METODOLOGIE DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA CURSURILE DE FORMARE DIN
CADRUL PROIECTULUI
Atelierul de antreprenori
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 „Atelierul de antreprenori”
(POCU/82/3/7/106050).
Prezenta metodologie a fost descrisă succint în cererea de finanțare aferentă proiectului și
a fost actualizată după semnarea contractului de finanțare.
Atelierul de antreprenori este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de proiecte „România Start Up Plus”
(POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbană).
 Administratorul schemei de grant
Proiectul este implementat de Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de
Beneficiar, împreună cu partenerul Structural Consulting Group - www.fonduristructurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL).
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 Aria de implementare
Aria de implementare este Regiunea
Vest:
județele
Timiș,
Arad,
Hunedoara și Caraș - Severin.
Proiectul Atelierul de antreprenori
are o durată de 36 de luni,
implementându-se în perioada 11
ianuarie 2018 – 10 ianuarie 2021.
Valoarea totală eligibilă a proiectului
este de 9.190.004,86 lei, din care
valoarea finanțării nerambursabile este de 9.093.828,76 lei, ceea ce reprezintă 98,95%,
împărțită astfel:
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 7.729.754,45 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.364.074,31 lei
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Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului și partenerului este de 96.176,10 lei.
1. PREZENTARE GRUP ȚINTĂ
Grupul țintă care va participa la programul de formare antreprenorială este format din
minimum 307 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de
muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
a. intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în Regiunea
Vest (județele Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin);
b. au vârsta peste 18 ani;
c. au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Vest
(județele: Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin);
d. au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minimum 8 clase);
e. nu a mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile,
respectiv la cursuri de formare antreprenorială cofinanțate din fonduri publice
nerambursabile.
Categorii grup țintă eligibil
1. Șomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii (în conformitate
cu prevedrile Legii nr. 76 din 16/01/2002, actualizată):
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la
îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei
munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi
autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de
referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în
vigoare;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi
un loc de muncă.
2. Persoană inactivă
Populația inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care n-au
lucrat nici cel puțin o oră și nici sunt șomere, aflându-se în una din următoarele situații:





elevi sau studenți
pensionari (de toate categoriile);
casnice (care desfășoară numai activități casnice în gospodărie);
persoane întreținute de alte persoane ori de stat sau care se întrețin din alte
venituri (chirii, dobânzi, rente etc.).

În înțelesul prezentului apel de proiecte, persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta
cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în
cea aflata în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice).
3. Persoană care are un loc de muncă
Persoană angajată în cadrul unei entități. Această categorie include și persoanele care
desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai
întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

Grupul țintă total al proiectului va fi format din 310 de persoane, beneficiind de măsuri de
sprijin în cadrul proiectului după cum urmează:
 307 de persoane vor beneficia de cursuri de formare antreprenorială și minimum 35
dintre acestea vor beneficia și de măsuri suplimentare de sprijin urmare a selectării
lor în urma concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului (stagii de
practică, consiliere și mentorat, Școli de Afaceri, ajutor de minimis pentru înființarea
și dezvoltarea afacerii etc.),
 3 persoane, reprezentând persoane selectate în urma concursului de planuri de
afaceri pentru a primi finanțare care nu au urmat cursurile de formare
antreprenorială în cadrul proiectului. Acestea vor beneficia, alături de celelalte 35
de persoane menționate anterior de stagii de practică, consiliere și mentorat, Școli
de Afaceri, ajutor de minimis pentru înființarea și dezvoltarea afacerii etc.)
Prin acest proiect ne propunem identificarea, recrutarea și implicarea în activități a cel
puțin 146 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă și 164 șomeri
și persoane inactive. Ne propunem implicarea a cel puțin 180 femei. Recrutarea grupului
țintă va fi realizată în conformitate cu structura definită de cererea de finanțare și
prezentată în anexa 1 la prezenta metodologie.
! 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 face parte din grupul țintă angajații liderului de proiect și ai partenerilor acestuia,
precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.
Vor fi selectate minimum 307 persoane care să facă parte din grupul țintă al proiectului care
participă la cursuri. Se va avea în vedere ca din fiecare județ al regiunii de dezvoltare Vest
în care se implementează proiectul să participe la cursurile de formare antreprenoriala câte
cel puțin 30 de persoane.

2. DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ
2.1. Constituirea comisiei de selecție a grupului țintă
Dosarele depuse vor fi verificate de către o comisie de selecție formată din expertul grup
țintă S și expertul recrutare – selecție grup țintă P1. În acest sens, se va completa o Decizie
de numire a comisiei de selecție grup țintă.
2.2. Modalitatea de selecție a grupului țintă
Concomitent cu derularea campaniei de informare, persoanele fizice (șomeri, persoane
inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi
locuri de muncă, studenți) ce intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona
urbană din regiunea Vest vor avea ocazia să se înscrie în Grupul Țintă al proiectului în
vederea participării la programul de formare antreprenoriala.
Selecția grupului țintă se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse,
combaterii discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință,
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea
accesului egal. În selectarea grupului țintă se va respecta promovarea egalității între femei
și bărbați. Procesul de selecție a grupului țintă se realizează în perioada ianuarie – august
2018.
În conformitate cu prioritatea orizontală a dezvoltării durabile și a promovării temei
secundare POCU legata de TIC, dosarul de înscriere a fiecărui candidat va fi transmis
electronic la adresa de email antreprenoriat@fonduri-structurale.ro si va trebui să conțină:











Formular de pre-înscriere (semnat, scanat) – anexa 2 la prezenta metodologie;
Scurta descriere a ideii de afacere din care să reiasă motivația personală, legătura
cu experiența în domeniu sau nu/viziunea, stadiul de maturitate a ideii (semnat,
scanat) – conform anexa 5 la prezenta metodologie;
Copie a cărții de identitate;
Pentru tinerii până în 24 de ani (inclusiv), se solicită un document vizat care să ateste
că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ sau este angajat;
Copie după ultima diplomă de studii absolvite;
Declarația candidatului de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter
personal (semnat, scanat) - anexa 3;
Declarația candidatului că nu a mai participat la cursuri de formare antreprenorială
finanțate din fonduri publice (semnat, scanat) - Declarația privind evitarea dublei
finanțări – anexa 4;
Alte documente care ar putea să fie obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU/MFE
– după caz.

*Persoanele care vor fi selectate pentru a participa la următoarele etape ale proiectului
vor completa în faza următoare un Formular de înregistrare grup țintă (Anexa 8) și vor
semna o declarație prin care declară că nu fac parte din grupul țintă al altor proiecte
finanțate prin POCU pentru acest apel.
Dosarele trebuie să conțină documentele prevăzute în prezenta metodologie de selecție.
Selecția se va realiza în două etape. În etapa I (eliminatorie) se va verifica de către comisia
de selecție GT îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de către persoana care solicită
înscrierea, iar în etapa II, comisia de selecție GT va analiza din punct de vedere calitativ
aplicația candidatului declarat admis urmare a parcurgerii etapei 1.
ETAPA I. EVALUAREA ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI
În această etapă se va evalua conformitatea administrativă și eligibilitatea candidatului de
a participa la cursurile de formare antreprenorială, pe baza documentelor transmise.
Comisia de selecție va completa grila de eligibilitate pentru fiecare candidat înscris.
GRILA DE ELIGIBILITATE
Nr.
Criteriu
crt
Conformitate Administrativă
1
Formular de pre-înscriere corect și complet transmis
(anexa 2)
2
Descriere idee de afacere transmisă (anexa 5)2
3
Copie după ultima diplomă de studii absolvite
transmisă
4
Pentru tinerii până în 24 de ani (inclusiv): Document
vizat care să ateste că la momentul înscrierii
urmează o formă de învățământ sau este angajat
transmis
Pentru persoanele de 25 de ani și peste se va
menționa „Nu este cazul”.
5
Declarația candidatului de consimțământ privind
utilizarea datelor cu caracter personal semnată și
transmisă (anexa 3)
6
Declarația candidatului că nu a mai participat la
cursuri de formare antreprenorială finanțate din
fonduri publice semnată și transmisă (Declarația
privind evitarea dublei finanțări – anexa 4)
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DA

NU

Schema de minimis aferentă apelului de proiecte „România Start-up Plus” nu se aplică domeniilor menționate
în anexa 6 a prezentei metodologii.
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Alte documente care ar putea să fie obligatorii
conform instrucțiunilor AMPOCU transmise(dacă e
cazul)
Eligibilitate
8
Candidatul se încadrează într-una din categoriile de
grup țintă eligibile după statutul pe piața muncii.
9
Candidatul are reședința sau domiciliul în mediul rural
sau în cel urban, in Regiunea Vest (județele Timiș,
Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin)
10
Candidatul a absolvit cel puțin studii gimnaziale
(minimum 8 clase)
11
Candidatul intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban în Regiunea Vest (județele
Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin)
12
Candidatul nu a mai participat la măsuri similare,
cofinanțate din fonduri nerambursabile, respectiv la
cursuri de formare antreprenorială cofinanțate din
fonduri publice nerambursabile
13
Afacerea propusă de candidat nu se încadrează în
categoriile exceptate de Schema de ajutor de minimis
România Start Up Plus.
În cazul în care unul sau mai multe documente nu au fost transmise, comisia care analizează
dosarul de candidatură va avea posibilitatea solicitării unei clarificări, la care candidatul va
putea răspunde în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
Candidatul care îndeplinește toate criteriile din grila de eligibilitate, va trece în etapa II.
Dacă la cel puțin unul din criteriile de eligibilitate se va bifa NU, candidatul nu va putea
trece în următoarea etapă de evaluare și selecție și va fi respins.
ETAPA II. EVALUAREA APLICAȚIEI CANDIDATULUI
În această etapă de evaluare și selecție, cei doi membri ai comisiei de evaluare vor evalua
descrierea ideii de afacere.
GRILA EVALUARE ȘI SELECȚIE (punctaj)
Criterii
Motivație
Se acordă punctaj de la 1 la 5
Originalitate
Se acordă punctaj de la 1 la 5
Realism
Se acordă punctaj de la 1 la 5

Punctaj

Claritatea exprimării
Se acordă punctaj de la 1 la 5
TOTAL
Punctajul maxim obținut va fi de 20 puncte. Candidatul va putea fi selectat automat numai
dacă în urma evaluării va avea un punctaj total de minimum 10 puncte.
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Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
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Anexa 1 – Structura Grupului Țintă al proiectului „Atelierul de Antreprenori”

Statut pe piața muncii
Angajați (inclusiv activitate independentă)
Persoane inactive

146
164

Gen
Feminin (minimum)
Masculin

180
130

Județ de domiciliu/reședință
Timiș
Hunedoara
Caraș-Severin
Arad

189
49
42
30

Anexa 2 – Formular de pre-înscriere în grupul țintă al proiectului „Atelierul de
antreprenori”
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Locuri de munca pentru toți
Obiectiv specific: Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Atelierul de antreprenori
Contract: POCU/82/3/7/106050

FORMULAR PRE-ÎNSCRIERE

Nume Prenume*:
Localitatea în care aveți domiciliul/reședința*:
Localitatea în care doriți să vă înființați afacerea*:
Situația dumneavoastră pe piața forței de muncă*:

Angajat
Student
Antreprenor care nu deține procent majoritar în alte firme
Somer
Alta:
Telefon*:
Email*:

Data:
Semnatura:

Anexa 3 – Declarație consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal
DECLARAȚIE
de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, domiciliat/ă
în
localitatea
…………….……………………..…,
judeţul....................….……………………,
strada…………………………………………………………….,
posesor
al
CI
seria
…..……,
numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la data de
………………….., CNP………………………........……………...,
participant în cadrul proiectului
„Atelierul de antreprenori” (POCU/82/3/7/106050) îmi exprim acordul cu privire la
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Universitatea de Vest
din Timișoara și Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG.
Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă
prin Legea nr. 506/2004.
De asemenea, sunt de acord şi cu furnizarea datelor mele cu caracter personal către
Autoritatea de Management POCU – AMPOCU/ Organismul Intermediar – OI POCU delegat, în
scopul verificărilor necesare şi monitorizării proiectului menţionat.

Data:..........................

Semnătura:............................

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Universitatea de Vest din Timișoara și Grupul de
Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, potrivit notificărilor nr. 12027 din 28.06.2013 (UVT) si nr. 32193 în
conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul implementării activităţilor specifice proiectului „Atelierul de
antreprenori” (POCU/82/3/7/106050). Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat. Vă
puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Universitatea de Vest din Timișoara, B-dul Vasile Pârvan,
nr.4, Et. 1, sala DAIP sau la Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, Str. Col. Constantin
Blaremberg, nr.4-6, int.2A, sector 1, București.

Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

Subsemnata/subsemnatul ..............................................................................,
având CNP ..................................................în calitate de candidat pentru a fi inclus
în cadrul grupului țintă al proiectului „Atelierul de Antreprenori” (POCU/82/3/7/106050),
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal,
declar pe propria răspundere că:
1. Nu am beneficiat/nu beneficiez în prezent de măsuri similare cu cele ale proiectului
Atelierul de Antreprenori cofinanțate din fonduri publice nerambursabile,
2. Nu am mai participat la cursuri de formare antreprenorială cofinanțate din fonduri
publice nerambursabile.
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de
care am beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de
despăgubiri către beneficiarul și/sau partenerului proiectului, constând în contravaloarea
serviciilor de care am beneficiat gratuit în cadrul proiectului Atelierul de Antreprenori până
la momentul descoperirii falsului.
Nume şi prenume: ...........................................................................
Semnătura
Data:. ....................................

Anexa 5 – Template descriere idee de afacere

DESCRIERE IDEE DE AFACERE
1. Descrie pe scurt ideea de afacere
2. Care este motivația ta pentru demararea acestei afaceri?
3. Descrie elementele de originalitate a afacerii tale.
(maximum 1500 caractere)

Nume şi prenume: ...........................................................................
Semnătura
Data:. ....................................

Anexa 6 – Domeniul de aplicare a schemei de minimis3
(1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului
acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului
privind Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu
profil non-agricol din zona urbană.
(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară 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
L nr. 17/21.01.2000;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
producției primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării
şi comercializării produselor agricole, 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 producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor
destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele
importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
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Conform art. 5, Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus

