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Comitetul de realizare a Metodologie de selecţie a participanţilor la cursurile de formare  
din cadrul proiectului ”Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare 
Sud-Vest Oltenia și București Ilfov”: 
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 

1. Catalin Catana – Manager proiect 
2. Marilena Capatina – Coordonator schema de minimis 
3. Mihaela Sas – Manager tehnic 
4. Georgiana Baiasu – Coordonator centru sprijin 
5. Roxana Buzatu – Responsabil marketing 
6. Mihaela Tascu – Responsabil gestiune documente 
7. Claudia Croitoru – Responsabil organizare evenimente 

 

Universitatea din Craiova 

1. Prof.univ.dr. Daniela Roşca - Coordonator proiect  

2. Prof.univ.dr. Cristiana Nicola Teodorescu – Resp. formare, monit. şi informare 

grup ţintă 

3. Lect.univ.dr. Raluca Voinea - Asistent manager proiect 

4. Conf.univ.dr. Laurenţiu Constantin Dragomir - Coordonator experţi cursuri 

5. Conf.univ.dr. Anca Mehedinţu - expert formator 
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1. CADRUL GENERAL  

 

Prezenta Metodologie a fost elaborată în vederea selectării participanţilor la cursul de 

formare ce va fi organizat în cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale în 

regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București Ilfov” - POSDRU/176/3.1/S/150319 

în contextul suplimentării grupului ţintă al acestui proiect. 

Prezenta Metodologie de selecţie este elaborată în cadrul Activităţii 2 – ”Activităţi de 

formare profesională în vederea dezvoltării și consolidării noilor domenii de ocupare și 

antreprenoriat” .  
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Activităţile ce se vor desfășura sunt următoarele: 

- A2.1. Identificarea și selectarea grupului ţintă;  

- A.2.2. Monitorizarea și informarea grupului ţintă;  

- A2.3. Implementarea unui curs de formare a grupului ţintă în domeniul 

antreprenoriatului: Competenţe antreprenoriale (CA);  

- A2.4. Acordarea diplomelor autorizate ANC după absolvirea CA. 

 

 

2. SUPLIMENTAREA GRUPULUI ŢINTĂ 

 

Conform actului aditional nr. 2 aprobat de OI POS DRU S-E la contractul 

POSDRU/176/3.1/S/150319 grupul ţintă al proiectului va fi suplimentat cu un număr de  22 

de persoane, care aparţin categoriei de vârstă 18-25 de ani, sunt înmatriculaţi în sistemul de 

învăţământ universitar si au domiciliul/resedinta in regiunile de dezvoltare Sud Vest 

Oltenia sau Bucuresti-Ilfov. Sesiunea de formare va fi organizata de catre Partenerul 2, 

Universitatea din Craiova in luna august 2015. 

Grupul ţintă va fi suplimentat cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse  

indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, categorie socială, 

convingeri, gen, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o 

categorie defavorizată. 
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3. CRITERII DE SELECŢIE  

- să fie persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, înmatriculate în sistemul de 

învăţământul superior care doresc să iniţieze o afacere independentă; 

- să aibă domiciliul/reședinţa în regiunile Sud-Vest Oltenia sau București-Ilfov; 

- nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POSDRU pentru AXA 3 

DMI 3.1; 

- nu fac parte din grupul tinta al altor proiecte finanţate prin POSDRU pentru AXA 3 

DMI 3.1. 

 

Nu au voie să participe la cursurile de formare angajaţii liderului de proiect şi ai 

partenerilor acestuia, precum şi soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 

inclusiv. 

 

 

4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

 

Pentru înscrierea în grupul ţintă se va depune un dosar ce va cuprinde următoarele 

documente: 

- Formular de înregistrare grup ţintă (Anexa 1); 

- Copie a cărţii de identitate/Pasaport; 

- Certificatul de nastere; 

- Curriculum vitae în format Europass (Anexa 2); 

- Acord de utilizare a datelor personale (Anexa 3); 

- Angajament de respectare a cerinţelor proiectului (Anexa 4); 
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- Adeverinţă eliberată de secretariatul facultătilor prin care se atesta calitatea de 

persoana  înmatriculată la o instituţie de învăţământ superior/ declaratie pe proprie 

raspundere din care sa reiasa calitattea de persoana inmatriculata cu obligatia de a 

aduce adeverinta atunci cand se deschid secretariatele facultatilor; declaratia va fi 

insotita de alte acte care sa dovedeasca calitatea de persoana inmatriculata in 

invatamantul superior precum: copie carnet student vizat /copie legitimatie student 

vizata/ contract scolarizare/ situatie scolara student) ; 

-  Declaraţia candidatului că nu este angajat al liderului de proiect sau partenerilor 

acestuia şi nici în relaţie de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un 

angajat al liderului de proiect sau partenerilor acestuia (Anexa 9); 

- Declaraţia candidatului că nu beneficiază de finantare in cadrul altor proiecte 

finanţate prin POSDRU pentru AXA 3 DMI 3.1. (Anexa 10); 

 

Toate documentele depuse se semnează în original pe fiecare pagină, în colţul din 

dreapta jos, iar pe documentele depuse în copie se va menţiona “conform cu originalul” lângă 

semnătură. 

 

Dosarul de înscriere, astfel întocmit, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 Dosarele trebuie să conţină doar documentele prevăzute în prezenta metodologie de 

selecţie. Orice alt document nu este dezirabil. 

 Documentele care compun dosarele de selecţie trebuie să fie realizate pe o faţă – nu 

se vor transmite documente redactate faţă-verso.  

 Documentele care compun dosarele de selecţie NU trebuie să fie capsate. 
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 Documentele care compun dosarele de selecţie trebuie să fie perforate pentru a fi 

îndosariate. 

 Documentele care compun dosarele de selecţie NU trebuie să fie introduse în folii 

transparente.  

 

5. REALIZAREA PROCESULUI DE SELECŢIE 

Procesul de selectie a grupului tinta va fi organizat in doua etape, astfel: 

- Selectia dosarelor de candidatura 

- Selectia pe baza interviului  

                

              Persoanele vor fi selectate și înscrise în grupul ţintă pe baza documentelor depuse și in urma  

unui interviu cu reprezentantii comisiei de selectie.  

Dosarele de înscriere se vor depune pe bază de semnătură şi se vor înregistra într-un 

Registru pe modelul celui prezentat în Anexa 5, la sediul Universitatii din Craiova, str. A.I. Cuza 

, nr 13, sala 452, conform urmatorului program:  

- 21.08.2015, orele 16:00-18:00 

- 22.08.2015, orele 10:00-14:00 

- 23.08.2015, orele 10:00-12:00 

- 24.08.2015, orele 10:00-13:00 

 

Lipsa unuia dintre documente, precum și neîndeplinirea criteriilor de selecţie descrise 

anterior conduce automat la neînscrierea candidatului în etapa urmatoare de selectie, respectiv 

participarea la interviu. 
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Dosarele depuse vor fi verificate de către o comisie de selecţie formată din reprezentanţi 

ai Universitatii din Craiova in calitate de partener si formator si un reprezentant din partea ADR 

S-V Oltenia in calitate de beneficiar al proiectului . 

Verificarea dosarelor de candidatură va viza îndeplinirea criteriilor de selecţie şi 

corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului (persoana îndeplinește criteriilor de 

selecţie şi a adus toate documentele conform solicitărilor). 

În urma acestei verificări comisia de selecţie va întocmi un Proces verbal de verificare a 

dosarelor (Anexa 6). 

După verificarea dosarelor de candidatură persoanele declarate admise vor fi invitate sa 

participe la interviu cu reprezentanti ai ADR SV Oltenia in calitate de beneficiar si ai 

Universitatii din Craiova.  

Interviul se va desfasura la sediul ADR SV Oltenia, str. Aleea Teatrului, nr. 1, in data de 

24.08.2015, incepand cu ora 14:30. 

În urma sustinerii interviului comisia de selecţie va întocmi un Proces verbal de selectie 

a candidatilor in urma interviului (Anexa 7). 

La finalul celor doua etape de selectie se va întocmi lista candidaţilor admiși în grupul 

ţintă și lista candidaţilor respinși. Aceste liste vor fi cuprinse în Procesul verbal de selecţie a 

candidatilor(Anexa 8). 

 

6. CALENDARUL DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ 

 

- Lansarea selecţiei: 21 august 2015 

- Preluarea dosarelor de candidatură: 21 - 24. august 2015 

- Verificare dosarelor de candidatură: 24 august 2015 
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- Interviul : 24 august 2015 

- Selecţia candidaţilor și admiterea în grupul ţintă: 24 august 2015 

- Afișarea rezultatelor finale ale selecţiei: 24 august 2015 

 

 
 

7. ANEXE 

- Anexa nr. 1. Formularul de înregistrare a grupului ţintă   

- Anexa nr.2. CV Europass 

- Anexa nr. 3. Acord de utilizare a datelor personale 

- Anexa nr. 4. Angajament de respectare a condiţiilor proiectului 

- Anexa nr. 5. Registrul de înregistrare a dosarelor de candidatură 

- Anexa nr 6. Proces verbal de verificare si validare a dosarelor de candidatură 

- Anexa nr.7. Proces verbal de selectie a candidatilor in urma interviului 

- Anexa nr 8. Proces verbal de selecţie a candidatilor 

- Anexa nr. 9. Declaraţie evitare a incompatibilităţii 

-  Anexa nr. 10. Declaraţie evitare dubla finanţare 


