
   
 
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
 
 

1 
 

 

 METODOLOGIE DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA CE VA PARTICIPA LA 

PROGRAMUL DE FORMARE ANTREPRENORIALA   

EXTRAS INFORMATII PENTRU POTENTIALELE PERSOANE INTERESATE SA SE 

INSCRIE CA GRUP TINTA IN PROIECT 

Titlul proiectului Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR! 

Cod proiect POCU/82/3/7/106796 

Regiunea de implementare Sud-Vest Oltenia 

Denumirea activitatii 

Etapa I.A.2 Selectarea grupului tinta ce va 

participa la cursurile organizate in cadrul 

programului de formare antreprenoriale 

Denumirea subactivitatii 

I.A2.1. Elaborarea metodologiei de selectie a 

grupului tinta ce va participa la programul de 

formare antreprenoriala 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritara 3. Locuri de munca pentru toti 

Obiectiv tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii 

lucratorilor 

Prioritate de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor 

microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare 

Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana 

Titlu proiect Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR! 

Nr. contract finantare POCU/82/3/7/106796 
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CADRUL GENERAL 

 

Prezenta metodologie este elaborata in cadrul proiectului „Priveste in viitor! POTI 

FI ANTREPRENOR!” (POCU/82/3/7/106796), implementat de catre FORMENERG – 

S.A. in calitate de Solicitant si Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale 

(ADCR) in calitate de Partener 1. 

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare prin 

sustinerea antreprenoriatului in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin 

masuri de formare antreprenoriala pentru 380 persoane, sustinerea infiintarii si 

dezvoltarii a 46 noi intreprinderi in domeniul non agricol in mediul urban, crearea 

de 92 noi locuri de munca durabile si de calitate, promovarea culturii si spiritului 

antreprenorial ca alternativa viabila de ocupare. 

Proiectul asigura sustinerea dezvoltarii regionale durabile prin infiintarea de 46 

intreprinderi sustenabile la nivelul carora se vor crea minim 92 locuri de munca, 

prin aplicarea principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii, facilitand accesul la 

activitatile proiectului a tuturor categoriilor de grup tinta eligibile, inclusiv a celor 

defavorizate, respectiv someri, persoane inactive, persoane de etinie roma, 

persoane cu dizabilitati, persoane din mediul rural. Pentru a promova 

independenta economica a femeilor prin antreprenoriat si a se asigura egalitatea 

de sanse intre femei si barbati, 50% dintre grupul tinta selectat pentru a participa 

la cursurile de formare antreprenoriala vor fi femei. 

 

Obiective operationale:  

 Dezvoltarea unei societati competitive, bazate pe cunoastere la nivelul 

Regiunii Sud Vest Oltenia; 

 Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei la nivelul Regiunii 

Sud Vest Oltenia; 
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 Promovarea unei cresteri economice competitive si stimularea activitatii 

economice in mediul urban din Regiunea Sud Vest Oltenia; 

 Cresterea gradului de ocupare si reducerea somajului in Regiunea Sud Vest 

Oltenia, prin crearea de locuri de munca; 

 Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei ca parte integranta a 

dezvoltarii echilibrate si coeziune sociala prin asigurarea oportunitatilor de 

angajare; 

 Promovarea si sustinerea dezvoltarii culturii antreprenoriale, premisa a 

dezvoltarii de noi afaceri; 

 Dezvoltare economica regionala, cresterea prosperitatii si a nivelului de 

trai. 

 Prin sistemul integrat de masuri de interventie, proiectul va genera pe 

termen lung dezvoltare durabila locala pentru 380 persoane din Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Vest Oltenia; 

 Consolidarea increderii in fortele proprii si incurajarea gandirii pozitive, 

avand la dispozitie instrumente suport pe parcursul actiunilor intreprinse. 

 

Proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice: 

 Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea gradului de informare si 

constientizare a beneficiilor antreprenoriatului, ca alternativa viabila de 

ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 380 

participanti din Regiunea Sud Vest Oltenia prin organizarea de programe de 

formare antreprenoriala autorizate ANC. 

 Sprijinirea infiintarii, dezvoltarii si monitorizarii a 46 de noi afaceri in 

domenii non agricole, in zona urbana din Regiunea Sud Vest Oltenia. 
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IDENTIFICAREA, RECRUTAREA SI SELECTIA        

GRUPULUI TINTA 

 

Identificarea si selectia grupului tinta se realizeaza cu respectarea: 

- Ghidului Conditii specifice Start-up Plus; 

- Contractului de finantare; 

- Cererii de finantare; 

- Legistatiei europene si nationale. 

Aria de aplicabilitate a selectiei grupului tinta: 

Grupul tinta al proiectului va fi selectat din toate judetele regiunii de 

implementare, respectiv: Olt, Dolj, Valcea, Mehedinti, Gorj.  

Pentru respectarea conditiilor din Ghidul Solicitantului, la nivelul fiecarui judet al 

regiunii va fi selectat un grup tinta de minim 20 persoane. 

Dimensiunea grupului tinta: 

Grupul tinta al proiectului va fi alcatuit din 380 de persoane selectate pentru 

participarea la cursurile de formare antreprenoriala. 

Conditii de eligibilitate a grupului tinta: 

Grupul tinta al proiectului este format din 380 de persoane, ce indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii:  

 Au peste 18 ani; 
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 Au absolvit 12 clase; 

 Au resedinta sau domiciliul in Regiunea Sud Vest Oltenia; 

 Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban; 

 Nu fac parte din grupul tinta tineri NEETs cu varsta intre 16-24 ani (care nu 

urmeaza nici o forma de invatamant, training si nici nu au un loc de munca) 

 Nu beneficiaza de finantare prin alte proiecte finantate prin POCU care 

vizeaza acelasi tip de activitati 

 Nu sunt asociati/administratori/reprezentanti legali/angajati in cadrul unei 

alte intreprinderi infiintata in cadrul acestui program 

 Nu au calitatea de asociat majoritar in structura altor intreprinderi 

 Nu fac parte din echipa de management/implementare a proiectului 

 Nu sunt asociati sau angajati ai beneficiarului sau a partenerului din cadrul 

proiectului si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda pana la gradul 2 

inclusiv cu un angajat al liderului de proiect sau a partenerului 

 Isi asuma responsabilitatile ce revin Grupului Tinta 

 

Categoriile de persoane vizate de proiect sunt: 

 Persoanele care au un loc de munca; 
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 Someri: de scurta durata si de lunga durata; 

 Persoanele inactive. 

 

 

 

Niveluri de educatie eligibile: 

Incadrarea pe nivelul de educatie se face in functie de nivelul ISCED, in 

conformitate cu Formularul Grup Tinta (Anexa 8 la Manualul Beneficiarului). 

ISCED (Clasificarea Internationala Standard a Educatiei) apartine Familiei 

Internationale a Natiunilor Unite a Clasificarilor Sociale si Economice care se aplica 

in statistica in intreaga lume in scopul strangerii, compilarii alcatuirii si analizarii 

datelor comparabile la nivel national. ISCED reprezinta clasificarea de referinta 

pentru organizarea programelor de invatamant si a calificarilor conexe pe domenii 

si niveluri educationale, fiind un produs al unui acord international si adoptat 

formal de Conferinta Generala a statelor membre UNESCO. 

 

Astfel, sunt eligibile persoanele care se incadreaza in urmatoarele niveluri ISCED: 

 Studii liceale (ISCED 3) 

 Studii post liceale (ISCED 4) 

 Studii superioare (ISCED 5) 

 Studii superioare (ISCED 6) 

 Studii superioare (ISCED 7) 

 Studii superioare (ISCED 8) 

 

Pentru a incadra corect nivelul de educatie, se fac urmatoarele precizari: 
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Nivel educatie Precizari 

ISCED 3 Reprezinta invatamant liceal 

ISCED 4 Reprezinta invatamant post liceale (ex. Scoala post-liceala) 

ISCED 5 Reprezinta invatamant superior de scurta durata (maxim 3 ani) 

ISCED 6 Reprezinta studii superioare  

ISCED 7  Reprezinta studii superioare post-universitare - master 

ISCED 8 Reprezinta studii superioare post-universitare - doctorat 

 

Categorii de persoane defavorizate: 

 Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate: 

 Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate cu copii aflati 

in intretinere  

 Participanti care traiesc in gospodarii alcatuite dintr-un parinte unic cu copil 

aflat in intretinere 

 Migranti 

 Participanti de origine straina 

 Minoritati 

 Persoane de etnie roma 

 Persoane cu alta etnie decat cea roma 

 Persoane din comunitati marginalizate 

 Participanti cu dizabilitati 

 Persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locative 

 Alte categorii de personae defavorizate 

 

Categorii de persoane inactive: 

Persoanele inactive sunt persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani care nu 

se incadreaza nici in populatia ocupata si nici in cea aflata in somaj. 

 Nu sunt angajati 
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 Sunt elevi/studenti 

 Sunt casnici 

 Sunt intretinuti de alte persoane 

 Sunt intretinuti de stat sau de alte organizatii private 

 Alte categorii 

 

 

Categoria NEETs – categorie neeligibila in cadrul grupului tinta al proiectului: 

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, tinerii NEETs (Not in 

Education, Employment or Training) fiind reprezentati de categoria care nu 

urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca, cu varsta intre 

16 – 24 ani, nu pot face parte din grupul tinta al proiectului.  

Tinerii NEETs pot beneficia de masuri pentru infiintarea de afaceri, inclusiv sprijin 

sub forma de consiliere, formare, mentorat, in cadrul masurilor sprijinite in cadrul 

axelor prioritare 1 si 2 ale POCU. 

 

Criterii egalitate de sanse: 

 Minim 50% din grupul tinta este reprezentat de femei. 

 

Criterii care favorizeaza recrutarea unitara: 

 Minim 20 de participanti recrutati din fiecare judet din cadrul regiunii Sud 

Vest Oltenia.  

 

 

Persoanele care vor fi inscrise in grupul tinta trebuie sa-si asume obligatiile 

care rezulta din aceasta calitate, respectiv: 

 Sa aiba disponibilitate de a participa la activitatile proiectului ce se 

adreseaza grupului tinta; 

 Sa frecventeze cursurile de formare profesionala antreprenoriala; 
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 Sa participe la examenul de absolvire; 

 Sa nu se inscrie in alte proiecte finantate prin POCU care vizeaza acelasi tip 

de activitati; 

 Sa respecte conditiile de eligibilitate ce au fost asumate prin completarea 

documentelor ce probeaza inregistrarea in grupul tinta al proiectului; 

 

Documente justificative pentru validarea eligibilitatii grupului tinta si 

inscrierea acestuia in proiect: 

1. Diploma de studii;  

2. Carte de identitate valabila ce probeaza detinerea domiciliului/resedintei in 

Regiunea Sud Vest Oltenia; 

3. Certificat de casatorie (daca este cazul); 

4. Documente justificative referitoare la situatia pe piata fortei de munca: 

 angajat - adeverinta de la angajator/ alt document probator;  

 somer de scurta durata si somer de lunga durata – de exemplu: carnet somaj 

de la AJOFM;  

 persoane inactive – de exemplu: adeverinta de student, etc. 

5. Formularul de inregistrare individuala a participantilor;  

6. Declaratie privind participarea in cadrul proiectului; 

7. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in grupul tinta; 

8. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

9. Declaratie pe propria raspundere privind persoanele inactive pe piata muncii 

(daca este cazul); 

10. Alte documente necesare in sustinerea incadrarii in categoriile de grup tinta 

eligibile.  

Avand in vedere faptul ca pe parcursul etapei de formare antreprenoriala, 

cursantii pot abandona frecventarea cursurilor, va fi intocmita o lista de rezerva, 
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astfel incat sa se asigure dimensiunea grupului tinta asumat in cadrul cererii de 

finantare. 

Partenerii implicati in selectia grupului tinta al proiectului sunt reprezentati de: 

Partenerul 1 - ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII RURALE si 

Partenerul 2 - ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, EDUCATIE SI SPRIJIN 

COMUNITAR, prin expertii nominalizati in cadrul proiectului.  

 

Perioada de desfasurare a procesului de selectie 

 

Graficul de desfasurare a activitatii I.A.2 Selectarea grupului tinta ce va participa 

la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala: 

 

1. Elaborare Metodologie de selectie a grupului tinta ce va participa la programul 

de formare antreprenoriala – 10 ianuarie 2018 – 09 februarie 2018 

2. Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate in cadrul 

programului de formare antreprenoriala – 10 februarie 2018 – 9 iunie 2018: 

 2.1. Transmitere dosare de candidatura (email si fizic)- 10 februarie 2018 – 9 

iunie 2018 

2.2. Verificarea si evaluarea dosarelor de candidatura (email si fizic) - 10 

februarie 2018 – 9 iunie 2018 

2.3. Publicare periodica a rezultatelor evaluarii  - 10 februarie 2018 – 9 iunie 

2018 

2.4. Publicare rezultate – iunie 2018 

2.5. Depunere contestatii – iunie 2018 

2.6. Solutionare contestatii – iunie 2018 

2.7. Publicare rezultate finale – iunie 2018 
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Modalitatea de inscriere a candidatilor in grupul tinta: 

In vederea inscrierii in grupul tinta al proiectului „Priveste in viitor! POTI FI 

ANTREPRENOR!”, candidatii vor transmite documentele solicitate in prezenta 

Metodologie si promovate in cadrul activitatilor implementate, astfel: 

 

 Etapa 1 – transmiterea online a documentelor 

 

Candidatii vor transmite in format electronic documentele de inscriere scanate pe  

adresa de e-mail: antreprenorsv@gmail.com. 

 

 Etapa 2 – transmiterea in format fizic a documentelor 

 

In urma selectarii online, si a publicarii rezultatelor periodice, candidatii declarati 

admisi au obligativitatea de a depune dosarul de inscriere in format fizic, in 

termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor partiale. 

Dosarele in format fizic vor putea fi depuse la Birourile locale infiintate in fiecare 

judet din regiunea de referinta a proiectului. 

 

 

 

Modalitatea de selectie si informare a grupului tinta cu privire la rezultatele 

procelului de selectie 

 

 Prima etapa in procesul de selectie a grupului tinta presupune constituirea 

comisiei de selectie.  

 

Comisia de selectie a grupului tinta va fi compusa din cei doi experti grup tinta 

 

Comisia va evalua dosarele in ordinea depunerii online de catre candidati: 

mailto:antreprenorsv@gmail.com
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1. Din punct de vedere al indeplinirii criteriilor de eligibilitate de catre candidati  

2. Din punct de vedere al completitudinii dosarelor 

 

 A doua etapa a procesului de selectie este reprezentata de verificarea 

documentelor depuse online la adresa de e-mail antreprenorsv@gmail.com  

  

Comisia de selectie va verifica dosarele depuse online de catre candidati.  

Analiza dosarelor se va realiza de catre comisia de selectie, in ordinea depunerii 

online a documentelor.  Selectia includerii in grupul tinta va fi facuta in baza 

principiului „PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”, doar pentru candidatii care respecta 

conditiile de eligibilitate, in ordinea depunerii online a documentelor. 

 

Daca pe parcursul evaluarii dosarelor primite online, comisia de selectie constata 

ca dosarele sunt incomplete/incorecte, se vor solicita clarificari/ completari 

candidatilor. 

 

Rezultatele selectiei online a grupului tinta vor fi centralizate si publicate periodic 

pe pagina web a proiectului, precum si pe paginil web ale partenerilor proiectului.  

 

 

 

 A treia etapa a procesului de selectie este reprezentata de verificarea 

dosarelor fizice depuse de candidati in urma selectiei online. 

 

In urma selectarii online, si a publicarii rezultatelor periodice, candidatii au 

obligativitatea de a depune in termen de 5 zile lucratoare de la publicare dosarul 

de inscriere in format fizic. 

Dosarele in format fizic vor putea fi depuse la birourile locale infiintate in fiecare 

judet din regiunea de referinta a proiectului. 

mailto:antreprenorsv@gmail.com
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Candidatii care nu vor depune documentele in format fizic in termenul solicitat, 

vor fi exclusi din grupul tinta, urmand a se include in grupul tinta candidati situati 

pe lista de rezerve.  

  

Comisia va verifica daca au fost depuse de catre candidati toate documentele 

solicitate si daca indeplinesc criteriile de eligibilitate.  

Dupa finalizarea evaluarii dosarelor de inscriere in format fizic, la finalul perioadei 

de recrutare si selectie, comisia de selectie va intocmi: 

 Lista intermediara a candidatilor admisi; 

 Lista intermediara a candidatilor respinsi; 

 Lista intermediara de rezerva cu candidati eligibili; 

 

Aceste Liste vor fi cuprinse intr-un Proces Verbal de selectie, care, pentru 

transparenta, va fi publicat pe pagina web a proiectului, pe pagina de facebook si 

pagina de twiter. Procesul Verbal va fi inregistrat oficial de catre fiecare partener. 

 

Pentru depunerea contestatiilor se va acorda un termen de 3 zile lucratoare, de la 

data publicarii Procesului Verbal de selectie. Eventualele contestatii pot fi depuse 

online la adresa: antreprenorsv@gmail.com   

 

Solutionarea contestatiilor se va realiza de Comisia de Selectie. 

Dupa solutionarea contestatiilor Comisia de Selectie va publica pe pagina web a 

proiectului, pe pagina de facebook si pagina de twiter, listele finale. 

 

Daca vor fi situatii in care persoanele admise doresc sa se retraga/nu mai au 

disponibilitate pentru proiect/nu mai pot fi contactate/ nu participa la activitatile 

asumate la inscrierea in grupul tinta, atunci se considera ca au renuntat la proiect 

si vor fi inlocuiti cu persoanele din lista de rezerva, in ordinea inscrierii. 

 

mailto:antreprenorsv@gmail.com

