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1. INTRODUCERE 
 
 Metodologia prezenta a fost elaborata in vederea selectarii participantilor la 
procedura de selectie si stabilire a grupului tinta in cadrul proiectului 
„Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – 
A.C.C.E.S”, ID104745. 
 Aceasta metodologie, contine criterii ce vor respecta prevederile Ghidului 
solicitantului – conditii specifice Romania Start-up in ceea ce priveste procesul de 
selectie astfel incat sa se asigure o procedura decizionala transparenta,echidistanta si 
obiectiva, raspunzand criteriilor de implementare ale proiectului. 
 In acelasi timp se vor urmari indicatiile din: 

 Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational 
Capital Uman 2014-2020, Aprilie 2016 

 Ghidul privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate 
din Fondurile Europene Structurale şi de Investitii 2014-2020 

 

2. OBIECTIVE 
 
          Obiectivul general al proiectului este incurajarea antreprenoriatului și a 
ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol 
in zona urbană a localitatilor din Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, judetele  
Dolj,Olt,Mehedinti,Valcea,Gorj. 
         Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele: 

- creșterea gradului de constientizare asupra oportunitatilor deschise de 
antreprenoriat si de ocuparea pe cont propriu prin promovarea unei atitudini 
aplicative fata de aceste practici in cadrul campaniilor de informare; 

- creșterea gradului de constientizare a oportunitatilor deschise de 
antreprenoriat si de ocuparea pe cont propriu prin promovarea unei atitudini 
aplicative fata de aceste concepte pentru 500 de persoane, in cadrul sesiunilor 
de formare a competentelor antreprenoriale;  
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- furnizarea de formare privind competentele antreprenoriale, identificarea 
celor mai bune metode in domeniul managerial si al administrarii afacerilor in 
cadrul sesiunilor de formare pentru 500 de persoane;  

- dezvoltarea unei scheme de ajutor de minimis in vederea sprijinirii demararii si 
dezvoltarii unei afaceri; 

- furnizarea de consultanta si acordarea de servicii de asistenta și post-asistenta, 
monitorizare in sprijinul initierii si desfasurarii afacerilor; 

- furnizarea serviciului de mentorat, inclusiv prin practica la intreprinderi cu 
profil similar pentru beneficiarii schemei de ajutor de minimis; 

- acordarea de servicii de asistenta si post-asistenta in sprijinul ocuparii pe cont 
propriu in cadrul afacerilor beneficiare ale schemei de ajutor de minimis. 

3. GRUPUL TINTA 
 
 Grupul tinta al proiectului il constituie 500 persoane fizice care conform 
statutului pe piata muncii vor fi:200 de persoane care au un loc de munca, 240 de 
persoane inactive cu accent pe studenti, 60 de someri. Din totalul de 500 de persoane 
minim 40% vor fi femei. 
 Conditii de eligibilitate 
 Pentru respectarea conditiilor din Ghidul Solicitantului persoanele inscrise in 
grupul tinta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, 
 au varsta peste 18 ani, 
 isi au resedinta sau domiciliul in cele 5 judete (Dolj, Olt,Valcea, 

Mehedinti,Gorj) ale regiunii de dezvoltare SUD VEST Oltenia, 
 isi au resedinta sau domiciliul in regiunea in care se implementeaza proiectul.  

 

 In cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul tintă tinerii NEETs 
(care nu urmeaza nicio formă de invatamant şi nici nu au un loc de muncă) cu varsta 
intre 16 – 24 ani. 
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Obiectivele propuse:  
 600 de persoane vor fi  informate si constientizate despre oportunitatile 

antreprenoriatului, programul de formare antreprenoriala si despre conditiile 
de participare. Acest rezultat este corespunzator OBS1. 

 va fi selectat un grup  tinta format din 500 persoane care doresc sa isi 
infiinteze propria afacere( OBS2),din care :200 de persoane care au un loc de 
munca, 240 de persoane inactive cu accent pe studenti, 60 de someri. Din 
totalul de 500 de persoane minim 40% vor fi femei. 

 496 de persoane vor beneficia de cursurile de formare antreprenoriala si vor 
depune planuri de afaceri. Un numar de 4 persoane care nu au beneficiat de 
cursuri de formare antreprenoriala in proiect vor putea depune planuri de 
afaceri. 

 va fi realizata o lista de rezerva de persoane ce ar putea intra in grupul tinta in 
cazul in care cineva paraseste programul de formare la inceputul, sau pe 
parcursul  cursurilor de formare . 

  
 In final, vor fi selectate 60 de planuri de afaceri(OBS4), vor fi infiintate 60 
intreprinderi, minim cate 2 intreprinderi in fiecare judet al Regiunii de Dezvoltare Sud 
VEST Oltenia( OBS5), vor fi create 120 locuri de munca in cadrul intreprinderilor nou 
infiintate, minim cate 2 in fiecare intreprindere, minim cate 4 locuri de munca in 
fiecare judet al Regiunii de Dezvoltare( OBS3). 
 
 Metodologia de selectie va contine urmatoarele: 

 mecanisme de selectare, 
 criteriile de selectie si, 
 modalitatiile prin care grupul tinta va fi implicat in proiect. 

  

4. MODALITATEA DE INSCRIERE IN PROIECT  
 
 Un prim pas il reprezinta preinscrierea online. In aceasta etapa persoanele 
interesate de participarea in proiect vor putea completa formularul de preinscriere de 
pe site-ul proiectului A.C.C.E.S: http://www.ipacv.ro/acces/. 

http://www.ipacv.ro/acces/.
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 Aceasta constituie  inregistrarea in baza de date a proiectului. Persoanele 
preinscrise vor fi contactate de echipa de implementare a proiectului pentru a stabili 
modul  de depunere a dosarului de inscriere in grupul tinta. 
 Pasul de preinscriere nu este obligatoriu, candidatii pot face direct depunerea 
dosarelor. Preinscrierea vine in ajutorul candidatilor aflati la distanta. 
 Depunerea dosarului de candidatura pentru inscrierea in grupul tinta se poate 
face la: 

 sediul beneficiarului proiectului SC IPA SA, Str.Stefan cel Mare nr.12 Craiova, 
jud.Dolj, 

 la sediul celor trei centre regionale infiintate in regiunea SV Oltenia (ale caror 
adrese vor fi comunicate ulterior pe pagina web a proiectului), 

 in timpul activitatilor caravanelor de promovare si constientizare a proiectului 
organizate in trei orase din fiecare judet din regiune. 

 
Dosarele de candidatura vor fi preluate de catre expertii echipei de 

implementare a proiectului. Pentru buna desfasurare a activitatii programul 
caravanelor va fi afisat pe site.  

5. ETAPELE DE REALIZARE ALE PROCESULUI DE SELECTIE 
 

5.1. Lansarea selectiei 
 
 Lansarea selectiei va avea loc prin urmatoarele canale de comunicare: 

- comunicarea online – pagina web, anterior creata de catre beneficar, va fi 
actualizata prin realizarea unei sectiuni noi, dedicata prezentul proiect 

- comunicarea instituţionala – se vor incheia, pe cat posibil, protocoale de 
colaborare cu universitatile, camerele de comert, consiliile locale sau 
judetene, alte institutii publice care ar putea contribui la promovarea 
proiectului. 

- comunicare prin mass media –ziarele locale, posturi de radio locale, posturi de 
televiziune: 

- campania de promovare pe diferite retele de socializare, 
- prin acţiuni ale caravanei de informare si constientizare a publicului privind 

importanta antreprenoriatului (600 de persoane vor fi  informate si 
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constientizate despre oportunitatile antreprenoriatului, programul de formare 
antreprenoriala si despre conditiile de participare) 

 Programul caravanelor se afiseaza pe site-ul dedicat proiectului.Se organizeaza 
caravane de informare in toate judetele regiunii: 

 Dolj: Craiova, Calafat, Filiasi 
 Olt:Slatina, Caracal, Bals 
 Mehedinti: Drobeta Turnu Severin, Strehaia, Orsova 
 Valcea:  Ramnicu Valcea, Dragasani, Balcesti 
 Gorj:Targu-Jiu,Motru, Rovinari 

       In cadrul activitatilor desfasurate in cadrul cravanelor se distribuie materiale 
publicitare: pliante, broşuri, afişe.  

 Expertii echipei de implementare a proiectului se vor asigura ca, in momentul 
promovarii  proiectului si activitatilor din cadrul acestuia, pentru potentialii membri 
ai grupului tinta care isi manifesta interesul si doresc sa se inscrie, sa asigure conditii 
care sa permita accesul şi participarea astfel incat sa se evite orice discriminari si sa 
nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: 
rasa, nationalitate, etnie, varsta, dizabilitati, limba, religie, convingeri, gen, 
orientare sexuala etc. 

 In vederea eliminarii riscului de abandon in cadrul acestei selecţii, listele 
candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul prezentat mai sus cu un anumit 
numar de persoane cu statut de rezerve. 

5.2. Documentele necesare pentru inscrierea in grupul tintă  
 
 In cadrul proiectului „Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si 
Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S”, documentele necesare 
inscrierii in grupul tintă vor respecta cerințelele generale si specifice ale Ghidului 
Solicitantului si instructiunilor POCU. 

1. Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: 
2. Scrisoare de intentie 
3. Formular inregistrare in grupul tintă;  
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4. Declaratie de etica si evitare a dublei finantari 
5. Declaratie de apartenenta la grup tinta(statut pe piata muncii) 
6. Declaratie privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal 
7. Declaratie infiintare afacere 
8. Chestionar evaluare abilitati antreprenoriale minime 
9. Copie după carnetul de student vizat la zi sau adeverință de student (dacă este 
cazul); 
10. Adeverinta de salariat daca este cazul 
11. Copie dupa actul de identitate 
12. Copie dupa certificatul de nastere 
13. Copie dupa certificatul de casatorie 
14. Copie dupa ultima diploma de studii 
15. CV 
16. Orice document justificativ care sa dovedeasca apartenenta persoanei la 
categoriile eligibile 

 
 Pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa se inscrie in grupul tinta, pe site-
ul proiectului se gasesc urmatoarele formulare ce pot fi descarcate: 

 Model scrisoare de intentie 
 Formular inregistrare in grupul tintă 
 Declaratie de etica si evitare a dublei finantari 
 Declaratie de apartenenta la grup tinta(statut pe piata muncii) 
 Declaratie privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal 
 Declaratie infiintare afacere 
 Chestionar de evaluare abilitati antreprenoriale minime 
 Model CV 

 

5.3. Criteriile de selectie ale grupului tinta 
 
 Criteriile de selectie ale grupului tinta respecta conditiile din Ghidul 
Solicitantului Romania Start-up plus: 

 intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban 
 au varsta peste 18 ani 
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 isi au resedinta sau domiciliul in cele 5 judete (Dolj, Olt,Valcea, 
Mehedinti,Gorj) ale regiunii de dezvoltare SUD VEST Oltenia, 

 isi au resedinta sau domiciliul in regiunea in care se implementează proiectul.  
 in cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs 

(care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de muncă) cu 
varsta intre 16 – 24 ani. 

 
 Se va evalua  chestionarul din care vor rezulta abilitatile minime 
antreprenoriale conform grilei de evaluare. 
 In scrisoarea de intentie trebuie sa existe o idee de afacere descrisa pe scurt si 
motivatia participarii in proiect, din care reiese nevoia de antreprenor. 
 Toate formularele de inscriere, precizate mai sus, sa fie complete şi corect 
completate. Lipsa unuia dintre documente, precum si neindeplinirea criteriilor de 
selectie descrise anterior conduce automat la neinscrierea candidatului in grupul tinta 
al proiectului. 
 

5.4. Verificarea dosarelor 
          Dosarele depuse vor fi verificate de catre expertii echipei de implementare a 
proiectului.  

In urma acestei verificari se va intocmi un Proces verbal de verificare a 
dosarelor.  

Recorectarea formularelor care au fost completate incorect initial. 
După verificarea dosarelor de candidatură, comisia de selecție va intocmi, cu 

respectarea indicatorilor din proiect, lista candidaților admisi in grupul tinta, lista 
candidaților propusi ca rezerve si lista candidaților respinsi. Aceste liste sunt cuprinse 
in Procesul verbal de selectie.  
 Dupa stabilirea listei cu candidatii admisi se vor forma grupele pentru cursurile 
de formare antreprenoriala. 
 Toate documentele depuse se semnează in original, iar pe documentele depuse 
in copie se va menţiona “conform cu originalul” langa semnatura. 

Pentru fiecare persoana documentele susmentionate se pun intr-un Dosar de 
inscriere, care trebuie să indeplinească urmatoarele. 

 Dosarele trebuie să conţina toate documentele prevazute in prezenta 
metodologie de selectie. 



 

 

 

 

 
 

  

 

  

Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S - POCU/82/3/7/104745 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
9 

 

 Documentele care compun dosarele de selectie trebuie sa fie realizate pe o 
fata. 

 Documentele care compun dosarele de selectie nu trebuie sa fie capsate. 
 Documentele care compun dosarele de selectie trebuie sa fie perforate pentru 

a fi indosariate. 
 Documentele care compun dosarele de selecţie NU trebuie sa fie introduse in 

folii transparente.  
 

6. ANEXE 
 

 Model CV 
 Model Scrisoare de intentie 
 Formular inregistrare in grupul tintă ;  
 Declaratie de etica si evitare a dublei finantari 
 Declaratie de apartenenta la grup tinta(statut pe piata muncii) 
 Declaratie privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal 
 Declaratie infiintare afacere 
 Chestionar evaluare abilitati antreprenoriale minime 

 


