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METODOLOGIE DE IDENTIFICARE/SELECŢIE/RECRUTARE
A GRUPULUI ŢINTĂ
1. CADRUL GENERAL
Această metodologie a fost elaborată în vederea identificării și selectării grupului țintă
cadrul proiectului “START UP 4 U”, ID: POSDRU/176/3.1/S/149612.
Obiectivul general al proiectului este Furnizarea de programe de formare profesională și
activități integrate în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale pentru
îmbunătățirea performanței și crearea de noi afaceri în regiunile Sud-Vest Oltenia și BucureștiIlfov.
Grupul țintă vizat de obiectivele și activitățile proiectului respectă Documentul Cadru de
Implementare POSDRU 2007-2013 (pg.169), respectiv Ghidul solicitantului - Condiții specificepag.10, și aparține categoriei “Persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă“ (ID
63), totalizând 400 de persoane, din care:
 200 de persoane din categoria de vârstă 18-25 de ani, înmatriculați în învățământul
superior;
 200 de persoane cu vârstă între 18-64 de ani.
Menționăm pe scurt în această secțiune a prezentei Metodologii, beneficiile care derivă
din implementarea proiectului și vizează grupul țintă, precum:
 furnizarea de servicii integrate: consiliere individualizată, sprijin pentru iniţierea
afacerilor prin crearea de mecanisme financiare (schemă de ajutor de minimis), formare
profesională dedicată şi consultanţă de specialitate, asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii şi
dezvoltării afacerilor;
 400 de persoane vor beneficia de formare profesională gratuită în cadrul cursului de
Competenţe Antreprenoriale (perfecţionare) şi vor fi certificate ANC;
 în cadrul activităţii de formare profesională, toţi cei 400 de membri ai grupului ţintă
certificaţi vor beneficia de o subvenţie de 1.000 lei (neimpozabili);
 60 dintre cei mai merituoşi participanţi la activitatea de formare profesională, în urma
rezultatelor obţinute la examenul de certificare, vor primi premii în valoare de 1.500 lei
(impozabili);
 în urma Concursului de Planuri de Afaceri, 50 de idei de afaceri vor fi selectate şi
subvenţionate în cuantum de maximum 25.000 euro (cel puţin două afaceri în fiecare judeţ din
cele două regiuni de implementare, respectiv Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi, Ilfov şi Bucureşti)
 programe de consultanţă în vederea dezvoltării de competenţe, cunoştinţe şi abilităţi
necesare asigurării sustenabilităţii afacerilor.
2. ETAPELE DE SELECȚIE ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE
Selecţia grupului țintă se va realiza cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare a
proiectului, a legislaţiei europene şi naţionale, precum şi a instrucţiunilor specifice ale AM
POSDRU, pe baza analizei şi evaluării dosarelor de candidatură depuse de persoanele care se vor
înscrie.
Selecţia grupului țintă se va realiza în două etape:
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a. etapa de identificare a membrilor grupului țintă, în care pe baza documentelor depuse,
vor fi identificate persoanele care îndeplinesc condițiile impuse în Ghidul solicitantului – Condiții
specifice (Sub-capitolul 4.1, pag. 10), respectiv:
 persoanele care aparțin grupului țintă trebuie să aibă domiciliul/reședința în una din
localităţile din regiunile Sud-Vest Oltenia sau București-Ilfov, în mediul rural sau urban;
 persoanele sunt interesate de dobândirea competențelor specifice antreprenoriatului în
vederea inițierii unei afaceri de tip start-up;
 persoanele interesate trebuie să aibă vârsta, la data înscrierii în proiect, între 18-64 de
ani.
b. etapa de selecție și recrutare a membrilor grupului țintă, în care pe baza documentelor
completate și depuse, fiecare membru dovedește respectarea condițiilor de eligibilitate, respectiv:
 domiciliul/reședința în una din localităţile din regiunile Sud-Vest Oltenia sau BucureștiIlfov, în mediul rural sau urban;
 vârsta, la data înscrierii în proiect, între 18-64 de ani;
 apartenența la categoriile de grup țintă;
 interes pentru dezvoltarea unei afaceri independente;
 evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului.
Informațiile referitoare la aceste aspecte vor fi centralizate și vor fi culese pe baza unor
instrumente specifice (Formular de înregistrare, adeverință tip, diverse declarații) elaborate de
către Beneficiar. În procesul de selecție, există posibilitatea de a se solicita și alte documente
suplimentare.
Astfel, în conformitate cu condițiile impuse în Ghidul solicitantului – Condiții specifice (Subcapitolul 4.1, pag. 10), pe întreaga durată de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite
informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu
privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale
cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de
Coeziune și al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1080/2006 privind
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Beneficiarul va respecta 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 în legislaţia naţională prin Legea nr.677/2001, precum şi prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004.
Astfel, vor fi informate persoanele din grupul ţintă al proiectului despre obligativitatea de a
furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.
3. INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA ACTIVITĂȚII DE IDENTIFICARE ȘI
SELECȚIE/RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ
Lansarea informării și publicității activității de selecție/recrutare a grupului țintă va fi
realizată prin postarea anunţurilor cu privire la depunerea dosarelor, a Metodologiei și anexelor
acesteia pe website-ul oficial al proiectului, precum şi prin afişare la sediile de implementare ale
Beneficiarului și Partenerilor din proiect.
De asemenea, informarea privind identificarea, selecția și recrutarea se va realiza prin
publicarea unor anunțuri în presă, on-line, site-uri de social media și pe website-urile facultăților și
ale Partenerilor din proiect.
4. DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
În etapa de identificare:
1. Cererea de înscriere (Anexa nr. 1);
2. Cartea de Identitate, în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul.
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În etapa de selecție și recrutare:
3. Formularul înregistrare a grupului țintă conform cu Anexa nr. 23 din Instrucţiunea 103 emisă
de AM POSDRU (Anexa nr. 2);
4. Declaraţia privind evitarea dublei finanţări din care să rezulte că nu a mai beneficiat de
programe de formare profesională-Competențe Antreprenoriale, pe D.M.I. 3.1, cofinanţate din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 (Anexa nr. 3);
5. Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 4);
6. Declaraţia pe propria răspundere privind apartenenţa la grupul țintă corespunzător
indicatorilor din proiect (Anexa nr. 5);
7. Adeverința tip completată, semnată și ștampilată, din care să reiasă calitatea de înmatriculat în
învățământul superior (Anexa nr. 6).
5. DEPUNEREA DOSARELOR DE PARTICIPARE
Dosarele vor fi depuse la sediul de implementare (sediul Beneficiarului), dar și la sediile
Partenerilor 2 și 3 din proiect, începând cu data de 10.03.2015 şi până la 12.04.2015.
6. CRITERII DE SELECŢIE A CANDIDAȚILOR
a. Dosarul de candidatură complet;
b. “Primul venit, primul servit” pentru candidaturile ale căror dosare sunt complete (toate cele 5
Anexe pentru candidații din categoria de vârstă 18-64 de ani sau 6 Anexe pentru candidații din
categoria de vârstă 18-25 de ani, înmatriculați în învățământul superior);
c. Apartenenţa la grupul țintă, conform Ghidului solicitantului – Condiții specifice (pag.10):
“Persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă“ (ID 63, conform Ghidului
indicatorilor POSDRU 2014);
d. Carte de Identitate, în termen de valabilitate, copie conformă cu originalul.
Se vor analiza şi evalua dosarele candidaţilor, iar finalizarea procesului de recrutare a
grupului țintă se va realiza în conformitate cu criteriile din prezenta Metodologie.
7. CRITERIILE DE RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ
Criterii
1. Dosarul de
candidatură

2. Cartea de
Identitate
3. Evitarea
dublei
finanțări
4. Data
depunerii
dosarului
5. Apartenenţa
la grupul țintă

Observaţii
Dosarul pentru înscriere trebuie să fie complet (toate cele 5 Anexe pentru
candidații din categoria de vârstă 18-64 de ani sau 6 Anexe pentru
candidații din categoria de
vârstă 18-25 de ani, înmatriculați în
învățământul superior), la care se adaugă cartea de identitate, în termen
de valabilitate, în copie conform cu originalul.
Se verifică valabilitatea actului de identitate, vârsta și dacă are
domiciliul/reședința în una din localitățile din cele două regiuni de
implementare.
Să rezulte din Declarația din Anexa nr. 3 faptul că nu a mai beneficiat de
programe de formare profesională-Competențe Antreprenoriale, pe D.M.I.
3.1, cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Criteriul de selectie va fi “Primul venit, primul servit” pentru candidaturile
ale căror dosare sunt complete (toate cele 5 Anexe pentru candidații din
categoria de vârstă 18-64 de ani sau 6 Anexe pentru candidații din
categoria de vârstă 18-25 de ani, înmatriculați în învățământul superior).
Se vor lua în considerare candidaturile depuse de către persoanele care
respectă criteriul “Persoane care doresc să iniţieze o activitate
independentă“ (ID 63).
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Recrutarea candidaţilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul nediscriminării
şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, situaţie sau responsabilitate
familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirect,
precum și cu respectarea cerințelor de vârstă impuse de Ghidul solicitantului - Condiții specificepag.10.
După finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură, Responsabilii RU,
împreună cu Managerul de proiect și Coordonatorul de activități vor analiza dosarele, în vederea
finalizării procesului de recrutare a grupului țintă.
Procesul de selecţie/recrutare va include analiza dosarelor candidaţilor, verificarea criteriilor
de eligibilitate şi desemnarea candidaţilor membrilor grupului țintă. În urma procesului de
selecţie/recrutare, se va întocmi un proces verbal în care vor fi menţionate rezultatele.
Eventualele contestaţii se vor transmite, în scris, în termen de 24 de ore de la data postării
rezultatelor pe website-ul proiectului și afișate la sediile de implementare ale Beneficiarului și
Partenerilor din proiect. Eventualele contestaţii vor fi soluționate în maxim 24 ore de la depunere,
de către Consilierul Juridic al proiectului. Rezultatele evaluării contestaţiilor vor fi publicate pe
website-ul oficial al proiectului și afișate la sediile de implementare ale Beneficiarului și Partenerilor
din proiect, în termen de 24 de ore de la soluționare.
8. FINALIZAREA PROCESULUI DE SELECŢIE/RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ
După finalizarea întregului proces de identificare, selecție și recrutare a membrilor grupului
țintă, Responsabilii RU vor întocmi lista cu persoanele recrutate pentru a face parte din grupul
țintă, care va fi postată pe website-ul oficial al proiectului și afișată la sediile de implementare ale
Beneficiarului și Partenerilor din proiect.
Informaţii suplimentare privind selecţia/recrutarea grupului țintă:
 Telefon: 021.444.20.85
 E-mail: startup149612@gmail.com
 Website: www.startup4u.ro
 Sediu de implementare Beneficiar: Bd. Timișoara nr. 58, sector 6, București.
Elaborat:
Expert Metodologie-P2: Ghiță Dana

Verificare tehnică:
Coordonator activități-S: Vartolomei Florin

……………………

……………………

Expert RU-S: Benescu Vasile

Coordonator activități-P2: Ghiță Marian

……………………

……………………

Expert RU-S: Ghiță Mirela

Coordonator activități-P3: Zaharia Gabriel Viorel

……………………

……………………

Expert RU-P2: Șurlea Daniel
Expert RU-P3: Tatu Adina

Avizare:
Consilier juridic
Vîlceanu Lavinia

……………………

……………………

……………………

Aprobare:
Manager proiect
Cruceru Marin
……………………
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