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1. CADRUL GENERAL
În cadrul contractului de finanţare POCU/829/6/13/140249, finanţat din Fondul Social
European, prin Programul Operaţional Capital Uman, Resources Development & Ideas SRL
(RDI) vizează creşterea numărului de absolvenţi de învăţământ terţiar universitar care îşi
găsesc un loc de muncă ca urmare a dezvoltării unui program complex de sprijin în vederea
ocupării pe cont propriu prin dobândirea de competenţe antreprenoriale de către 345 de
persoane, înfiinţarea şi dezvoltarea a 22 de întreprinderi şi crearea a minimum 66 locuri de
muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1: Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 3 instituţii de învăţământ superior din
regiunea Centru în vederea stimulării antreprenoriatului la nivelul persoanelor înmatriculate
în învăţământul superior.
OS2: Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 6 organizaţii reprezentative ale
mediului de afaceri din regiunea Centru (organizaţii patronale/asociaţii de întreprinderi/HUBuri/Clustere de afaceri/incubatoare de afaceri/Camere de comerţ, etc.)
OS3: Organizarea şi derularea unui program de formare profesională în competenţe
antreprenoriale în vederea dobândirii de competenţe certificate şi recunoscute la nivel
naţional pentru un număr de 345 de studenţi (ISCED 4-8) care doresc să demareze o afacere
pe cont propriu.
OS4: Dezvoltarea unui sistem complex de consiliere/consultanţă/mentorat inclusiv derularea
unui stagiu de practică într-o companie, pentru cei 22 de câştigători ai concursului de planuri
de afaceri la care se adaugă un număr de 3 persoane aflate pe lista de rezerve.
OS5: Acordarea de micro granturi sub forma de ajutor de minimis în cuantum de maxim
60.000 de euro pentru un număr de 22 de întreprinderi ce vor pune în implementare cele 22
de planuri de afaceri selectate pentru finanţare.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv în perioada 29 decembrie
2021 – 28 decembrie 2023.

2. CADRUL LEGAL APLICABIL
Prezenta metodologie se întocmeşte în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil,
respectând prevederile următoarelor documente:

➢ Cererea de finanţare cu codul SMIS: 140249 depusă de către RESOURCES
DEVELOPMENT & IDEAS SRL, în cadrul apelului de proiecte 829, Axa prioritară 6
„Educație şi competențe”, Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

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 SNC și domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI;
Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Innotech Student”;
Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020;
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia CE nr.
C(2015)1287 din data 25.02.2015, cu modificările și completările ulterioare;
MANUALUL BENEFICIARULUI – POCU 2014-2020 (Axele Prioritare 1 – 6)
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulație a acestor date.
Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea
confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, transpusă în legislația
naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu
modificările și completările ulterioare.

3. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură de selecție a fost elaborată în scopul derulării procesului de
identificare, selecție și recrutare al membrilor grupului țintă al proiectului ce vor participa la
activitățile din cadrul proiectului „Student - Antreprenor în regiunea Centru” – Cod SMIS
140249.
Procedura va fi utilizată de toate persoanele care sunt implicate în organizarea,
desfăşurarea şi monitorizarea procesului de identificare, selectare şi recrutare a membrilor
grupului ţintă din cadrul proiectului.
Procedura are rolul de a operaționaliza și de a stabili un mod unitar de lucru, cu privire la
derularea procesului de recrutare, selecție și menținere a grupului țintă. Principalele obiective
ale procedurii de față sunt:
➢ Planificarea modului de realizare al activităților;
➢ Persoanele responsabile, precum și metodele/intrumentele utilizate de către
acestea, în scopul selectării grupului țintă;
➢ Respectarea angajamentelor stipulate în Contractul de finanțare
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Procedura este valabilă pe întreaga perioadă de implementarea a proiectului.

4. DESCRIEREA PROCEDURII
4.1 GRUPUL ŢINTĂ
Grupul țintă al proiectului este format din 345 persoane care se încadrează în
următoarele categorii:
➢ Studenţi (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup ţintă eligibil
studenţi să fie eligibilă – trebuie să demonstreze la data intrării în operaţiune
(prima zi de curs de formare profesională în competenţe antreprenoriale) că este
înmatriculat cel puţin în anul 2 de studii de licenţă.
➢ Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenţi doctoranzi)
➢ Cursanţi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculaţi în colegiile organizate la
nivelul instituţiilor de învăţământ superior) – înmatriculaţi, la data intrării în
operaţiune, în cel puţin anul 2 de studii.
În procesul de selecţie al grupului ţintă se vor aloca un minim de 35 de locuri (10.15%
din total grup ţintă) pentru persoane care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi provin din
mediul rural şi/sau aparţin minorităţii romă.

4.2 CRITERII DE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ
Grupul ţintă al proiectului este format din 345 de persoane care îndeplinesc condiţiile
de eligibilitate în conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice Innotech Student şi
anume:
a) să se încadreze în una din categoriile de grup ţintă eligibile şi anume:
➢ Studenţi (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup ţintă eligibil
studenţi sa fie eligibilă – trebuie să demonstreze la data intrării în operaţiune
(prima zi de curs de formare profesională în competenţe antreprenoriale) că
este înmatriculat cel puţin în anul 2 de studii de licenţă.
➢ Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenţi doctoranzi)
➢ Cursanţi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculaţi în colegiile organizate la
nivelul instituţiilor de învătământ superior) – înmatriculaţi, la data intrării în
operaţiune, în cel puţin anul 2 de studii.
b) să exprime în scris intenţia de a înfiinţa o întreprindere1 în regiunea Centru.

1

prin întreprindere se înţelege “orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare
să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă,
respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile
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PROIECTUL vizează înscrierea în grupul ţintă a persoanelor care au domiciliul/reședința în
regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest
Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, cu
mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV ÎN REGIUNILE DE
IMPLEMENTARE ALE PROIECTULUI, respectiv regiunea Centru (sediul social și punctele de
lucru aferente activităților economice sprijinite prin schema de minimis vor fi situate în
regiunea Centru – jud. Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)
Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de șanse şi
nediscriminare indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV sau apartenență la o categorie defavorizată, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi
de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările, contribuind
astfel la realizarea temei orizontale EGALITATEA DE SANSE SI NEDISCRIMINAREA.

4.3 METODOLOGIA DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ
Procesul de recrutare şi selecţie a grupului țintă se va desfășura pe întreaga perioadă a
proiectului, în vederea oferirii persoanelor ce doresc să participe la activitățile proiectului
posibilitatii de a se înscrie la programele prevăzute în cadrul proiectului.
4.3.1 Identificarea grupului țintă
Identificarea și selecția grupului țintă se va realiza, având în vedere respectarea
prevederilor cererii de finanțare, contractului de finanțare, a legislației naționale şi europene,
precum şi a instrucţiunilor specifice ale AM POCU.
Activitatea de identificare a grupului țintă se va realiza prin intermediul subactivității
A.I.1 Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare
antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior,
a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului, respectiv prin dezvoltarea şi
încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ superior, în vederea implicării acestor
universităţi în procesul de identificare şi selectare a grupului ţintă. Astfel pe baza
protocoalelor de colaborare – echipa de implementare a proiectului va putea derula

familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfaşoară activităţi economice, precum şi asociaţii şi
fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice”
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campania de informare a proiectului la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, având
astfel posibilitatea popularizării ofertei proiectului direct la potenţialul grup ţintă.
Totodată identificarea grupului țintă se va realiza prin campanii de informare a publicului.
În ceea ce priveşte componenta tehnică a campaniei de informare a publicului larg – vor
fi utilizate următoarele canale de comunicare:
1. Comunicare prin intermediul mass-media – are în vedere următoarele
componente:
a. publicarea în presa scrisă regionala a unui anunţ cu privire la proiect şi cu
privire la oportunităţile oferite de către proiect pentru persoanele din
regiunea Centru care doresc să demareze o afacere.
b. publicarea a câte unui anunţ în presa scrisă din Centru în lunile 2, 3, de
implementare ce vor avea în vedere informarea publicului larg cu privire
la oferta proiectului.
2. Promovare online:
a. pagina web a proiectului va fi principala interfaţă de comunicare cu
persoanele din regiunea Centru
b. pagina de Facebook a proiectului va fi o interfaţă utilă tuturor persoanelor
care doresc să înfiinţeze o afacere în regiunea Centru
Activitatea de informare a potențialilor membri GT în cadrul proiectului se va putea
realiza prin intermediul întâlnirilor directe, convorbirilor telefonice, video sau trimiterea de
înștiințări scrise, de către experţi identificare, recrutare mobilizare si monitorizare GT.
4.3.2 Selectarea grupului țintă
Procesul de selecție va fi derulat astfel încât să asigure o procedură decizională
transparentă, echidistantă și obiectivă.
Astfel vor fi selectate, în ordinea depunerii dosarelor de candidatură complete, primele
345 persoane care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere în regiunea Centru şi care
îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate.
În procesul de selecţie al grupului ţintă se vor aloca un minim de 35 de locuri (10.15% din
total grup ţintă) pentru persoane care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi provin din
mediul rural şi/sau aparţin minorităţii romă.
Din punct de vedere al cronologiei procesului de selecţie acesta se derulează astfel:
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➢ publicarea pe pagina web a proiectului a anunţului de demarare a procesului de
selecţie, împreună cu Metodologia de selecţie a grupului ţintă inclusiv
documentele necesare, cu cel puţin 15 zile anterior primei zile de primire a
dosarelor de înscriere.
➢ primirea dosarelor de înscriere şi analizarea acestora de către experţi identificare,
recrutare mobilizare şi monitorizare GT. În cazul în care dosarul nu este complet
sau documentele nu conţin toate informaţiile necesare se transmite un singur set
de solicitare de completare/clarificări.
Selecția participanților la activitățile proiectului se va realiza pe baza principiului
“PRIMUL SOSIT, PRIMUL SERVIT”, până la completarea grupului țintă. Data care se ia în
considerare în aplicarea principiului primul venit primul servit este data la care au fost
transmise ultimele documente ce compun dosarul de aplicare în grupul ţintă.
Persoanele al căror dosar este complet şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, în
ordinea completării dosarului vor fi admise în grupul ţintă. Persoanele care nu îşi completează
dosarul în maxim 5 zile de la primirea solicitării de completare sau persoanele care nu sunt
eligibile conform criteriilor de mai sus vor fi respinse.
Înscrierea în grupul ţintă se va efectua de către experţi identificare, recrutare mobilizare
şi monitorizare GT în baza prezentei proceduri şi a unui set de instrumente specifice, în
conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului – Condiţii specifice, Innotech Student
AP6/PI10.iv/OS6.13, precum și a altor reglementări aplicabile participării la activitățile
proiectului.
În cadrul acestei etape de selecţie a grupului ţintă are loc o primă discuție cu persoana
care doreşte să se înscrie în grupul țintă, realizându-se o scurtă analiză a criteriilor ce trebuie
îndeplinite. După aceea, responsabilul GDPR comunică beneficiarului faptul că informațiile
personale furnizate odată cu completarea documentelor de înregistrare în grupul țintă vor fi
prelucrate conform regulamentului general al Uniunii Europene privind protecția datelor
(Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018.
După oferirea acestor date, persoana care dorește să se înscrie în grupul țintă, sub atenta
supraveghere a experţilor identificare, recrutare mobilizare şi monitorizare GT va completa
formularele tipizate descrise mai jos. De asemenea, acesta va depune documentele solicitate
în cadrul acestora, toate formularele împreună cu documentele personale constituind
Dosarul de candidatura:
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➢ Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate
prin POCU 2014-2020 (Anexa 1) – în original
➢ Cerere de înscriere în cadrul proiectului (Anexa 2) – în original
➢ Declarație de consimțământ (acord de utilizare a datelor personale) (Anexa 3) –
în original
➢ Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4) – în original
➢ Declaraţie de evitare a incompatibilităţii candidatului (Anexa 5) – în original
➢ Declaraţie de intenţie privind înfiinţarea unei întreprinderi (Anexa 6) – în original
Împreună cu formularele specificate mai sus, persoana care dorește să se înscrie în grupul
țintă va preda următoarele documente:
➢ Buletin/Carte de identitate - copie
➢ Documente care atestă starea civilă, (certificat de naştere, certificat căsătorie,
hotărâre de divorț etc., dacă este cazul) - copie
➢ Adeverinţa tip completată, semnată şi ştampilată, din care să reiasă calitatea de
înmatriculat în învăţământul superior (Anexa nr. 7). Se acceptă şi adeverinţa
emisă de către instituţia de învăţământ superior dacă aceasta conţine toate
informaţiile solicitate în Anexa 7- Adeverinţa tip.
Notă! Toate documentele în copie trebuie să fie complet vizibile!
Dosarul de înscriere, astfel întocmit:
✓ trebuie să conţină doar documentele prevăzute în prezenta metodologie de
selecţie;
✓ să nu fie capsate sau îndosariate în folii transparente.
Dosarele de înscriere se vor înregistra în Registrul intern de înregistrare a dosarelor de
candidatură (Anexa 9).
Documentele solicitate fiecărei persoane la înregistrarea în GT vor fi păstrate ca anexe la
formularul de înregistrare grup ţintă (dosarul fiecărui participant în GT).
4.3.3 Mobilizarea şi monitorizarea grupului țintă participant la activitățile proiectului
Monitorizarea participării persoanelor din grupul ţintă la activităţile proiectului se
bazează pe Metodologia de monitorizare a participării grupului ţintă la activităţile de formare
profesională şi are în vedere monitorizarea implicării grupului ţintă la activităţile proiectului.
În această fază de implementare se va monitoriza participarea grupului ţintă la activitatea de
formare profesională, participare cantitativă – prezenţa la curs, dar şi participare calitativă ca
nivel de implicare în programul de formare. Se are în vedere asigurarea unei prezenţe ridicate
la cursurile de formare şi asigurarea unei participări active a persoanelor din grupul ţintă în
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vederea atingerii rezultatelor asumate privind certificarea, dar mai ales în vederea asigurării
unui proces de elaborare de calitate a viitoarelor planuri de afaceri.
Mobilizarea și menținerea grupului țintă se va realiza pe parcursul derulării activităților
prevăzute în proiect, până la finalizarea acestuia. În cazuri de absenteism sau abandon vor fi
adoptate toate măsurile necesare pentru a înlocui candidatul care nu a mai putut participa la
activitățile proiectului cu alte persoane din baza de date a persoanelor care și-au manifestat
dorința de a se înscrie în proiect. Activitatea de menținere a grupului țintă va fi gestionată de
experții grup țintă. Orice modificare a componenței grupului țintă va fi comunicată
managerului de proiect, în mod obligatoriu.
Obiectivele acestei activități sunt reprezentate de: asigurarea constanței participării
active și constructive a membrilor grupului țintă la activitățile proiectului, asigurarea
accesibilității la activitățile proiectului și motivarea participanților, asigurarea menținerii
numărului de cursanți în raport cu locurile/resursele disponibile și asigurarea evoluției
membrilor grupului țintă pe parcursul derulării proiectului.
Principalele metode utilizate în menținerea grupului țintă sunt reprezentate de:
➢ Interacțiunea permanentă şi directă cu grupul țintă prin prisma derulării
campaniei de informare;
➢ Asigurarea hranei participanților, în conformitate cu informațiile precizate în
cererea de finanțare;
➢ Informarea corectă a participanților cu privire la modul de organizare și
desfășurare al activităților caracteristice proiectului;
➢ Identificarea timpurie a problemelor grupului țintă ce pot conduce la apariția
cazurilor de abandon;
➢ Păstrarea legăturii în permanență cu participanții şi cu echipa de proiect
responsabilă de implementarea activităților;
➢ Evaluarea satisfacției membrilor grupului țintă cu privire la activitățile la care au
participat.
Resursele umane pentru implementarea în bune condiţii a activităţii de
informare/selecţie/recrutare/monitorizare GT vor fi asigurate de cei 6 Experţi identificare,
recrutare, mobilizare şi monitorizare GT şi un responsabil GDPR.
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5. ANEXE
5.1 Anexa 1 - Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile
finanțate prin POCU 2014-2020
5.2 Anexa 2 - Cerere de înscriere în cadrul proiectului
5.3 Anexa 3 - Declarație de consimțământ (acord de utilizare a datelor personale)
5.4 Anexa 4 - Declarație privind evitarea dublei finanțări
5.5 Anexa 5 - Declaraţie de evitare a incompatibilităţii candidatului
5.6 Anexa 6 - Declaraţie de intenţie privind înfiintarea unei întreprinderi
5.7 Anexa 7 - Adeverinţa tip
5.8 Anexa 8- Registru intern de înregistrare a dosarelor de candidatură
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