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1. Cadrul general
Prezenta metodologie este realizată în vederea selectării grupului țintă aferent proiectului:
START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ, POCU/449/4/16/128185, COFINANȚAT DE UNIUNEA
EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
2014-2020, IMPLEMENTAT IN PERIOADA 28.08.2019-27.08.2022 DE CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI
ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA, IN PARTENERIAT CU RD GLOBAL PROJECT CONSULTING
SRL ȘI AVISSO CONSULTING SERVICES SRL
Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea
comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de
produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c) întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi
comercializării produselor agricole, prevăzute în 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 integral
către producători primari.
d) pentru activităţile 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) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale
față de cele importate;
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f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Beneficiari ai activităţilor vor fi 105 PERSOANE, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de
ani (cu excepţia tinerilor din categoria NEETS), care doresc să înfiinţeze întreprinderi
sociale, din regiunile: Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est și Nord-Est, conform
prezentării de la capitolul 3 al prezentei metodologii.

2. Cadru de referință - documentație aplicabilă
•

•

„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman (POCU) 2014-2020” (versiunea Mai 2019), cu modificările și completările
ulterioare
Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice (GSCS), Cerere de Propuneri de Proiecte
„Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Axa Prioritară (AP) 4/Prioritatea
de investiții (PI) 9.v/Obiectiv specific (OS) 4.16 (august 2018) aprobat prin Ordinul
772/03.08.2018

3. Scurtă prezentare a proiectului
Proiect START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ
Contract Finanţare nr. POCU/449/4/16/128185, implementat de Corpul Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) - Beneficiar, în parteneriat
cu SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 1) și SC AVISSO CONSULTING
SERVICES SRL" (Partener 2)
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Dezvoltarea, pe o perioadă de 36 de
luni, a unui pachet complex de măsuri ce facilitează creşterea accesului unui număr
de 105 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est și NordEst la servicii de formare antreprenorială specifică, activităţi de sprijin și consiliere în
domeniul antreprenoriatului, în vederea asigurării premiselor înfiinţării, consolidării
și dezvoltării într-o manieră sustenabilă a 21 de întreprinderi sociale.
OBIECTIVELE SPECIFICE
• OS 1. Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane la informaţie, programe de
formare antreprenorială specifică si activităţi de sprijin pentru dezvoltarea capacităţii
și abilitaţilor necesare înfiinţării de întreprinderi sociale, pe o perioadă de 12 luni.
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Obiectivul specific 1 va fi atins prin intermediul activităţilor A 3.1. Informarea
publicului cu privire la acţiunile derulate în cadrul proiectului, A 3.2. Selectarea
grupului ţintă ce va participa la acţiunile de sprijin organizate, A 3.3. Derularea
programului de formare antreprenorială specifică și A 3.4. Activităţi de sprijin oferite
în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale.
• OS 2. Facilitarea implementării a 21 planuri de afaceri selectate și monitorizarea
funcţionarii celor 21 de întreprinderi sociale înfiinţate și dezvoltate în cadrul
proiectului, pe o perioadă de 24 de luni.
Obiectivul specific 2 va fi atins prin intermediul activităţilor A3.5. Selectarea
planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului, A 4.1. Furnizarea
serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecţie a
planurilor de afaceri, A 4.2. Asigurarea înfiinţării, demarării funcţionării
întreprinderilor care beneficiază de ajutor de minimis, A 4.3. Decontarea sumelor
aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului și A 4.4.
Monitorizarea funcţionării și dezvoltării afacerilor finanţate de către administratorul
schemei de antreprenoriat.
OS 3. Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane pe piaţa forţei de muncă în
vederea desfăşurării activităţii în cadrul celor 21 de întreprinderi sociale înfiinţate și
dezvoltate, pe o perioadă de 18 luni pe durata implementării proiectului. Obiectivul
specific 3 va fi atins prin intermediul activităţilor A 4.2. Asigurarea înfiinţării,
demarării funcţionării întreprinderilor care beneficiază de ajutor de minimis și A 4.4.
Monitorizarea funcţionării și dezvoltării afacerilor finanţate de către administratorul
schemei de antreprenoriat.
SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul urmărește și respectă: Obiectivul Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, asigurând:
- în cadrul etapei I de implementare a prezentului proiect:
✓ „Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale” (sub-activitățile A3.1,
A3.2, A3.3, A3.4, A3.5);
✓ îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenoriatului a 105 membri ai
grupului ţintă din Regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est, NordEst.
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- în cadrul etapei a II-a de impementare a proiectului:
✓ „Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcţionării
întreprinderilor sociale" (sub-activitățile A4.1, A4.2, A4.3, A4.4);
✓ derularea de activităţi ce au ca scop final susţinerea a 21 de membri ai grupului
ţintă în implementarea planurilor de afaceri selectate,
✓ crearea a 105 noi locuri de muncă și finalizarea procesului de plată a 21 de
ajutoare de minimis acordate întreprinderilor sociale.
Aceste întreprinderi sociale înfiinţate, dezvoltate și monitorizate în cadrul
proiectului vor contribui la dezvoltarea comunităţilor locale și serviciilor locale din
regiunile de dezvoltare vizate de proiect și la implicarea unor persoane aparţinând
unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social și economic, facilitând accesul
tuturor la resursele și serviciile comunităţii.
REZULTATE AŞTEPTATE (relevante pentru obiectivele specifice vizate):
• 1 campanie de informare și conştientizare, organizată și desfăşurată;
• 6 seminare de informare și conştientizare organizate în cele 4 regiuni de
dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Centru;
• 120 de persoane informate cu privire la programul de formare antreprenorială
specifică, schema de acordare a ajutoarelor de minimis pentru înfiinţarea de
întreprinderi sociale, precum și la activităţile și rezultatele estimate ale
proiectului;
• 1 concept de prezentare care va fi folosit în cadrul seminarelor de informare și
conştientizare;
• 120 pachete de informare distribuite;
• 6 liste de prezență care cuprind minimum 20 de participanţi la seminarele de
informare și conștientizare;
• 1 campanie de informare și conştientizare desfăşurată în social media;
• 1 metodologie de identificare și selecţie grup ţintă, aprobată și funcţională;
• 105 dosare de selecţie completate conţinând 105 formulare de identificare a
grupului ţintă;
• 1 comisie de selecţie a membrilor grupului ţinta constituită din membri ai echipei
de proiect;
• 105 procese verbale individuale de selecţie a grupului țintă, întocmite;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1 metodologie de monitorizare, evaluare și menţinere a grupului ţintă, întocmită
pe parcursul implementării;
1 metodologie de organizare și desfăşurare activitate de formare profesională
specifică, aprobată și funcţională;
1 grafic de desfăşurare a programului de formare antreprenorială specifică
actualizat permanent și adus la cunoştinţa participanţilor;
105 dosare de formare profesională completate cu documentele solicitate
conform OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
105 participanţi la program de formare profesională „Antreprenor în economie
socială”;
7 grupe de curs organizate și desfăşurate în cele 4 regiuni de dezvoltare, conform
metodologiei;
105 cursanţi beneficiari ai modulelor „Dezvoltare durabilă” și „Egalitate de
şanse”, susţinute la finalul cursului de antreprenoriat;
105 suporturi de curs distribuite pe suport electronic;
105 planuri de afaceri elaborate de participanţii la programul de formare;
95 certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială specifică
recunoscute de ANC acordate;
95 certificate de participare la cursurile de formare antreprenorială specifică
distribuite cursanţilor;
105 chestionare privind satisfacţia cursanţilor completate, centralizate, analizate
și interpretate;
1 curs „Specialist în economie socială” acreditat;
1 metodologie organizare și desfăşurare activitate de formare profesională,
aprobată și funcţională;
1 grafic de desfăşurare a programului de formare actualizat permanent și adus la
cunoştinţa participanţilor;
21 dosare de formare profesională completate cu documentele solicitate
conform OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
21 participanţi la program de formare profesională „Specialist în economie
socială”;
21 suporturi de curs distribuite pe suport electronic;
19 certificate de absolvire a cursurilor de formare recunoscute de ANC, acordate;
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19 certificate de participare la cursurile de formare distribuite cursanţilor;
21 chestionare privind satisfacţia cursanţilor completate, centralizate, analizate și
interpretate;
1 calendar privind organizarea și desfăşurarea concursului, aprobat și promovat;
1 metodologie de selecţie a planurilor de afaceri (revizuibilă), aprobată și
aplicată;
Minimum 21 de dosare de candidatură pentru concursul planurilor de afaceri,
cuprinzând planul de afaceri, cerere de înscriere a planului de afaceri în cadrul
Concursului de planuri de afaceri,
Declaraţie beneficiar de ajutor de minimis privind dubla finanţare;
Minimum 21 de grile individuale de evaluare a eligibilităţii dosarului de
candidatură completate;
Minimum 21 de grile de evaluare a planului de afaceri completate.
21 planuri de afaceri selectate pentru a primi ajutorul de minimis;
21 contracte de subvenţie încheiate;
1 eveniment de premiere planuri de afaceri câştigătoare organizat.

4. Scopul prezentei metodologii
Prezenta metodologie este realizată în cadrul subactivității A 3.2. „Selectarea
grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate”, pentru a defini
activitatea de selecție a participanților la următoarele activități din cadrul proiectului
POCU/449/4/16/128185 „START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ”, Cod proiect
128185.

5. Necesitatea unei metodologii de identificare și selecție a grupului
țintă
Identificarea, recrutarea, selecția și înscrierea grupului țintă în proiect
reprezintă una dintre etapele principale pentru implementarea proiectului și
derularea activităților planificate, având în vedere că identificarea acelor persoane
care își doresc să fie implicate în înființarea de întreprinderi sociale reprezintă o
condiție a implementării cu succes a acestui proiect.
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Recrutarea grupului țintă reprezintă un proces de căutare, identificare,
localizare și atragere a eventualilor beneficiari, dintre care vor fi selectați cei mai
competitivi, cei interesați de programele livrate prin acest proiect și care corespund
cel mai bine elementelor de selecție/calitate definite de Beneficiar. Totodată,
recrutarea este un proces public prin care oferta devine cunoscută celor interesați și
reprezintă o comunicare în dublu sens: organizație/beneficiar – candidat și candidat
– organizație/beneficiar.
Selecția grupului țintă reprezintă totalitatea activităților de verificare a
condițiilor de eligibilitate și a interesului manifestat de aceste persoane în vederea
includerii în grupul țintă pentru prezentul proiect.
Obiectivul general al procesului de identificare și recrutare este acela de a
identifica un număr suficient de mare de potențiali beneficiari care îndeplinesc
condițiile de eligibilitate și manifestă interesul necesar pentru participarea la
proiect, pe tot parcursul acțiunilor planificate, astfel încât toți indicatorii asumați
prin prezentul proiect să fie atinși și toate activităţile previzionate să se desfășoare la
parametri optimi, cu obținerea rezultatelor planificate și cu un impact pozitiv atât în
rândul beneficiarilor direcți ai acțiunilor, cât și în cadrul regiunilor în care aceștia își
derulează în prezent/își vor derula pe viitor activitatea ca urmare a proiectului.
Recrutarea grupului țintă reprezintă preluarea efectivă din rândul indivizilor
selectați a acelor persoane care corespund obiectivelor proiectului, din perspectiva
obiectivelor personale și aptitudinilor, și care fac dovada compatibilităţii lor cu
cerințele menționate în cererea de finanțare.
Activitatea de selecție presupune:
- definirea riguroasă a criteriilor;
- stabilirea tehnicilor și metodelor de colectare a informațiilor;
- folosirea informațiilor în procesul de selecție;
- evaluarea rezultatelor și a eficienței selecției.
Metodele de selecție folosite în cadrul proiectului vor fi unele riguroase,
bazate pe criterii bine determinate și utilizându-se instrumente specifice.
În cadrul activităţii de recrutare vor fi aplicate tehnici și metode de
identificare, contactare și selectare a beneficiarilor din grupul țintă în vederea
atingerii obiectivelor proiectului, și anume înființarea de structuri de economie
socială și crearea de locuri de muncă, obținerea unui impact socio-economic pozitiv
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în zonele unde se vor dezvolta aceste afaceri și dezvoltarea educației antreprenoriale
a persoanelor care vor beneficia de programele de formare.
Ca urmare a acțiunilor permanente de promovare a proiectului în vederea
identificării grupului țintă, experții implicați în proiect vor stabili zonele de acțiune,
vor face deplasări în zonele de implementare a proiectului, vor prezenta
date/informații privind activităţile desfășurate, faptul că proiectul este cofinanțat din
FSE prin POCU 2014-2020, modul de lucru, cerințele și standardele profesionale
general acceptate și vor face publice beneficiile proiectului.
Proiectul are un caracter bine definit, activitățile propuse adresându-se
persoanelor interesate de înființarea de structuri de economie socială și de impactul
pe care un business social îl are la nivel local/regional și în rândul anumitor categorii
de persoane (potențiali clienți, angajați, comunitate locală, parteneri, furnizori etc).

6. Indicatorii asumați prin proiect
Definițiile indicatorilor asumați prin prezentul proiect se regăsesc mai jos.
Valori
aprobate/
revizuite
(conform
CF)

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program)

Denumire
Indicatori de rezutat imediat
Entități de economie socială
înființate ca urmare a sprijinului
primit
Entități de economie socială
înființate ca urmare a sprijinului
primit, din care: din zona rurală
Entități de economie socială care
funcționează la 6 luni după
terminarea sprijinului
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UM

4S62

nr

21

4S62.1

nr

2

4S61

nr

21
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Entități de economie socială care
funcționează la 6 luni după
terminarea sprijinului, din care:
din zona rurală

4S61.1

nr

2

Indicatori prestabiliți de realizare
Entități de economie socială sprijinite

4S63

Nr.

21

Entități de economie socială sprijinite din
care: din zona rurală

4S63.1

Nr.

2

7.

Componența și structura grupului țintă
Categorie
Grup ţintă

Valoare prognozată
Femei

Persoane care doresc
întreprinderi sociale

să

înființeze

Bărbaţi
105

8. Criterii de eligibilitate și selecție a grupului țintă
A. Principiile care guvernează selecția grupului țintă:
Selecția grupului țintă se va face pornind de la elemente prezentate în
cererea de finanțare, de la elementele de eligibilitate prezentate în Ghidul
solicitantului condiții specifice aplicabil apelului în cadrul căruia a fost depusă
cererea de finanțare și ținând cont de normele în vigoare ale UE cu privire la
egalitatea de șanse și prevenirea discriminării.
În stabilirea grupului țintă, precum și în elaborarea și implementarea
proiectului se promovează egalitatea de șanse și de gen, nediscriminarea, inovarea și
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incluziunea socială. Astfel, la constituirea grupului țintă nu se va face nicio deosebire,
excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, etnie, limbă, religie,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu ce ar avea
ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în
condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau
în orice alte domenii ale vieții publice etc.
B. Criterii de eligibilitate – elemente obligatorii pentru fiecare membru al
grupului țintă:
Persoanele înscrise în grupul țintă eligibil al proiectului îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
1. Potențialul beneficiar a prezentat toate documentele de înscriere aferente
dosarului de candidatură;
2. Potențialul beneficiar are cel putin 18 ani împliniți;
3. Potențialul beneficiar nu face parte din grupul NEETS (persoane cu vârsta între
16-24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de
muncă). Dacă se încadrează în categoria de vârstă 18-24 ani, trebuie să fie, la
momentul înscrierii în proiect, angajat și/sau să urmeze o formă de educație
formală (studii medii/studii superioare) sau de pregătire profesională (este, la
momentul înscrierii în proiect, înscris la un curs de inițiere sau de
perfecționare/calificare/specializare, finalizat cu o diplomă recunoscută la nivel
național). Dacă nu se încadrează în categoria de vârstă 18-24 de ani, potențialul
beneficiar poate fi și persoana care nu are în prezent un loc de muncă și nu
urmează nicio formă de pregătire (educație/formare);
4. Potențialul beneficiar este cetățean UE cu domiciliul sau resedința legală în
regiunile de implementare a proiectului: Sud-Muntenia (jud. Argeș, Prahova,
Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu și Călărași), Nord-Est (jud. Iași, Suceava, Neamț,
Botoșani, Vaslui, Bacău), Sud-Est (jud. Buzău) și Centru (Brașov);
5. Potențialul beneficiar este dispus să participe la activitatea de formare
antreprenorială specifică sectorului economiei sociale;
6. Potențialul beneficiar are pregătirea generală minimă pentru înscrierea la
programele de formare antreprenorială (cel puțin studii medii absolvite);
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7. Potențialul beneficiar intenționează să înființeze o întreprindere socială în
regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul;
8. Potențialul beneficiar este interesat de parcurgerea unui program de formare cu
denumirea: Antreprenor în economia socială;
9. Potențialul beneficiar este interesat de parcurgerea unui program de formare
complementar cu programul de Antreprenor în economia socială, care să îi
completeze cunoștințele în domeniul economico-social necesare pentru
gestionarea unei afaceri (ex: Specialist în economie socială);
10. Declară pe propria răspundere că dacă vor fi selectate pentru a primi subvenția
aferentă înființării unei întreprinderi sociale, la momentul semnării contractului
de subvenție nu vor avea calitatea de acționar majoritar într-o altă societate.
C. Criterii de selecție
Criteriul 1 - eligibilitate: Candidatul(a) se încadrează în grupul țintă eligibil al
proiectului.
Criteriul 2 - completitudinea și corectitudinea dosarului de candidatură:
Candidatul(a) a depus un dosar de candidatură complet, cu toate documentele de
înscriere prevăzute de prezentul document, iar anexele de înscriere sunt corect
completate.
Criteriul 3 - „primul venit, primul servit”: În urma validării de către Comisia de
selecție a dosarului de candidatură depus, candidatul(a) a ocupat la timp, nu mai
târziu de data de 17.03.2020, unul dintre locurile disponibile pentru grupul țintă
în cadrul proiectului (respectiv unul dintre cele 105 locuri alocate persoanelor
interesate de înființarea unei structuri de economie socială), conform regulii
„primul venit, primul servit”.
D. Informații suplimentare relevante pentru înscrierea în proiect
Înscrierea grupului țintă în proiect este voluntară și constă în depunerea unui
dosar de candidatură.
Selecția persoanelor din grupul țintă se realizează în condițiile respectării
principiului egalității de șanse (etnie, sex, religie, dizabilități, categorie socială și orice
alt criteriu).
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Se recomandă selectarea suplimentară a minimum 30 persoane de rezervă în
vederea completării grupului țintă, în cazul în care, din motive obiective, unii membri
ai grupului țintă selectați renunță la participarea în proiect.
Ierarhizarea candidaților în vederea selecției persoanelor din grupul țintă și a
pozițiilor de rezervă se realizează în ordinea depunerii dosarelor de candidatură în
termenul stabilit, cu respectarea cumulativă a criteriilor de selecție.

9. Etapele procedurii de selecție a grupului țintă
Procedura de selecție și menținere a grupului țintă în cadrul proiectului
POCU/449/4/16/128185 „START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” se desfășoară pe
toată durata sub-activității A 3.2, în mai multe etape succesive.
Identificarea, selecția, atragerea, menținerea și motivarea persoanelor
incluse în grupul țintă reprezintă una dintre principalele sarcini ale celor 4 experți
responsabili activități grup țintă, care se vor ocupa de colectarea
documentelornecesare înscrierii în proiect, avand în vedere că după această etapă
fiecare persoană înscrisă va participa la programul de formare profesională.
ETAPA 1 - Etapa pregătitoare
IDENTIFICAREA
Beneficiarul a realizat o analiză de nevoi la nivelul celor 4 regiuni de
dezvoltare, identificând în aceste zone nevoile de formare profesională, precum și
nevoia de sprijin financiar și tehnic pentru înființarea de start-up-uri sociale. S-a
analizat, de asemenea, situația la nivel național în ceea ce privește piața în domeniul
economiei sociale și au fost evidențiate nevoile ce au determinat direcțiile de
investiție în acest domeniu.
Suplimentar, pe parcursul derulării etapei pregătitoare, beneficiarul poate
accesabaze de date disponibile la nivel național cu: clienți (sute de companii la nivel
național), furnizori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, antreprenori,
asociații profesionale ce activează în diferite domenii de activitate/cluburi/hub-uri
etc. În acest sens, potfi identificate atât companii, cât și alte tipuri de organizații care
pot fi contactate direct pentru a furniza persoane ce pot fi înscrise în proiect, dar
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potfi contactați în mod direct și beneficiarii finali (persoanele fizice) în urma unui
efort susținut de identificare și recrutare a membrilor GT. În paralel, în urma
acțiunilor de promovare aferente sub-activității A.3.1, estimăm că vor fi beneficiari
care ne vor contacta direct pentru a se înscrie în proiect și vom răspunde direct
acestor solicitări.
Vor avea loc discuții telefonice, comunicări prin e-mail și întâlniri față în față
cu reprezentanți ai organizațiilor ce pot furniza potențiali membri ai grupului țintă
pentru proiect și cu persoanele fizice interesate. Către acestea se vor transmite
materiale de prezentare/de informare cu privire la proiect și se pot încheia, după caz,
protocoale de colaborare, dacă exista interes din partea acestora.
ETAPA 2 – Informarea asupra modului de selecție
Pentru a răspunde NEVOILOR DE INTERVENȚIE IDENTIFICATE, se vor face
cunoscute oportunitățile proiectului la nivelul grupului țință ce va fi atras în proiect
prin procedee de recrutare și selecție. Recrutarea și selecția GT vor respecta
principiile egalității de șanse, nediscriminării pe criterii de religie, etnie sau de altă
natură. RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ va fi realizată de experți prin campanii de
conștientizare, prin:
1.
Informarea organizațiilor partenere/vizate;
2.
Publicarea de materiale informative pe pagina web a proiectului și în social
media;
3.
Întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, în cadrul celor 6 seminare
organizate în cadrul campaniei de informare;
4.
Întâlniri față în față cu posibilii beneficiari, prin vizite la sediul acestora, în
parcuri industriale, camere de comerț, sedii de birouri/afaceri, Agenții Locale
de Ocupare a Forțelor de Muncă, filialele regionale ale CECCAR;
5.
Promovarea
și
informarea
prin
ziare/reviste/site-uri/rețele
de
socializare/direct mailing, invitații de participare la activităţile proiectului,
comunicate de presă etc.;
6.
Sesiuni de informare organizate cu ocazia diferitelor întâlniri ale mediului de
afaceri/întâlniri comerciale/întâlniri ale organizațiilor active în zona socială sau
în zona economiei-sociale, care vor permite înscrierea persoanelor interesate
de demararea unei afaceri sociale în grupul țintă al proiectului;
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Suplimentar, grupul țintă va fi informat despre modul în care se va desfășura
selecția, prin următoarele canale:
• postarea pe pagina web a proiectului și pe rețele de socializare;
• postarea pe pagina web a Beneficiarului proiectului, în cazul în care pagina
web a proiectului nu este funcțională.
Vor fi furnizate informații privind condițiile de eligibilitate și lista documentelor
solicitate pentru dosarul de înscriere în proiect.
ETAPA 3 – Depunerea candidaturilor
Dosarele de candidatură vor fi înregistrate în Registrul candidaturilor, primind
un număr de ordine în funcție de ordinea sosirii acestora la înregistrare. Numărul de
înregistrare și data înregistrării vor fi înscrise pe Cererea de înscriere – Anexa 1.
Experții, responsabili activități grup țintă vor completa registrul candidaturilor.
Documentele vor fi colectate de experții , responsabili activități grup țintă și
îndosariate la sediile beneficiarului și/sau partenerilor.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
DOSARUL GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU CATEGORIA PERSOANE ŞOMERE va conţine
următoarele documente:
1) Buletin/ Carte de identitate - pentru a demonstra că are reşedinţa/domiciliul în
mediul rural/urban în regiunile de implementare a proiectului: Sud-Muntenia
(jud. Argeș, Prahova, Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu și Călărași), Nord-Est (jud. Iași,
Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău), Sud-Est (jud. Buzău) și Centru (Brașov)
(copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
2) Certificat de naştere (copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant
din partea solicitantului/partenerului);
3) Certificat de căsătorie (dacă este cazul de schimbare a numelui) (copie,
certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
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4) Diplomă de bacalaureat/ adeverinţă care ține locul diplomei de bacalaureat
(copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
5) Adeverinţă de la AJOFM (original) și copie carnet şomer, vizat la lună, dacă este
indemnizat (copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant din
partea solicitantului/partenerului); adeverinţă, dacă este şomer neindemnizat
sau orice alt document doveditor emis de AJOFM (original);
6) Cerere de înscriere în grupul ţintă (model semnat, datat, original);
7) Chestionar de identificare a grupului țintă (model semnat, datat, original);
8) Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate
prin POCU 2014-2020 (model semnat, datat, original);
9) Declaraţie privind apartenenţa la grupul ţintă (model semnat, datat, original);
10) Declaraţie privind etnia (model semnat, datat, original);
11) Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model semnat, datat,
original);
12) Declarație privind evitarea dublei finanțări;
13) Declaraţie privind disponibilitatea participării la activităţile proiectului (model
semnat, datat, original).
14) Declaratie pe propria răspundere din care rezulta ca, dacă va fi selectat planul de
afaceri, pentru a primi subvenția aferentă înființării unei întreprinderi sociale, la
momentul semnării contractului de subvenție nu va avea calitatea de acționar
majoritar într-o altă societate.
15) Declaratie din care reiasa ca, candidatul nu este angajat al liderului de proiect și
al partenerilor acestuia, precum și faptul ca nu este soț/soție sau o rudă ori un
afin, până la gradul 2, inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect
(Beneficiarului) și partenerilor
16) Declaratie din care sa reiasa ca,in cazul in care candidatul va fi selectat in grupul
tinta este de acord să îsi completeze cunoștințele în domeniul economico-social
prin participarea la programul de formare „ Specialist în economie socială”;

DOSARUL GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU CATEGORIA PERSOANE INACTIVE PE PIAŢA
MUNCII va conţine următoarele documente:
1) Buletin/ Carte de identitate - pentru a demonstra că are reşedinţa/domiciliul
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în mediul rural/urban în regiunile de implementare a proiectului: SudMuntenia (jud. Argeș, Prahova, Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu și Călărași),
Nord-Est (jud. Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău), Sud-Est (jud.
Buzău) și Centru (Brașov) (copie, certificată conform cu originalul de un
reprezentant din partea solicitantului/partenerului);
2) Certificat de naştere (copie, certificată conform cu originalul de un
reprezentant din partea solicitantului/partenerului);
3) Certificat de căsătorie (dacă este cazul de schimbare a numelui) (copie,
certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
4) Diplomă de bacalaureat/ adeverinţă care ține locul diplomei de bacalaureat
(copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
5) Declaraţie pe propria răspundere că este persoană inactivă pe piaţa muncii
(model semnat, datat, original);
6) Cerere de înscriere în grupul ţintă (model semnat, datat, original);
7) Chestionar de identificare a grupului țintă (model semnat, datat, original);
8) Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile
finanțate prin POCU 2014-2020 (model semnat, datat, original);
9) Declaraţie privind apartenenţa la grupul ţintă (model semnat, datat, original);
10) Declaraţie privind etnia (model semnat, datat, original);
11) Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model semnat, datat,
original);
12) Declarație privind evitarea dublei finanțări (model semnat, datat, original);
13) Declaraţie privind disponibilitatea participării la activităţile proiectului (model
semnat, datat, original).
14) Declaratie pe propria răspundere din care rezulta ca, dacă vor fi selectate
planurile de afaceri, pentru a primi subvenția aferentă înființării unei
întreprinderi sociale, la momentul semnării contractului de subvenție nu vor
avea calitatea de acționar majoritar într-o altă societate.
15) Declaratie din care reiese ca, candidatul nu este angajat al liderului de proiect
și al partenerilor acestuia, precum și faptul ca nu este soț/soție sau o rudă ori
un afin, până la gradul 2, inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect
(Beneficiarului) și partenerilor
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16) Declaratie din care sa reiasa ca,in cazul in care candidatul va fi selectat in
grupul tinta este de acord să îsi completeze cunoștințele în domeniul
economico-social prin participarea la programul de formare „ Specialist în
economie socială”;

DOSARUL GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU CATEGORIA PERSOANE CARE AU UN LOC DE
MUNCĂ (ANGAJATE), DAR DORESC SĂ ÎNFIINŢEZE O ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ ÎN
SCOPUL CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ va conţine următoarele documente:
1) Buletin/ Carte de identitate - pentru a demonstra că are reşedinţa/domiciliul în
mediul rural/urban în regiunile de implementare a proiectului: Sud-Muntenia
(jud. Argeș, Prahova, Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu și Călărași), Nord-Est (jud. Iași,
Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău), Sud-Est (jud. Buzău) și Centru (Brașov)
(copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
2) Certificat de naştere (copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant
din partea solicitantului/partenerului);
3) Certificat de căsătorie (dacă este cazul de schimbare a numelui) (copie,
certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
4) Diplomă de bacalaureat/ adeverinţă care ține locul diplomei de bacalaureat
(copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului)
5) CIM (contract individual de muncă) (copie, certificată conform cu originalul de
un reprezentant din partea solicitantului/partenerului); sau adeverinţă angajat
emisă de societatea/organizaţia angajatoare (original);
6) Cerere de înscriere în grupul ţintă (model semnat, datat, original);
7) Chestionar de identificare a grupului țintă (model semnat, datat, original);
8) Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate
prin POCU 2014-2020 (model semnat, datat, original);
9) Declaraţie privind apartenenţa la grupul ţintă (model semnat, datat, original);
10) Declaraţie pe propria răspundere că este persoană care are un loc de muncă
(angajat/ă) (model semnat, datat, original);
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11) Declaraţie privind etnia (model semnat, datat, original);
12) Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model semnat, datat,
original);
13) Declarație privind evitarea dublei finanțări (model semnat, datat, original);
14) Declaraţie privind disponibilitatea participării la activităţile proiectului (model
semnat, datat, original).
15) Declaratie pe propria răspundere din care rezulta ca, dacă vor fi selectate
planurile de afaceri, pentru a primi subvenția aferentă înființării unei
întreprinderi sociale, la momentul semnării contractului de subvenție nu vor
avea calitatea de acționar majoritar într-o altă societate.
16) Declaratie din care reiese ca, candidatul nu este angajat al liderului de proiect și
al partenerilor acestuia, precum și faptul ca nu este soț/soție sau o rudă ori un
afin, până la gradul 2, inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect
(Beneficiarului) și partenerilor
17) Declaratie din care sa reiasa ca,in cazul in care candidatul va fi selectat in grupul
tinta este de acord să îsi completeze cunoștințele în domeniul economico-social
prin participarea la programul de formare „ Specialist în economie socială”;

DOSARUL GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU CATEGORIA PERSOANE CARE AU UN LOC DE
MUNCĂ (ANGAJAŢI PE CONT PROPRIU) va conţine următoarele documente:
1) Buletin/ Carte de identitate - pentru a demonstra că are reşedinţa /domiciliul
în mediul rural/urban în regiunile de implementare a proiectului: SudMuntenia (jud. Argeș, Prahova, Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu și Călărași),
Nord-Est (jud. Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău), Sud-Est (jud.
Buzău) și Centru (Brașov) (copie, certificată conform cu originalul de un
reprezentant din partea solicitantului/partenerului);
2) Certificat de naştere (copie, certificată conform cu originalul de un
reprezentant din partea solicitantului/partenerului);
3) Certificat de căsătorie (dacă este cazul de schimbare a numelui) (copie,
certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
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4) Diplomă de bacalaureat/ adeverinţă care ține locul diplomei de bacalaureat
(copie, certificată conform cu originalul de un reprezentant din partea
solicitantului/partenerului);
5) Certificat de inregistrare - CUI (copie, certificată conform cu originalul de un
reprezentant din partea solicitantului/partenerului);
6) Cerere de înscriere în grupul ţintă (model semnat, datat, original);
7) Chestionar de identificare a grupului țintă (model semnat, datat, original);
8) Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile
finanțate prin POCU 2014-2020 (model semnat, datat, original);
9) Declaraţie privind apartenenţa la grupul ţintă (model semnat, datat, original);
10) Declaraţie privind etnia (model semnat, datat, original);
11) Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model semnat, datat,
original);
12) Declarație privind evitarea dublei finanțări (model semnat, datat, original);
13) Declaraţie privind disponibilitatea participării la activităţile proiectului (model
semnat, datat, original).
14) Declaratie pe propria răspundere din care rezulta ca, dacă vor fi selectate
planurile de afaceri, pentru a primi subvenția aferentă înființării unei
întreprinderi sociale, la momentul semnării contractului de subvenție nu vor
avea calitatea de acționar majoritar într-o altă societate.
15) Declaratie din care reiese ca, candidatul nu este angajat al liderului de proiect
și al partenerilor acestuia, precum și faptul ca nu este soț/soție sau o rudă ori
un afin, până la gradul 2, inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect
(Beneficiarului) și partenerilor
16) Declaratie din care sa reiasa ca,in cazul in care candidatul va fi selectat in
grupul tinta este de acord să îsi completeze cunoștințele în domeniul
economico-social prin participarea la programul de formare „ Specialist în
economie socială”;
MODUL DE COMPLETARE A DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ
- Cererea de înscriere în grupul ţintă - se completează, datează şi semnează de
către persoana care solicită înscrierea în grupul ţintă al proiectului;
- Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile
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-

-

-

-

-

-

Beneficiar

finanțate prin POCU 2014-2020, Anexă 8 la Manualul Beneficiarului POCU
2014-2020 , se completează într-un mod lizibil de către persoana care solicită
înscrierea în grupul ţintă al proiectului şi se semnează în partea stângă (unde
apare semnătura). Expertul responsabil cu înregistrarea participanţilor
semnează formularul de înregistrare în grupul ţintă după ce acesta a fost
completat şi semnat de către participant, (semnătura) în partea dreaptă.
Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal - se completează,
datează şi semnează de către persoana care solicită înscrierea în grupul ţintă al
proiectului la sediul solicitantului respectiv partenerului.
Declaraţia privind disponibilitatea de a participa la activităţile din cadrul
proiectului - se completează, bifând totodată că intenţionează să-şi înfiinţeze o
întreprindere socilă în regiunile de implementare a proiectului: Sud-Muntenia
(jud. Argeș, Prahova, Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu și Călărași), Centru (Brașov),
Nord-Est (jud. Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău), Sud-Est (jud.
Buzău), menţionând, de asemenea, judeţul, se datează şi se semnează de către
persoana care solicită înscrierea în grupul ţintă al proiectului.
Declaraţia de apartenenţă la grupul ţintă - se completează, datează şi semnează
de către persoana care solicită înscrierea în grupul ţintă al proiectului.
Declaraţia pe propria răspundere că este persoană inactivă pe piaţa muncii - se
completează, datează şi semnează de către persoana care solicită înscrierea în
grupul ţintă al proiectului.
Declaraţia privind etnia - se completează, datează şi semnează de către
persoana care solicită înscrierea în grupul ţintă al proiectului.
Declaraţia din care rezultă că este persoană care are un loc de muncă, se
completează, datează şi semnează de către persoana care solicită înscrierea în
grupul ţintă al proiectului.
Declaratie pe propria răspundere din care rezulta ca, dacă vor fi selectate
planurile de afaceri, pentru a primi subvenția aferentă înființării unei
întreprinderi sociale, la momentul semnării contractului de subvenție nu vor
avea calitatea de acționar majoritar într-o altă societate- se completează,
datează şi semnează de către persoana care solicită înscrierea în grupul ţintă al
proiectului.
Declaratie din care reiese ca, candidatul nu este angajat al liderului de proiect
și al partenerilor acestuia, precum și faptul ca nu este soț/soție sau o rudă ori
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-

un afin, până la gradul 2, inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect
(Beneficiarului) și partenerilor- se completează, datează şi semnează de către
persoana care solicită înscrierea în grupul ţintă al proiectului.
Declaratie din care sa reiasa ca,in cazul in care candidatul va fi selectat in
grupul tinta este de acord să îsi completeze cunoștințele în domeniul
economico-social prin participarea la programul de formare „ Specialist în
economie socială”- se completează, datează şi semnează de către persoana care
solicită înscrierea în grupul ţintă al proiectului.

Documentele care necesită certificarea cu originalul vor fi prezentate de către
candidat, în original sau copie legalizată, odată cu depunerea dosarului de înscriere.
Depunerea dosarului de înscriere se face personal de către candidat, la sediul
unuia dintre cei trei parteneri*.
* date de contact ale celor trei parteneri:
➢ CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA:
Mun. București, str. Intrarea Pielari, nr. 1, Sector 4, județ București, persoane
responsabile cu activitățile grupului țintă: Elena Stănciulescu și Florentina
Pantazi;
➢ RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL: mun. Buzău, Str. Aleea Venus, nr. 7, jud.
Buzău, persoană responsabilă cu activitățile grupului țintă: Roman Adelina;
➢ AVISSO CONSULTING SERVICES SRL: mun. Iași, Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 19,
jud. Iași, persoană responsabilă cu activitățile grupului țintă: Popescu Ana-Maria.
ETAPA 4 – Evaluarea candidaturilor și selecția grupului țintă
În cadrul acestei etape se va întocmi procesul verbal individual de selecție a
grupului țintă.
ETAPA 4 se desfășoară în perioada 17 februarie 2020-17 martie 2020. Selecția
grupului țintă se va face pe măsura înregistrării dosarelor de candidatură, pe baza
analizei documentației depuse.
În momentul în care grupul țintă de 105 persoane va fi complet, precum și
alte persoane vor fi înscrise pe lista de rezervă, procesul de înscriere în proiect va fi
suspendat, chiar dacă acest lucru se întâmplă înaintea termenului-limită de înscriere.
Numărul de locuri în proiect este limitat.
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O comisie numită de managerul de proiect va evalua documentele transmise
de fiecare candidat în ceea ce privește conținutul complet al dosarelor,
corectitudinea și conformarea cu cerințele stabilite. Această etapă se va desfășura în
perioada 18.03.2020 – 31.03.2020. Din comisie va face parte cel puțin un
reprezentant al solicitantului.
•
Selecția grupului țintă se va realiza conform Grilei de eligibilitate – Anexa 6.
Ierarhizarea candidaților în vederea departajării pentru selecție va avea la bază
principiul „primul venit, primul servit” pentru fiecare sub-categorie de grup țintă, în
limita locurilor disponibile, luând în considerare numărul și data depunerii dosarului
de candidatură conform înscrisului din Registrul candidaturilor, corelat cu punctajul
obținut în urma analizei dosarului de candidatură în baza Grilei de eligibilitate.
•
Verificarea conținutului complet și corectitudinii dosarului de candidatură
pentru fiecare candidat se va realiza în baza unei liste de verificare a dosarului de
candidatură. Un dosar de candidatură incomplet sau incorect completat conduce la
nevalidarea acestuia de către Comisia de selecție.
Primele 105 persoane înscrise în grupul țintă, care îndeplinesc cumulativ
criteriile de selecție de eligibilitate și ale căror documente evaluate anterior sunt
complete, corecte și conforme cu cerințele transmise, sunt selectate pentru
participarea la activitățile proiectului. Se va ține cont și de distribuția pe regiuni, așa
cum a fost specificat și aprobat în cererea de finanțare, și anume: 42 de persoane din
regiunea Sud-Muntenia , 13 persoane din regiunea Centru (Brasov) , 25 de persoane
din regiunea Nord-Est și 25 de persoane din regiunea Sud-Est.
Pentru dosarele de candidatură din regiunea Sud-Muntenia se va ține cont de
distribuția pe județe, așa cum a fost specificat și aprobat în cererea de finanțare, în
sensul de a constitui 3 grupe de curs formate din 14 persoane/fiecare grupă, pentru
județele Argeș, Ialomița, Prahova, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu.
Potrivit cererii de finanțare, cursurile din regiunea Sud-Muntenia se vor
desfășura în județele: Argeș, Ialomița și Prahova.
• Rezultatele selecției sunt consemnate în Registrul candidaturilor prin
operarea „Selectat/ Neselectat/Rezervă”. Situația grupului țintă selectat este
centralizată – Anexa 17 – Registrul grup țintă, la Manualul Beneficiarului POCU 20142020.
Lista de rezervă va cuprinde următoarele 40 de persoane (câte zece persoane
pentru fiecare regiune) care au îndeplinit cumulativ criteriile de selecție, au depus un
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dosar de candidatură până la 17.03.2020, dar nu au reușit să ocupe un loc în primele
105 locuri dedicate GT.
ETAPA 5 - anunțarea rezultatelor selecției
Până la data de 07.04.2020, fiecare candidat care a depus dosarul de
candidatură ce a fost înregistrat în Registrul candidaturilor va fi înștiințat de statusul
său în proiect: „Selectat / Neselectat / Rezervă”. Înștiințarea va fi transmisă prin email sau printr-o altă cale de comunicare indicată de candidat prin formularul de
înscriere.
După anunțarea rezultatelor, candidații admiși sunt obligați să comunice, în
termen de 24 de ore de la anunțarea rezultatelor, dacă mai sunt sau nu interesați să
participe la activitatea derulată în cadrul proiectului. Neîndeplinirea acestei obligații
conduce automat la eliminarea candidatului din cadrul proiectului și ocuparea locului
de o persoană înscrisă pe lista de rezervă.
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 a II - a. 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 6 - Soluționarea contestațiilor
Toate persoanele care își depun dosarul pentru înscrierea în grupul țintă vor
fi înştiinţate, prin e-mail, la adresa furnizată prin formularul de înscriere, cu privire la
rezultatul evaluării dosarului de înscriere și vor avea posibilitatea formulării unei
contestaţii.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune prin e-mail, la
adresa economie-sociala@ceccar.ro, o contestație în atenția Comisiei de soluționare
a contestațiilor în maximum 24 de ore de la primirea rezultatului.
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Comisia de soluționare a contestațiilor este numită de reprezentantul legal al
Beneficiarului și este alcatuită din manager de proiect și experți din cadrul
proiectului. Perioada de analizare/soluționare a contestațiilor va fi stabilită și
comunicată ulterior, în funcție de numărul de constestații depuse.
Comisia de soluționare a contestațiilor va reanaliza dosarele de candidatură
pentru care se depun contestații, reluându-se etapele 3 și 4, și va informa persoanele
în cauză cu privire la soluționarea contestațiilor.
ETAPA 7 – Asigurarea traseului grupului țintă în cadrul proiectului
În vederea asigurării unui traseu corect și în beneficiul grupului țintă în cadrul
proiectului, experții, responsabili activități grup țintă vor derula următoarele acțiuni:
a) Programarea grupului țintă la activitățile proiectului, pentru a planifica
activitatea de formare profesională.
b) Vor aduce la cunoștința experților formare și selectie PA, prin orice mijloace
aflate la dispoziție (document tipărit sau e-mail), identitatea persoanelor din
grupul țintă programate și confirmate.
Experții, responsabili activități grup țintă vor contacta fiecare membru al
grupului țință pentru informare cu privire la programarea activităţii sale în proiect și
vor confirma prezența acestora la activitatea programată.
De asemenea, în prima zi de curs, persoanele care vor fi selectate pentru a
participa în proiect vor completa, pe fiecare document ce atestă identitatea, statutul și
studiile (copie CI, copie diplomă studii, copie certificat de naștere/căsătorie etc.), mențiunea
„conform cu originalul”.

10.Dispoziții finale și anexe
Prezenta metodologie se aplică pe întreaga perioadă de derulare a procesului
de recrutare și selecție a grupului țintă, respectiv până la 17.03.2020.
După finalizarea procesului de recrutare și selectie, în cazul în care rămân
locuri neocupate, managerul de proiect poate decide organizarea unui nou proces de
recrutare și selecție într-o nouă etapă, aceasta derulându-se după aceleași reguli
enunțate în prezenta metodologie.
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După finalizarea procesului de recrutare și selecție a grupului țintă,
responsabilii activităților grupului țintă (S, P1 și P2) vor fi angrenați în procesul de
monitorizare, evaluare și menţinere a grupului ţintă pe parcursul implementării
proiectului, în cadrul sub-activității A.3.2., Selectarea grupului țintă ce va participa la
acțiunile de sprijin organizate, în baza unei metodologii de monitorizare, evaluare și
menţinere a grupului ţintă întocmite și aprobate; acest proces se derulează până la
data de 27.07.2020.

Prezenta metodologie cuprinde următoarele anexe:

1. Cerere de înscriere în grupul ţintă (model: Anexa nr. 1);
2. Declaraţie de apartenenţă la grupul ţintă (model: Anexa 2);
3. Declarație privind evitarea dublei finanțări (model: Anexa 3);
4. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce se completeaza la
sediul solicitantului/partenerului (model: Anexa 4);
5. Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la activităţile din cadrul
proiectului (model: Anexa 5);
6. Grilă de eligibilitate (model: Anexa 6);
7. Chestionar de identificare a grupului țintă (model: Anexa 7);
8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate
prin POCU 2014-2020 (model: Anexa 8);
9. Declaraţie pe propria răspundere că este persoană care are un loc de muncă
(angajat/ă) (model: Anexa 9)
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10. Declaraţie pe propria răspundere că este persoană inactivă pe piaţa muncii
(model: Anexa 10);
11. Declaraţie privind etnia (model: Anexa 11);
12. Declaratie pe propria răspundere din care rezulta ca, dacă vor fi selectate planurile
de afaceri, pentru a primi subvenția aferentă înființării unei întreprinderi sociale, la
momentul semnării contractului de subvenție nu vor avea calitatea de acționar
majoritar într-o altă societate(model: Anexa 12);
13. Declaratie din care reiese ca, candidatul nu este angajat al liderului de proiect și al
partenerilor acestuia, precum și faptul ca nu este soț/soție sau o rudă ori un afin,
până la gradul 2, inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect (Beneficiarului) și
partenerilor- (model: Anexa 13);
14. Declaratie din care sa reiasa ca,in cazul in care candidatul va fi selectat in grupul tinta
este de acord să îsi completeze cunoștințele în domeniul economico-social prin
participarea la programul de formare „ Specialist în economie socială”- (model:
Anexa 14);
15. Declarație pe propria raspundere ca s-a luat la cunostinta de conditiile de inscriere in
Grup țintă (model: Anexa 15)

Anexele atașate prezentei metodologii fac parte integrată din aceasta și vor fi
utilizate întocmai de către experții implicați în procesul de înscriere a grupului țintă,
în lipsa unei decizii din partea managerului de proiect care indică modificarea lor.
Prezenta metodologie poate fi supusă revizuirilor și îmbunătăţirilor ulterioare.
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