabilitatea (consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniunea 

Europeană reprezintă priorități pentru Comisia Europeană) 

- management și implementare performante.  

Evaluarea se va realiza de către un juriu format din șase membri: câte un reprezentant din partea 

fiecărui partener: EurActiv.ro, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Telekom 

România, VAPRO, immromania.ro și Schuman Associates.  

Participanții vor fi selectați în două etape:  

a. Alegerea candidaților eligibili. Criterii de eligibilitate: 

 

CRITERII INDEPLINIRE CRITERII 

DA/NU 

OBSERVAȚII 

Trimiterea formularului de înscriere în 

termenul limită admis (Până pe 

05.03.2015, ora 24:00) 

  

Completarea integral a formularului, 

semnarea și stampilarea acestuia de 

către persoana responsabilă din partea 

IMMului aplicant 

  

Proiectul înscris este finalizat   

Declarațiile pe propria răspundere sunt 

bifate 

  

Existența documentelor justificative 

(rapoarte, fotografii, recomandări) 

  

 

b. Selectarea câștigătorilor, în funcția de punctajul obținut în urma evaluării celor trei 

principii:  

- inovația 

- sustenabilitatea 

- management și implementare performante.  
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Juriul va evalua proiectele pe baza unei grile care va avea la baza cele trei criterii 

mentionate. Juriul va acorda un punctaj pe o scală de la 1 la 5, 1 fiind punctajul minim, iar 5 

punctajul maxim.  

Punctajul individual acordat de fiecare membru al juriului va fi obţinut prin media aritmetică a 

punctelor date pentru fiecare criteriu de evaluare, iar punctajul final al fiecărui proiect va fi 

obţinut prin media aritmetică a punctajelor celor  6 membri ai juriului care au evaluat proiectul.  

În cazul în care există egalitate între proiectele evaluate, în ceea ce privește deciderea punctajul 

final, criteriul de departajare va fi punctajul obţinut la criteriul „Inovație”. 

 

6. Premii 

 

Premiile vor fi acordate primelor trei companii selectate drept câștigătoare, fiecare premiu va 

consta în următorul pachet complet:  

- Asigurarea vizibilității proiectului pe site-urile www.hotnews.ro și  www.euractiv.ro, dar 

și pe site-ul partener www.immromania.ro,   

- Un pachet de produse promoționale oferit de partenerul principal Telekom România 

(acesta va consta în tableta Samsung Galaxy Tab 3, Ecran 7.0, WIFI + 3G, rucsac, 

memory stick, pix, agenda),  

- Participarea la conferința internațională “Oportunități de finanțare pentru IMM-uri 

2014 -2020”, care va avea loc in București, pe data de 12 martie 2015 și în cadrul 

căreia se vor anunța câștigătorii.  

Pe lângă aceste premii, alte trei companii nominalizate vor beneficia de: 

- Asigurarea vizibilității proiectului pe site-urile www.hotnews.ro și  www.euractiv.ro, dar 

și pe site-ul partener www.immromania.ro,   

- Participarea la conferința internațională “Oportunități de finanțare pentru IMM-uri 2014 -

2020”, care va avea loc in București, pe data de 12 martie 2015 și în cadrul căreia se vor 

anunța câștigătorii.  

 

Conferința internațională “Oportunități de finanțare pentru IMM-uri 2014-2020” va 

beneficia de participarea celor mai importanți actori naționali și europeni în domeniu,  precum 

Comisarul European pentru Politici Regionale, Corina Crețu, reprezentanți ai Fondului 

European de Investiții, organizația EURid, oficiali din partea Ministerului Fondurilor Europene, 

Ministerului de Finanțe, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Fondul 

Național de Garantare a Creditelor pentru IMM. 

Abordând numeroase subiecte, de la descrierea generală a finanțărilor la programe europene 

specifice, precum Programele operaționale 2014-2020 și Programele comunitare COSME si 

Orizont 2020, conferința își propune să informeze reprezentanții IMM-urilor din România în 

ceea ce privește oportunitățile de dezvoltare. De asemenea, evenimentul va facilita schimbul de 

http://www.hotnews.ro/
http://www.euractiv.ro/
http://www.immromania.ro/
http://www.hotnews.ro/
http://www.euractiv.ro/
http://www.immromania.ro/
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experiență și îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile naționale și cele europene pentru 

aplicarea inițiativelor europene dedicate IMM-urilor. 

Conferința este organizată de EurActiv.ro și Reprezentanța Comisiei Europene în România și are 

ca partener principal Telekom România. Evenimentul este dezvoltat în parteneriat cu Banca 

Comercială Română și Alpha Bank România și va beneficia de sprijinul VAPRO, Camera de 

Comerț Olandeză-Romană, Schuman Associates și www.immromania.ro.  

 

 

7. Anunțarea câștigătorilor 

 

Câştigătorii concursului “Profesioniștii Proiectelor de Succes” vor fi anunţaţi în 

cadrul conferinței internaționale “Oportunități de finanțare pentru IMM-uri 2014-2020”,  

organizată în București, pe data de 12 martie 2015.  

 

http://www.immromania.ro/

