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1. CADRUL GENERAL 
 

Prezenta metodologie este realizata pentru selectarea grupului tinta, aferenta activităţii 
I2. “Selectie si recrutare GT” in cadrul proiectului „Laboratorul antreprenorilor sociali din 
Regiunea Centru”. 
Parteneriatul pentru implementarea prezentului proiect este format din urmatoarele 
organizatii: Primaria Talmaciu (Lider) in parteneriat cu Fundatia Europeana pentru 
Consultanta, Implementare si Dezvoltare -FECID si Asociația Europeană pentru o Viață mai 
Bună, în cadrul POCU, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și 
a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a 
facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea 
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă, Apel : POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie 
sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 
 
Metodologia de selectie a grupului tinta are la baza prevederile: 
 

• Ghidul Conditii Generale “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
Programului Operational Capital Uman 2014-2020”, Aprilie 2015; 

• GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE „SOLIDAR START UP” - Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16; 
 
 

2. GRUPUL TINTA 

În vederea selecției grupului tinta, va fi aplicata o metodologie specifica de recrutare, 
selectie si monitorizare grup tinta. Selecția grupului țintă va fi relizată în mod transparent 
și în directă corelare cu Analiza de nevoi a grupului ținta vizat din regiunea Centru. Astfel, 
din datele furnizate de analiza rezulta necesitatea remedierii unor probleme sociale 
complexe, generate in special de saracie, si a unor decalaje in ceea ce priveste rata 
ocuparii intre judetele regiunii.  

Grupul tinta include 110 de persoane care vor fi formate în competente antreprenoriale 
sociale. 
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Persoanele care nu au participat la cursuri de formare antreprenorială (dar detin 
certificarile necesare, fie de “Antreprenor in economia sociala”, fie “Manager intreprindere 
sociala”) si ale căror planuri de afaceri (PA) au fost selectate in cadrul selecţiei 
PA/concursului organizat la Etapa/subactivitatea I.5 vor indeplini aceleasi criterii ca si 
grupul tinta al proiectului. Numarul lor este limitat la maximum 10 persoane (corespunzand 
numarului maxim de fondatori pentru 2 intreprinderi sociale ce pot fi selectate, avand ca 
fondatori persoane din publicul larg). 

 

Recrutarea grupului tinta se va face in cadrul subactivitatii I.2 Selectarea grupului tinta 
ce va participa la actiunile de sprijin, subactivitate care demarează in luna a 2-a a 
proiectului si se finalizeaza in luna a -11- a. 

Calendaristic, aceasta subactivitate acopera perioada Octombrie 2019 – August 2020. 

Selectia si inregistrarea grupului tinta se va face prin actiunea directa a expertilor de 
selectie si recrutare GT in zona de implementare aferenta proiectului, sub directa actiune 
a expertului Responsabil monitorizare activitati implementare si GT. 

Grupul tinta care va participa la activitatile de formare in cadrul proiectului este format 
din 110 persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

- intentioneaza sa-si deschida o intreprindere sociala in Regiunea Centru; 
- isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban din regiunea Centru,  

respectiv in cele 6 judete din regiunea Centru: Brasov, Sibiu, Mures, Alba, Covasna 
si Harghita;  

- sunt absolventi de studii medii/liceu, cu sau fara bacalaureat si/sau sunt absolventi 
de studii superioare cu diploma de licenta. 

Se va avea in vedere ca din grupul tinta sa nu faca parte tinerii NEETs (care nu urmeaza 
nici o forma de invatamant si nici nu au loc de munca) cu varsta intre 16-24 de ani. Acestia 
vor beneficia de alte masuri de sprijin in cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU. 

Identificarea nevoilor GT-ului s-a realizat pe baza:  
- ANALIZEI DE NEVOI A GRUPULUI ȚINTĂ, realizata pentru fundamentarea 

Proiectului, în luna decembrie 2018, la inițiativa Primăriei Orasului Talmaciu; 
- analizei mediului socio economic la nivelul judetelor regiuniiCentru; 
- feed-backului obtinut in urma aplicarii chestionarelor. 

Solutiile adoptate prin prezentul proiect care implică GT sunt: 
- derularea unui program de initiere in ocupatia de “antreprenor in economia 

sociala”, fiind organizate  cursuri de formare, a cate 4 module fiecare; 
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- derularea unui program de initiere in ocupatia de “Manager intreprindere sociala”, 
fiind organizate  cursuri de formare, a cate 3 module fiecare; 

- cursuri suplimentare TIC si CSC acreditate, precum si workshopuri (cursuri scurte 
neacreditate de comunicare si dezvoltare organizationala); 

- organizarea unui concurs de planuri de afaceri (19 planuri de afaceri fiind infiintate 
de catre membrii GT-ului, alte max 2 fiind infiintate de membri din publicul larg) 
in regiunea Centru si crearea unui numar de min. 105 locuri de munca care vor 
anima economic regiunea Centru; 

- oferirea unui pachet de servicii de consultanta/consiliere/mentorat in vederea 
infiintarii intreprinderilor sociale de catre viitorii antreprenori sociali; 

- oferirea unui pachet de post-asistenta pentru intreprinderile sociale nou-infiintate 
in vederea asigurarii viabilitatii afacerilor; 

- monitorizarea celor 21 de afaceri sociale in vederea urmaririi sustenabilitatii ideii 
de afaceri si asigurarii functionalitatii pe piata a acestora, precum si a mentinerii 
locurilor de munca nou create; 

Grupul tinta selectat, in cele doua etape, este dupa cum urmeaza: 
 

 280 participanti la cele 7 seminarii de informare, persoane 
care au intentia sa infiinteze o intreprindere sociala; 

 
 
       Grup tinta 
            I etapa 
 

 Din cei 280 participanti la seminarii de informare+alte personae 
din public, 110 persoane vor fi selectate pentru a participa la 
cursurile de formare oferite in cadrul proiectului; 

 

110 persoane care beneficiaza de formare 

 

Grup tinta  

IIa etapa                    

min 19 de persoane selectate din cele 110 persoane care 
beneficiaza de sprijin (max 2 persoane vor fi selectate din 
publicul larg) in vederea infiintarii de noi afaceri sociale; 
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Proiectul isi propune ca din fiecare judet al regiunii de dezvoltare in care se implementeaza 
proiectul sa participe la cursurile de formare antreprenoriala cel putin 5 persoane.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
5.  
6.  
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7. CRITERIILE DE SELECTIE PENTRU INTREG GRUPUL TINTA: 

Criterii de selectie pentru intreg grupul tinta al proiectului sunt multi-dimensionale si 
vizeaza: 

• motivarea si potentialul grad de implicare al membrilor grupului tinta in 
activitatile proiectului; 

• resedinta sau domiciliul membrului GT; 
• studii medii (liceu cu sau fara diploma de bacalaureat) si/sau studii superioare 

cu diploma de licenta 

Conditiile eliminatorii pentru intreg grupul tinta: 
• beneficiaza de finantare prin alte proiecte pentru servicii de tipul celor oferite 

in cadrul proiectului; 
• nu isi exprima in scris intentia de a infiinta o intreprindere sociala 

In plus, persoanele care sunt absolvente al unor cursuri identice cu cele oferite in proiect 
si anume ,,Manager de întreprindere sociala”, “Antreprenor in economia sociala” , 
“Competente Sociale şi Civice” sau “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei 
informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, si detin certificate de absolvire ANC, 
pentru aceste tipuri de cursuri sau similar, nu vor putea parcurge modulele respective, 
pentru a evita dubla certificare.  

Criteriile identificate sunt nediscriminatorii si tin cont de egalitatea de gen, urmarindu-se 
implicarea femeilor in cadrul activitatilor din proiect. 

Pentru a exemplifica mai bine, in procesul de selectie se va tine cont de urmatoarele: 

CRITERII OBSERVATII 
1. Dosarul de 

candidatura 
Dosarul pentru inscriere trebuie sa fie complet (trebuie sa 
contina toate declaratiile si adeverintele) la care se adauga 
cartea de identitate, in termen de valabilitate, in copie 
conform cu originalul 

2. Cartea de Identitate Se verifica valabilitatea actului de identitate, varsta si daca are 
domiciliul/resedinta in una din localitatile din regiunea de 
implementare (Regiunea Centru) 

3. Evitarea  
dublei finantari 

 

Sa rezulte din Declaratia de evitare a dublei finantari faptul ca 
nu a mai beneficiat de programe de formare profesionala de 
tipul celor oferite prin proiect, finantate din fonduri 
nerambursabile, in cadrul POCU 

4. Evitarea dublei 
certificari 

Sa rezulte din Declaratia pe propria raspundere faptul ca nu 
detine certificat de absolvire pentru cursuri de tipul celor 
oferite prin proiect 

5. Data  
depunerii dosarului 

Criteriul de selectie va fi “Primul venit, primul servit” pentru 
candidaturile ale caror dosare sunt complete . 



 

8 
 

6. Apartenenta  
la grupul tinta 
 

Se vor lua in considerare candidaturile depuse de către 
persoanele care respecta cumulativ urmatoarele conditii: 

- intentioneaza sa-si deschida o afacere sociala in mediul 
urban sau rural (vor fi prioritizate persoanele care 
doresc sa infiinteze una in mediul rural); 

- isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel 
urban din regiunea Centru,  respectiv in cele 6 judete 
din regiunea Centru: Brasov, Sibiu, Alba, Covasna, 
Harghita si Mures;  

- sunt absolventi de studii medii (liceu cu sau fara 
diploma de bacalaureat) si/sau studii superioare cu 
diploma de licenta 

 

8. PROCESUL DE SELECTIE 

ETAPA 1 

Expertii proiectului, alocati in Activitatea A.I. Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi 
sociale, vor realiza urmatoarele: 

• Identificarea Grupului Tinta; 
• Recrutarea Grupului Tinta; 
• Selectia Grupului Tinta; 
 

a) Identificarea Grupului Tinta 
Intr-o prima faza, se vor identifica membrii grupului tinta care indeplinesc conditiile impuse 
de GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE „SOLIDAR START UP” - Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16 Actiunea de identificare a Grupului 
Tinta se va realiza prin: 

- Informarea generala a publicului larg prin postarea de anunturi pe site-urile 
partenerilor si prin publicarea unor anunturi in presa (1-2 anunturi/judet) dar si 
prin postarea de anunturi in social-media (facebook, twitter etc.). Anunturile vor 
tine cont de perspectiva de gen si in acelasi timp vor promova principiile dezvoltarii 
sociale durabile.  

- Informarea directa si dialogul cu potentialii candidati pentru grupul tinta de catre 
expertii din proiect; 

- Consultarea listelor cu potentiali candidati puse la dispozitie de catre partenerii 
din cadrul proiectului; 

Identificarea grupului tinta se va face pe parcursul lunilor 2-11 ale proiectului si va avea ca 
finalitate un numar de 110 de persoane care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite 
prin prezenta Metodologie.  
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Cei 280 de potentiali beneficiari, vor participa intr-o prima faza la un numar de 7 seminarii 

de informare cu privire la activitatile si obiectivele proiectului precum si la modalitatea de 

participare in cadrul proiectului organizate, de principiu, in urmatoarele locatii:Tălmaciu, 

Sibiu, Targu-Mures, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Sf. Gheorghe (Covasna), Brasov /Fagaras.  

 

Recrutarea grupului tinta 

Recrutarea grupului tinta se va demara in cadrul sesiunilor de informare. Acest proces de 
recrutare va avea la baza completarea dosarului de recrutare care sa contina: copia CI, 
cererea de inscriere, copii ale diplomelor/adeverintelor de studii, declaratia pe propria 
raspundere privind apartenenta la grupul tinta, etc. In procesul de recrutare va exista 
posibilitatea de a solicita si alte documente suplimentare. 

Recrutarea grupului tinta se va face atat in cadrul sesiunilor de informare cat si prin 
intermediul expertilor selectare, recrutare si monitorizare grup tinta care actioneaza om 
la om la nivel regional si judetean. 
 

b) Selectia Grupului Tinta 

Selectia Grupului tinta vizeaza reconfirmarea interesului membrilor grupului tinta 
participant la seminariile de informare si depunerea de catre acestia a dosarului de selectie 
(ex: formular de grup tinta, declaratia de consimtamant, declaratia privind evitarea dublei 
finantari, declaratia privind evitarea dublei certificari, adeverinta somaj, adeverinta loc 
de munca, adeverinta student etc.). Prin urmare, aceasta etapa vizeaza un numar de 110 
de persoane care vor participa la programele de formare propuse si la actiunile de sprijin 
antreprenorial (workshopuri). In baza listelor cu persoanele recrutate, se vor transmite 
informari, prin care acestea vor fi invitate sa-si depuna dosarele de candidatura pentru a 
fi selectate in cadrul programului de formare. 110 participanti si 24 de rezerve vor constitui 
grupul de potentiali viitori antreprenori. Rezervele vor trebui sa respecte criteriul de 
reprezentativitate, respectiv 3 persoane din fiecare judet al regiunii. In cazul retragerii 
unui participant din grupul de baza, el va putea fi inlocuit de un altul din grupul de rezerva 
al aceluiasi judet. Grupul de rezerva se constituie cu persoane care si-au depus dosarul de 
candidatura dupa ce 110, cu dosare complete, au fost selectate dupa principiul “primul 
venit, primul servit”, in functie de ziua si ora depunerii dosarului, functie şi de gradul de 
acoperire a judetelor (5/judet) si de posibilitatea organizării seriilor de formare in 
configuratia preconizată initial in Cererea de finantare.  

 



 

10 
 

Dosarele vor fi depuse la sediile Solicitantului si Partenerului1 si va exista un Registru de 
Intrari/Iesiri a dosarelor de candidatura a membrilor GT-ului, cu mentionarea orei de 
depunere a dosarului. Programul de depunere a dosarelor de candidatura va fi anuntat atât 
pe site-urile partenerilor, cat si telefonic sau pe email. Dosarele se vor depune pe baza de 
semnatura/confirmare de primire, in cazul in care vor fi transmise prin posta / curierat. 

In procesul de identificare, recrutare si selectie se va respecta principiul transparentei, cel 
al egalitatii de sanse, al egalitatii de gen si cel al nediscriminarii si se realizeaza fara 
conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, 
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, situatie sau 
responsabilitate familiala si alte asemenea criteria, care pot conduce la acte de 
discriminare directa sau indirecta. In acest sens, anuntarea activitatilor adresate grupului 
tinta si a criteriilor de inscriere si selectie se va face tinand cont de principiul egalitatii de 
gen. Mai mult, se va avea in vedere ca din grupul tinta sa faca parte o proportie 
reprezentativa de femei, asigurandu-se eliminarea inegalitatilor de gen si a oricarei forme 
de discriminare. 

Mai mult, in aceasta etapa, se va tine cont si de prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva 
asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin 
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Astfel, vor fi informate persoanele din grupul ţintă al proiectului despre obligativitatea de 
a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate. 

Ca procedura de selectie, persoanele din grupul tinta vor avea de parcurs urmatorii pasi: 
Pasul 1: completeaza si transmit catre parteneriatul proiectului un formular 

minimal de inscriere/ declaratie de intentie, care va cuprinde informatii necesare pentru 
incadrarea candidatului in profilul participantului la grupul tinta al proiectului; Cererea 
de înscriere va fi descărcată de către candidați de pe site-ul  proiectului sau poate fi 
primita de la organizatori cu ocazia seminariilor de informare. Ea va fi completată și 
transmisă la adresa de email a proiectului sau poate fi depusa la organizatori cu ocazia 
seminariilor de informare. 

Pasul 2: candidatii isi completeaza dosarul lor de inscriere prin punerea la 
dispozitia echipei de proiect a tuturor documentelor necesare participarii in GT. 

Pasul 3: Inregistrarea propriu-zisa, dupa verificarea integrala a documentatiei din 
dosarul de inscriere. 
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Dupa completarea dosarului de participare, va functiona regula “primul venit, primul 
servit”, mentinand ca si criteriu nr. minim de femei si pana la completarea grupelor 
aferente cursurilor  de dezvoltare a competentelor antreprenoriale sociale, a celor de 
TIC, CSC, precum şi reprezentativittatea de min 5 persoane/judet al Reg Centru. 
Participantii astfel selectati vor fi fi inscrisi in grupele de curs, dupa cum urmeaza:  

• candidaţi admişi si 
• candidaţi în rezervă 

Rezultatele selectiei vor fi afisate pe website-urile partenerilor, la sediile Solicitantului si 
Partenerilor, precum si pe paginilie de socialmedia a le proiectului. 
 
Criteriile de selectie a celor 110 participanti la cursurile de formare vor fi urmatoarele: 

a) Dosarul de candidatura complet; 
b) Principiul “primul venit, primul servit”, in functie de ziua si ora depunerii 

dosarului, pentru candidaturile ale caror dosare sunt complete; 
c) Reprezentativitatea  (min 5 persoane/judet al Reg Centru); 
d) Optiunile si posibilitatile de a participa la cele 2 serii de formare TIC si 3 serii de 

CSC; 
e) Optiunile si posibilitatile de a participa la cele 3 serii de formare “antreprenor in 

economia sociala” si 2 serii de formare “Manager in economia sociala”; 
f) Apartenenta la grupul tinta. 

 
Candidatii admisi vor fi inregistrati in grupul tinta al proiectului, cu conditia depunerii 
dosarului complet de inscriere,  dosar care va cuprinde in mod obligatoriu:  
- Formular de inscriere in grupul tinta ce va contine informatii referitoare la: date cu 
caracter personal, domiciliul actual, domeniul de activitate, statutul actual in ce priveste 
ocuparea, etc- original 

- Copie CI „conform cu originalul”; 

- Copie diploma ultima forma de scolarizare absolvita /adeverinta aferentă-„conform cu 
originalul”; 

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria „tineri NEETs” (care 
nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 
24 ani –original; 

- Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari – original; 

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in echipa de proiect, neincadrarea 
ca asociat sau angajat in cadrul entitatii beneficiarului sau partenerilor proiectului – 
original; 
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- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea ca angajat al liderului de proiect 
sau al partenerilor acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 
inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerilor acestuia – original, etc; 

-Declaratie privind acordul/consimtamantul cu privire la prelucrarea si utilizarea datelor 
cu caracter personal; 

In analiza dosarelor se vor parcurge urmatoarele etape: 

• Constituirea comisiei de selectie a dosarelor (constituita din expertii Solicitantului 
si ai partenerilor, implicati in activitatile din cadrul etapei I.); 
• Verificarea dosarelor de candidatură privind indeplinirea conditiilor eliminatorii şi 
corectitudinea/completitudinea intocmirii dosarului (persoana indeplineste conditiile 
eliminatorii si a adus toate documentele conform solicitarilor). Analiza dosarelor se va 
realiza in termen de 5 zile lucratoare dupa finalizarea depunerii dosarelor. 
• Ierarhizarea candidatilor se va face in functie de: 
 

 Principiul “primul venit, primul servit”, in functie de ziua si ora depunerii 
dosarului, pentru candidaturile ale caror dosare sunt complete; 

 Reprezentativitatea  (min 5 persoane/judet al Reg Centru); 
 Optiunile si posibilitatile de a participa la cele 2 serii de formare TIC si 3 serii 

de CSC; 
 Optiunile si posibilitatile de a participa la cele 3 serii de formare “antreprenor 

in economia sociala” si 2 serii de formare “Manager in economia sociala” 
, in functie de ziua si ora depunerii dosarului. In urma acestei verificari comisia de 
inscriere intocmeste un Proces verbal prin care stabileste dosarele care urmeaza sa 
fie pe lista de rezerva sau respinse: numarul acestora, numele candidatilor si 
motivul eliminarii/rezervarii. 

• Validarea selectiei se va realiza de către echipa de management a proiectului la 
propunerea managerului de proiect. 
• Depunerea si solutionarea contestatiilor- la finalizarea etapei de ierarhizare si dupa 
intocmirea proceselor verbale de selectie la nivelul fiecarui partener, rezultatele 
partiale (ne-validate) vor fi postate la avizierele partenerilor si pe site-urile acestora și 
se vor aduce la cunoștința participantilor telefonic si prin e-mail. Data afisarii 
rezultatelor pe site-urile partenerilorva coincide cu data intocmirii Procesului verbal de 
selectie, și nu va depasi data transmiterii documentelor catre Solicitant.  Participantii 
la procesul de selectie vor avea acces la motivele respingerii dosarelor de candidatura si 
vor putea contesta punctajele obtinute. Contestatiile se vor depune in scris la comisia 
de contestatie, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor. 
• Anuntarea rezultatelor finale (titular si rezerve) - in urma avizarii Procesului verbal 
de  selectie final se va afisa pe site numele candidatilor declarati admisi, precum si 
persoanele propuse pentru pozitiile de rezerva. Lista finala a  membrilor grupului tinta 
care vor beneficia de activitatile proiectului va fi inregistrata oficial de catre fiecare 
partener.  
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Orice modificare a componentei grupului de participanti va fi anuntata de catre 
partener in scris echipei de management a proiectului. 
  
 
ETAPA 2 

Etapa 2 a procesului de selectie se refera la selectia planurilor de afaceri. Pentru aceasta 
etapa se va realiza o metodologie separata care va cuprinde urmatoarele:  

- Criteriile de evaluare a planurilor de afaceri; 
- Instrumentele de Selectie utilizate; 
- Procesul de Selectie; 
- Criteriile de departajare pentru aplicantii cu acelasi punctaj; 

 
 
Prezenta Metodologie are in anexa urmatoarele formulare: 
- Anexa 1 - CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ 
- Anexa 2 - DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA 
 ȘI  UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
- Anexa 3 - DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
- Anexa 4 - DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI CERTIFICĂRI 
- Anexa 5 - Formularul de înregistrare individuală a participanților 
 la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 
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Anexa 1 
 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ 

 

Subsemnata/Subsemnatul ………………………………………………..……………..……………, cu 

domiciliul în localitatea ………………..…..…....………, str. ……………..…..………………., nr. 

......., bl. ......., sc. ….., ap. ….….., jud. ………………………………………………………. 

CNP ..…………..………..……..…………., posesoare/posesor al actului de identitate BI/CI seria 

….. nr. ……………, telefon ..……………………………………………., solicit înscrierea în grupul ţintă 

din cadrul proiectului “LABORATORUL ANTREPRENORILOR SOCIALI DIN REGIUNEA 

CENTRU - 126615, pentru a beneficia de serviciile oferite.  

Declar pe propria răspundere că am fost informat de serviciile oferite în cadrul 
proiectului mai sus menţionat.  
 
Declar pe proprie răspundere, cunoscând dispoziţiile Art.326 Cod Penal cu privire la 
falsul în declaraţii, că îndeplinesc criteriile de eligibilitate solicitate, astfel:  

 Intenţionez să deschid o afacere socială în Regiunea Centru, în mediul 

…………………………….. (urban/rural) 

 Nu fac parte din categoria tineri NEETs (care nu urmează nici o formă de învăţământ 
şi nici nu au loc de muncă) 
 

 Nu sunt angajat al Solicitantului (Primăria Oraşului Tălmaciu) şi nici asociat sau 
angajat al partenerilor (Fundația Europeană Pentru Consultanță, Implementare şi 
Dezvoltare -FECID sau Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună- AEVB) 
 

 Nu sunt implicat în implementarea proiectului “LABORATORUL ANTREPRENORILOR 
SOCIALI DIN REGIUNEA CENTRU-126615, în calitate de angajat sau colaborator 

 
Anexez acestei cereri următoarele documente: 

 Copie CI/BI valabil, semnată, „conform cu originalul”; 

 Copie certificat de naştere, semnată „conform cu originalul”; 
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 Diploma/adeverinţa de studii liceale, semnată „conform cu originalul” 

 Diploma/adeverinţa de studii pentru ultima şcoală absolvită, respectiv  

…………………………………., semnată „conform cu originalul” 

 

Doresc să mă înscriu la cursul de formare profesională: 

 ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ 

 MANAGER DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ 

 COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE 

 COMPETENŢE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI CA INSTRUMENT DE 

ÎNVĂŢARE ŞI CUNOAŞTERE 

 

 
Nume şi prenume: ……………………………… 

Semnătura: ……………………………………...   Data: …………………………… 
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Anexa 2 
 

DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA 
ȘI  UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 
Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………, domiciliat/ă în localitatea ………..……. 
judeţul ………….…… strada …………………………………., posesor/ posesoare al CI seria …..……, nr 
……………, eliberat de …………………………………..., la data de ………………….., CNP 
……………………………………...,  beneficiar al sprijinului din cadrul proiectului “LABORATORUL 
ANTREPRENORILOR SOCIALI DIN REGIUNEA CENTRUîmi exprim acordul cu privire la 
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul acestui proiect. 
 
Am fost informat că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prevederile Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), 
transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 
 
Data,         Semnătura, 
 
.......................      ............................................. 
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Anexa 3 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI  
 
 
Subsemnatul(a)……………………………………….……..........…...……., cu domiciliul in 
localitatea ……………….....….., str. …………………...........….. nr….. bl. ….. sc ….. ap ….. 
judet …………...…, posesor al B.I./C.I. seria …….. nr. …………………. eliberat de 
…………...................…. la data de …........…......., data/locul nasterii 
……………........……, CNP …………...….………… absolvent(a) al(a) (ultima institutie de 
invatamant absolvita) ……...……….………………......................................,  
 
declar pe proprie răspundere ca in prezent nu beneficiez de nici o altă finanţare 
europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
pentru activităţi similare cu cele ale proiectului “LABORATORUL ANTREPRENORILOR 
SOCIALI DIN REGIUNEA CENTRU” 
 
 
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine 
următoarele consecinţe:  
- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până 
la momentul descoperirii falsului; 
- acordarea de despăgubiri financiare către 
..........................................................................., constând în 
contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul descoperirii 
falsului.  
 
 
Data         Semnătura 
.................      ..........................................  
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Anexa 4 
 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI CERTIFICĂRI 
 
 

 
Subsemnatul/a ………….........................................…………………………, domiciliat/ă în 
localitatea …..................………..…, judeţul ….………..……...………, strada 
..……………...………., nr......, posesor al CI, seria .……, numărul ……..……………, eliberat de 
......…………………….....……..., la data de ………………….., CNP……………………..….......…..., în 
calitate de participant în cadrul procedurii de selecţie a grupului ţintă aferent proiectului 
“LABORATORUL ANTREPRENORILOR SOCIALI DIN REGIUNEA CENTRU, declar pe propria 
răspundere că la data semnării prezentei declarații: 
 
□ nu am beneficiat şi nu beneficiez de servicii de formare profesională certificate 
CNFPA/ANC finanțate din fonduri europene, pe nici unul dintre cursurile 

□Manager de întreprindere sociala 
□Antreprenor in economia sociala,  
□Competente Sociale şi Civice 
□Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de 

învățare și cunoaștere 
□ am beneficiat de servicii de formare profesională pe competenţe antreprenoriale 
certificate CNFPA/ANC, finanțate din alte surse; 

□ am beneficiat de servicii de formare profesională pe competenţe antreprenoriale 
certificate CNFPA/ANC, finanțate din fonduri europene, conform următoarelor date de 
identificare:  
 
DMI …………………………………………………………………………………...  
Proiectul …………………………………………………………………………………...  
Titlul cursului ……...........…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………...  
Modulele cursului ..................................……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………...  
Perioada …………………………………………………………………………………...  
 

 
Nume şi prenume: ........................................................  
Semnătură: .........................................................  
 

Data: …………………………… 
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Anexa 5 

 
 

Formularul de înregistrare individuală a participanților 
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 
Cod SMIS proiect:….. 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect:Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru 
OIR/OI responsabil: 
 
Secțiunea A. La intrarea în operațiune 
- Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon,   e-
mail: 
 
- Data intrării în operațiune: 
- CNP: 
- Zonă:  
 Urban  
  

Rural 
 
- Localizare geografică:  
Regiune: 
 Județ: 
 Unitate teritorial administrativă:  
- Gen: 
 Masculin 
 
 Feminin 
 
- Vârsta:  
Persoană cu vârsta sub 25 ani 
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 
Persoană cu vârsta peste 54 de ani 
 
- Categoria de Grup Țintă din care face parte                 
 
- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  
 
Angajat 
 
Angajat pe cont propriu 
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Șomer 
 
Șomer de lungă durată 
 
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 
 
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 
 
 
- Nivel de educație:  
Studii Educație timpurie (ISCED 0) 
 
Studii primare (ISCED 1)                                                 
 
Studii gimnaziale (ISCED 2) 
 
Studii liceale (ISCED 3) 
 
Studii postliceale (ISCED 4) 
 
Studii superioare (ISCED 5)  
 
Studii superioare (ISCED 6) 
 
Studii superioare (ISCED 7) 
 
Studii superioare (ISCED 8) 
 
fără ISCED 
 
 
- Persoană dezavantajată:   
Da 
 
NU 
 
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 
 
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în 
întreținere 
 
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil 
aflat în întreținere 
 
Migranți 
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Participanți de origine străină 
 
Minorități 
 
Etnie romă 
 
Alta minoritate decât cea de etnie romă 
 
Comunități marginalizate  
 
Participanți cu dizabilități 
 
Alte categorii defavorizate 
 
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 
 
Niciuna din opțiunile de mai sus 
 
 
Data                                                                  
Semnătura participant                                                 Semnătura responsabil cu  
 
        înregistrarea participanților 
 
 
 
 
 
 
Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu 
privire la utilizarea și prelucrarea datelor personal 
 
 
Secțiunea B. La ieșirea din operațiune  
- dată ieșire din operațiune: 
 
- Situația pe piața forței de muncă: 
 
Angajat 
 
Angajat pe cont propriu 
 
Șomer 
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- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de 
participant 
 
- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 
 
- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 
 
- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 
 
 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 
 
- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de 
participant 
 
- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de 
participant 
 
- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de 
participant 
 
- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 
 
- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 
participant 
 
 
 
 
- Nivel de educație:  
 
Studii Educație timpurie (ISCED 0) 
 
Studii primare (ISCED 1)                                                 
 
Studii gimnaziale (ISCED 2) 
 
Studii liceale (ISCED 3) 
 
Studii postliceale (ISCED 4) 
 
Studii superioare (ISCED 5)  
 
Studii superioare (ISCED 6) 
 
Studii superioare (ISCED 7) 
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Studii superioare (ISCED 8) 
 
 
 
 
                                                 Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților 
 
 
Secțiunea C - Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  
 
- Persoană care are un loc de muncă  
 
- Persoană care desfășoară o activitate independentă 
 
- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 
 
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 
 
 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă  
 
- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 
 
- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  
 
- Altă situație: ...................................................... 
 
 
 
 
 
                                                 Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 
 
 
Entitate nou creată prin intervențiile POCU  
Da  
 
Nu 
 
 

- Denumire: 
 

- Adresa: 
 

- Județ: 
 

- Localitate: 
 

- Telefon: 
- Fax: 
- Email: 
- Website: 
- Cod unic de înregistrare fiscală: 
- Dată intrare în operațiune: 
- Dată ieșire din operațiune: 

 
 
                                        Semnătură responsabil cu înregistrarea entităților sprijinite 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


	Criterii de selectie pentru intreg grupul tinta al proiectului sunt multi-dimensionale si vizeaza:
	 motivarea si potentialul grad de implicare al membrilor grupului tinta in activitatile proiectului;

