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METODOLOGIEA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE  A GRUPULUI ȚINTĂ DIN 

CADRUL PROIECTULUI 

Start UP Smart 2.0 

 

 

1. CADRUL GENERAL 

 

Prezenta Metodologie a fost elaborată în vederea identificării și selectării 

participanților la cursul de formare antreprenorială și în activitățile ulterioare de 

implementare a planurilor de afaceri ce vor fi organizate în cadrul proiectului „Start UP 

Smart 2.0”.  

Proiectul prevede prin această metodologie acțiuni de implicare a grupului țintă 

în vederea promovării principiilor egalității de șanse, nediscriminării și incluziunii sociale 

și asigurării șanselor egale de participare a persoanelor din toate județele regiunii de 

dezvoltare Sud-Est (Galați, Brăila, Buzău, Vrancea, Constanța, Tulcea), indiferent de 

origine rasială sau etnică, vârstă, limbă, religie, orientare sexuală, handicap, boală 

cronică, apartenența la o categorie defavorizată sau marginalizată și asigurarea 

accesului egal la serviciile de interes general. 

Acțiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din categoriile 

expuse unui risc crescut de discriminare includ măsuri specifice ce urmăresc 

îmbunătățirea inserției sociale și profesionale a acestor categorii, prin dezvoltarea de 

competențe antreprenoriale, precum și prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, 

respectiv prin creșterea accesului pe piața muncii. 
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2. CADRUL LEGAL APLICABIL 

 

Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare 

aplicabil, respectând prevederile următoarelor documente: 

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul 

specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din 

zona urbană. 

 Cerere de finanțare proiect. 

 Contractul de finanțare POCU/82/3/7/106802. 

 

3. PROFILUL GRUPULUI ȚINTĂ CARE VA PARTICIPA LA 

PROGRAMUL DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ 

 

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 350 de persoane fizice (șomeri, 

persoane care au un loc de muncă, persoane inactive) care intenționează să înființeze 

o afacere non-agricolă în mediul urban în scopul creării de noi locuri de muncă și care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

 au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban, în Regiunea Sud-Est 

(județele: Galați, Brăila, Buzău, Vrancea, Constanța, Tulcea). 

 au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minim 8 clase). 

 intenționează să înființeze o afacere non-agricolă (cu sediul social și după 

caz, punctul/punctele de lucru) în mediul urban în Regiunea Sud-Est (vezi 

Anexa 1 cu domeniile exceptate de la finanțare).  

 nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri 

nerambursabile – participanţii la activitățile proiectului nu au mai reprezentat 

grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile. 

 nu au mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor 

care, cumulat cu prezenta schemă de minimis, să depășească echivalentul 
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în lei a €200.000 (€100.000 în cazul întreprinderilor unice care efectuează 

transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) conform 

Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru aplicarea art. 107 

si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis). 

Categoria „persoane inactive” cuprinde persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 

și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj 

(de exemplu studenți, persoane casnice, persoane întreţinute de alte persoane ori de 

stat sau care se întreţin din alte venituri – chirii, dobânzi, rente etc., persoanele 

declarate plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru).  

Categoria „persoane care au un loc de muncă” include și persoanele care 

desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai 

întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale etc.). 

! NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă 

de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.  

! NU pot să participe la cursurile de formare angajații liderului de proiect și ai 

partenerilor acestuia, precum și șoțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 

inclusiv. 

! Pensionarii pot face parte din grupul țintă al proiectului în măsura în care pot 

fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile. 

În cadrul proiectului vor fi selectate 350 persoane care să facă parte din grupul 

țintă, ținând cont de toate aspectele detaliate de către Liderul de parteneriat și de către 

Partenerii acestuia în cadrul Cererii de finanțare întocmite conform Apelului de proiecte 

POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 

din zona urbană /7/ Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană.  

Dintre cele 350 de persoane care vor constitui grupul țintă al proiectului, un 

procent de 63% va fi reprezentat de șomeri și persoane inactive (inclusiv studenți) – 

220 de persoane, dintre care 50% vor fi femei, iar persoanele angajate (inclusiv 
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persoanele care desfășoară o activitate independentă) vor reprezenta 37% din grupul 

țintă – 130 de persoane, dintre care 50% vor fi femei. 

În cadrul activității de selecție se va avea în vedere ca din fiecare județ al regiunii 

de dezvoltare Sud-Est în care se implementează proiectul să se selecteze minim 20 de 

persoane. 

Se va ține evidența persoanelor înscrise în fiecare categorie în cadrul Registrului 

unic al grupului țintă (GT), urmărindu-se atingerea indicatorilor mai sus menționați. În 

cazul în care se observă că unii dintre indicatori sunt mai dificil de atins, se vor 

introduce mesaje țintă de atragere a membrilor respectivei categorii prin intermediul 

campaniilor de informare. 

Toți membrii grupului țintă vor participa la cursurile de formare antreprenorială 

și vor avea posibilitatea de a participa la concursul de idei de afaceri organizat în cadrul 

proiectului și de a primi ajutor de minimis pentru înființarea unei întreprinderi. 

În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat 

la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de 

finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă 

eligibile.1 

! O persoană poate beneficia de ajutor de minimis pentru implementarea unui 

plan de afaceri o singură dată în cadrul proiectului Start UP Smart 2.0, indiferent de 

numărul de asociați din cadrul întreprinderii nou înființate.  

 

4. CRITERII DE SELECȚIE ALE MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ 

 

Criteriile minime de eligibilitate după care vor fi selectați membrii grupului țintă sunt: 

                                                           
1 Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare 
antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare 
de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului. 
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 intenționează să înființeze o afacere non-agricolă (cu sediul social și după 

caz,  punctul/punctele de lucru) în mediul urban în Regiunea Sud-Est.  

 își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea 

Sud-Est (județele Galați, Brăila, Buzău, Vrancea, Constanța, Tulcea). 

 au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minim 8 clase). 

 nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri 

nerambursabile – participanţii la activitățile proiectului nu au mai reprezentat 

grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile. 

 nu au mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor 

care, cumulat cu prezenta schemă de minimis, să depășească echivalentul 

în lei a €200.000 (€100.000 în cazul întreprinderilor unice care efectuează 

transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) conform 

Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru aplicarea art. 107 

si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis). 

 

5. DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

 

Persoanele care corespund criteriilor de selecție prezentate mai sus și care 

doresc să fie incluse în grupul țintă al proiectului vor trebui să completeze o serie de 

documente care vor alcătui dosarul de înscriere. Acesta va cuprinde, cel puțin, 

următoarele:  

 Formular de înregistrare în grupul țintă (Anexa 8) – va fi completat de 

către membrii grupului țintă în prima zi a cursului de competențe 

antreprenoriale. 

 Declarație pe propria răspundere de evitare a dublei finanțări (Anexa 2). 

 Declarație de disponibilitate (Anexa 3). 
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 Declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal conform Legii 677/2001 (Anexa 4). 

 Declarație pe propria răspundere de încadrare în categoria de grup țintă 

(Anexa 5). 

 Copie a cărții de identitate din care sa reiasă domiciliul sau reședința în 

regiunea Sud-Est. 

 Copie după certificatul de naștere. 

 Copie după certificatul de căsătorie sau după un alt document relevant 

în cazul schimbării numelui. 

 Copie după diploma ultimei forme de învățământ absolvite. 

 Pentru tinerii până în 24 de ani (inclusiv), un document  care să ateste 

că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ (de exemplu: 

adeverință de la facultate/universitate sau carnet/legitimație de student 

vizată pe anul 2017-2018, carnet de elev etc.) sau că este angajat (de 

exmplu, adeverință de la angajator/copie contract de muncă etc). 

 Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instrucțiunilor 

AMPOCU/MFE, dacă vor exista la momentul transmiterii dosarului de 

candidatură – aceste documente vor fi trimise prin e-mail, iar dacă 

situația o impune, în cazul celor selectați pentru a participa la cursul de 

formare antreprenorială, originalele vor fi aduse ulterior în prima zi de 

curs. 

Persoanele interesate pot depune documentele aferente dosarului de înscriere 

atât în format fizic (completarea formularelor puse la dispoziție de experții recrutare și 

selecție grup țintă cu ocazia deplasărilor acestora în cele 6 județe ale regiunii Sud-Est), 

cât și în format electronic, online, prin intermediul site-ului proiectului 

(www.startupsmart.ro) prin completarea formularului existent pe site și încărcarea 

declarațiilor și documentelor justificative necesare.  

Experții recrutare și selecție grup țintă vor întocmi câte un dosar fizic opisat 

pentru fiecare persoană recrutată și vor realiza situații centralizatoare cu persoanele 

http://www.startupsmart.ro/
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recrutate din fiecare județ. Se va cuantifica numărul și categoria celor înscriși pentru a 

se atinge valorile indicatorilor asumați prin Cererea de finanțare.  

 

6. DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE ȘI RECRUTARE A 

GRUPULUI ȚINTĂ 

 

Derularea procesului de selecție și recrutare va fi pregătit și desfășurat pe baza 

prezentei metodologii astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, 

echidistantă și obiectivă. Activitatea va fi implementată cu respectarea principiilor 

egalității de șanse, nediscriminării și incluziunii sociale. 

Selectarea și implicarea în proiect a grupului țintă se va face în urma informării 

privind oportunitățile oferite (desfășurarea cursurilor de formare antreprenorială, 

derularea etapei de selecție a planurilor de afaceri, activități suport pentru viitorii 

antreprenori – stagii de practică, școli de afaceri, mentorat etc., procesul de 

monitorizare a afacerii) astfel încât selecția să fie nediscriminatorie și transparentă. 

Informarea persoanelor interesate se va realiza atât teritorial (prin diseminarea 

de materiale de informare și publicitate în regiune de către experții recrutare și selecție 

grup țintă) – experții vor efectua deplasări în județele Regiunii, cât și în mediul online 

prin realizarea unei campanii de informare prin intermediul rețelelor de socializare și a 

motoarelor de căutare. 

Pentru eficientizarea acestei activități, se va solicita și sprijinul unor instituții 

publice (spre ex. primării) sau al unor colaboratori locali (firme, ONG-uri, etc.), astfel 

încât informațiile despre proiect să fie diseminate către un număr cât mai mare de 

potențiali membri ai grupului țintă. 

Pașii acestei etape sunt: 

a. Dosarele depuse vor fi verificate de către o comisie de evaluare 

formată din Coordonatorul de recrutare și selecție grup țintă și cei 3 experți de 
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recrutare și selecție grup țintă. În acest sens, se va completa o Decizie de numire a 

comisiei de evaluare dosare grup țintă. 

b. Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea 

condițiilor eliminatorii și corectitudinea / completitudinea întocmirii 

dosarului (persoana îndeplinește condițiile de eligibilitate) 

Comisia de evaluare va verifica dosarele persoanelor recrutate, ținând cont de 

principiul „primul venit, primul servit”, de data și ora transmiterii formularului de 

înscriere și de completitudinea dosarului de înscriere (de exemplu, unei persoane care 

a transmis toate anexele însă nu a transmis toate documentele suport îi va fi amânată 

includerea în grupul țintă până la momentul completării dosarului). Prin excepție, 

Formularul de înregistrare în grupul țintă (Anexa 8) va fi completat de fiecare membru 

al grupului țintă în prima zi de desfășurare a cursului de competențe antreprenoriale, 

sub îndrumarea experților. 

După fiecare întâlnire a Comisiei de evaluare se va redacta un Proces Verbal de 

selecție a grupului țintă care va conține nominalizarea persoanelor admise și a celor 

respinse cu motivația aferentă pentru cele din urmă. 

c. Ierarhizarea candidaților  

Ierarhizarea candidaților înscriși se va face în sistemul „primul venit primul 

servit”.  

Astfel, după verificarea conformității și eligibilității dosarelor fiecărui 

candidat, aceștia vor fi înscriși în Registrul Unic al Grupului Țintă realizat în cadrul 

proiectului, ținând cont de data, ora și minutul aplicării, după caz. 

În cazul în care vor exista situații în care dosarul de înscriere va fi depus în 

format fizic, Expertul selecție și recrutare grup țintă va menționa ora și minutul la care 

acesta a fost predat. 

În momentul în care se ating unul sau mai mulți indicatori prevăzuți în 

Cererea de finanțare, persoanele eligibile înscrise ulterior vor fi trecute pe o listă de 
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rezervă. Acestea vor putea înlocui persoanele selectate inițial în caz de abandon al 

acestora.  

 

 

7. PROGRAMUL DE FORMARE 

 

Vor fi organizate 14 grupe de curs (min. 20 pers/gr; max. 28 pers/gr) și 

fiecare partener va aloca 2 formatori pentru susținerea cursurilor. Programul va conține 

40 ore/curs (5 zile/8h pe zi). Curricula va conține informații precum: condițiile lansării 

unei afaceri, inovația unei idei de afaceri, profilul antreprenorului, managementul și 

dezvoltarea afacerii, evitarea greselilor ca antreprenor debutant, marketingul, 

managementul resurselor umane, promovarea firmei, aspecte de dezvoltare durabilă, 

elaborarea unui plan de afaceri etc. La sfârșitul cursurilor, în urma evaluării ANC, 350 

de participanți vor fi certificați. Susținerea examenului este obligatorie pentru 

înregistrarea în grupul țintă și participarea la concursul de idei de afaceri pe locurile 

minime destinate cursanților (minimum 90% din 42 de idei de afaceri care vor fi 

acceptate la finanțare). 
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Anexa 1 Domenii excluse de la finanțare 

Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de 

ajutoare: 

 

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul 

produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 17/21.01.2000; 

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 

producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a 

Tratatului CE; 

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 

transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a 

Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 

produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe 

piaţă de întreprinderile în cauză; 

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală 

către producători primari. 

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state 

membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele 

destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor 

cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 


