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CUPRINS

Cadru general
Grupul tinta
Derularea procesului de identificare si selectie a grupului tinta:
1.Informarea potentialilor membri ai grupului tinta (GT) cu privire la
activitatile proiectului si conditiilor de participare
1.1 Identificarea si recrutarea grupului tinta
1.2 Selectia grupului tinta
1.3 Participarea grupului tinta la activitatile proiectului

2. Instrumente de selectie (dosar de candidatura)
2.1 Documente necesare inscrierii in grupul tinta

Calendarul de selectie a grupului tinta pentru participarea la cursul
de formare antreprenoriala
Alte prevederi
Date de contact
Anexe
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1.2 Selectia grupului tinta
Lansarea procesului de recrutare a grupului tinta va fi realizata in cadrul
campaniilor de informare prin:
● Seminarii de informare, comunicate de presa, articole de presa
● Distribuirea de materiale informative
In urma participarii la campaniile de promovare, potentialii membri ai grupului tinta
interesati vor putea sa isi depuna candidatura la sediile partenerilor care se ocupa
cu recrutarea, cat si direct, la cei 4 responsabili grup tinta, in timpul deplasarilor
acestora in teren.
Responsabilii grup tinta ai Partenerului 1 si Partenerului 2 se vor asigura ca in urma
selectiei vor fi inscrise 400 de persoane (inactive, someri si persoane care au un loc
de munca si infiinteaza o afacere pentru crearea de noi locuri de munca), care
doresc sa initieze o activitate independenta si care provin din regiunea de
implementare Sud-Est.
Recrutarea si selectia grupului tinta se va face cu respectarea principiul egalitatii de
sanse si nediscriminarii si se va realiza fara conditionari, deosebiri, excluderi,
preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie,
categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, situatie sau responabilitate
familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa
sau indirecta.
Cele 400 de persoane vizate pentru a fi incluse in grupul tinta al proiectului vor fi
selectate atat din randul persoanelor inactive si someri, cat si din randul
persoanelor angajate care doresc sa infiinteze o afacere cu scopul crearii de noi
locuri de munca.
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Persoanele interesate isi vor depune dosarul, iar in functie de numarul de locuri
disponibile (400) vor fi incluse in grupul tinta cele care au dosarele intocmite corect,
aplicandu-se principiul „primul venit, primul servit”.
In definitivarea listelor de participanti la activitatile proiectului se va asigura
includerea a cel putin 20 de persoane din fiecare judet. De asemenea, se va avea in
vedere si respectarea proportiei de identitate de gen, minimum 50% din grupul tinta
va fi de sex feminin.
In vederea eliminarii riscului de abandon, in cadrul acestei recrutari, listele
candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul prezentat mai sus, astfel incat
indicatorii legati de grupul tinta sa fie atinsi sau chiar depasiti.
Inregistrarea va fi consemnata prin inregistrarea dosarelor de candidatura in cadrul
anexelor de grup tinta.

1.3 Participarea grupului tinta la activitatile proiectului
Activitatile proiectului vizeaza dezvoltarea competentelor profesionale a 400 de
persoane inactive, someri si persoane care au un loc de munca si infiinteaza o
afacere pentru crearea de noi locuri de munca din regiunea de Sud-Est.
Din grupul tinta recrutat, 400 persoane din categoriile: inactive, someri si persoane
care au un loc de munca si infiinteaza o afacere pentru crearea de noi locuri de
munca vor beneficia de un program de formare antreprenoriala, care le va asigura
competentele necesare pentru infiintarea pe cont propriu a unei afaceri. Pe durata
etapei de formare antreprenoriala, pe langa componenta teoretica, membrii
grupului tinta vor dezvolta propriile idei de afaceri si isi vor perfectiona planul de
business.
Cele mai bune 40 de planuri de afaceri vor fi subventionate.
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Pentru a fi declarati eligibili, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ
conditiile:
● afacerea sa fie non-agricola si implementabila in mediul urban
● autorul planului de afaceri are resedinta sau domiciliul in regiunea in care se
implementeaza proiectul
Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul
beneficiarului sau partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau
asociati in cadrul intreprinderilor infiintate prin proiect.
Concursul de planuri de afaceri se va derula conform unei metodologii de evaluare
ce va fi elaborata de catre parteneri. Concursul se va derula in L9 de proiect.
Planurile de afaceri depuse spre evaluare de grupul tinta vor fi analizate de o
comisie formata din 5 membri:
● Managerul proiectului
● Coordonator partener 1
● Coordonator partener 2
● 1 antreprenor din regiunea de implementare a proiectului
● 1 reprezentant al institutiilor financiar bancare sau non-bancare.
Comisia de evaluare va verifica veridicitatea si coerenta informatiilor inscrise in
formularele de participare, inclusiv a conditiilor impuse prin prezenta schema de
ajutor de minimis si de legislatia in vigoare.
Castigatorii concursului de planuri de afaceri vor fi inclusi intr-un program de
practica in cadrul unor intreprinderi care realizeaza activitati din aceeasi grupa
CAEN ca cea pe care acestia vor sa o dezvolte si vor beneficia de asistenta de
specialitate pentru infiintarea si dezvoltarea celor 40 de noi intreprinderi.
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Rezultatele vor fi comunicate pe site-ul proiectului si fiecarui participant. Toate
planurile de afaceri eligibile, dar necastigatoare vor constitui lista de rezerva si pot
fi selectate in cazul in care unul dintre castigatori nu indeplineste conditiile de
semnare a contractului de finantare si/sau refuza semnarea acestuia, reziliaza
contractul.

2. Instrumente de selectie (dosar de candidatura)
2.1 Documente necesare inscrierii in grupul tinta
Un dosar de candidatura pentru grupul tinta va cuprinde urmatoarele:
● Cerere de inscriere (date personale, statutul pe piata muncii etc.)
● Copie dupa: cartea de identitate/buletin, certificat de nastere, certificat
casatorie(dupa caz), act studii
● CV in format Europass
● Scrisoare de motivatie
● Formularul de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile
finantate prin POCU 2014-2020
● Acord de utilizare a datelor personale
● Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care
ii revin in situatia selectarii
● Declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de dubla finantare
Instrumentele generale de selectie sunt similare pentru toate categoriile de grup
tinta ale proiectului. In toate situatiile se analizeaza dosarele de candidatura.
Responsabilii grup tinta vor verifica dosarele depuse si vor urmari ca acestea sa
contina toate documentele obligatorii. Daca se constata lipsa unor documente,
acestea vor fi solicitate candidatului prin e-mail/ telefon, urmand sa fie puse la
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dispozitie in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii. In cazul in care
completarea dosarului nu s-a facut in termenul mentionat, candidatura va fi
declarata neeligibila.
Scrisoarea de motivatie va cuprinde motivatia participarii in proiect si o scurta
descriere a ideii de afacere.
Formularul de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate
prin POCU 2014-2020 (anexa 8) personalizat cu datele de identificare ale
proiectului va fi completat citet de catre persoana care solicita inscrierea in grupul
tinta al proiectului si va fi semnat in partea stanga (numele si prenumele,
semnatura). Responsabilul de grup tinta semneaza formularul de inregistrare in
grupul tinta dupa ce acesta a fost completat si semnat de participant, (numeprenume si semnatura) in partea dreapta.
Acord de utilizare a datelor personale este un document prin care persoana
inregistrata pune la dispozitia operatorului, Uniunea Nationla a Tuturor Studentilor
din Romania si a partenerilor din proiect, datele personale si este de acord cu
prelucrarea acestora si dezvaluirea lor catre destinatarii indicati de operator, pe
parcursul derularii proiectului. Acordul se completeaza, dateaza si semneaza de
catre persoana care solicita inscrierea in grupul tinta al proiectului, acesta fiind de
accord cu toate aspectele mentionate in acord.
Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care ii
revin in situatia selectarii este un document prin care persoana din grupul tinta isi
declara angajamentul de a respecta cerintele proiectului, a schemei de minimis si a
legislatiei nationale si europene aplicabile. Agajamentul se completeaza, dateaza si
semneaza de catre persoana care solicita inscrierea in grupul tinta al proiectului,
acesta fiind de accord cu toate aspectele mentionate in angajament.
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Declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de dubla finantare - prin care
persoana inregistrata in grupul tinta cunoscand dispozitiile articolului 326 Cod
Penal1 cu privire la falsul in declaratii, declara pe proprie raspundere ca: nu a urmat
si nu urmeaza alte programe de formare competente antreprenoriale finantate din
fonduri europene sau de la bugetul de stat si ca doreste sa-l urmez in cadrul
prezentului proiect. Declaratia se completeaza, dateaza si semneaza de catre
persoana care solicita inscrierea in grupul tinta al proiectului, acesta fiind de acord
cu toate aspectele mentionate in declaratie.
Cei care nu pot face dovada documentelor pentru completarea dosarului de
candidatura, in baza solicitarilor responsabililor recrutare grup tinta, se vor
considera eliminati si nu vor putea participa la activitatile din cadrul proiectului.
Conformitatea dosarelor va fi verificata de catre expertii responsabili cu recrutarea
din partea partenerilor din teritoriu.
Procesul de verificare al dosarelor se va face din perspectiva:
● Conditiilor eliminatorii a candidatilor si
● Corectitudinii/completitudinii completarii dosarului: acesta contine toate
documentele solicitate si in forma solicitata.

Calendarul de selectie a grupului tinta pentru participarea la cursul
de formare antreprenoriala
Perioada de inscriere a persoanelor in grupul tinta va fi intre lunile februarie –
septembrie 2018, respectiv lunile 2 – 9 ale proiectului. Calendarul de selectie va
cuprinde urmatoarele etape:
● Lansarea inscrierilor – 15.02.2018;
● Preluarea dosarelor de candidatura – 15.02.2018 – 15.09.2018;
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● Verificarea dosarelor de candidatura – se va face pe masura ce partenerii (P1
si P2) primesc documentele din partea candidatilor, definitivarea facandu-se
pana cel tarziu in data de 15.09.2018;
● Selectia candidatilor si admiterea in grupul tinta – se va face pe parcursul
celor noua luni, continuu, pe masura ce partenerii primesc documentele din
partea candidatilor, insa nu mai tarziu de 15.09.2018;

Alte prevederi
"Beneficiarul este inregistrat ca operator baze de date cu caracter personal conform
Legii nr. 677/2001 - prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date si Legea nr. 506/2004 - prelucrarea datelor cu caracter personal si
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice."
Participantii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin completarea
formularului de inscriere isi dau acordul privind utilizarea si publicarea datelor
personale.
Prezenta metodologie poate suferi modificari pana la data de 15.09.2018.
Modificarile vor fi publicate sub forma de erate pe paginile web ale partenerilor.

Date de contact
Uniunea Nationala a Tuturor Studentilor din Romania
Municipiul Bucuresti, Romania, Str. Spl. Independentei nr. 290, Fosta Spalatorie,
judetul Bucuresti, cod postal 060029, Romania
Telefon/Fax: 0720245401
Adresa e-mail: untsr.ro@gmail.com
Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale - Incluziune,
Responsabilitate, Cooperatista, Antreprenoriat social
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Municipiul Tulcea, Romania, Str. Alea Metalurgistilor nr. 7, judetul Tulcea, cod
postal 820211, Romania
Telefon/Fax: 0744998437 / 024053544
Adresa e-mail: ecsociala_ircas@yahoo.com
Pagina Web: www.ecsociala.com
Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si
Dezvoltare Durabila” Braila
Chiscani, Romania, Str. Aleea Centrala nr. -, Vila Lacramioara, Statiunea Lacu Sarat,
judeþul Braila, cod postal 817026, Romaia
Telefon/Fax: 0239652706 / 023652707
Adresa e-mail: cid.braila@yahoo.com
Pagina Web: www.infocid.ro
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