FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 – Educatie si competente
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al
formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul
vietii
Prioritatea de investitii 10.iv: Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei
si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de
muncasi consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a
calitatii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea
programelor de invatamant si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de invatare la locul
de munca, inclusiv a unor sisteme de invatare dualasi programe de ucenicie
Obiectiv specific 6.13. al POCU - Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar
universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la
activitati de invatare la un potential loc de munca/ cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC 2015-2020 si
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
Titlul proiectului: “Tineri antreprenori - De la idee la oportunitate"
Responsabil: SC IPA SA (Beneficiar)

METODOLOGIE DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA
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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 “Tineri
antreprenori - De la idee la oportunitate".
Aceasta metodologie, contine criterii ce vor respecta prevederile Ghidului
solicitantului – conditii specifice Innotech Student 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 in cadrul Programului Operational Capital
Uman 2014-2020;
− Ghidul privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din
Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020.
2. ACTIVITATILE PROIECTULUI
In cadrul proiectul “Tineri antreprenori - De la idee la oportunitate" se vor desfasura
urmatoarele activitati:
 ACTIVITATEA 1 -Campanie de informare si constientizare a publicului larg, care pot
face parte din grupul tinta, cu privire la programul de formare antreprenoriala al SC
IPA SA, metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri
ce vor fi implementate in regiunea Sud-Vest Oltenia si elaborarea de materiale
necesare pentru desfasurarea campaniei.
 ACTIVITATEA 2- Recrutare, selectie si monitorizarea grupului tinta ce va participa la
cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala
 ACTIVITATEA 3- Derularea programului de formare antreprenoriala. Implementarea
de seminarii/workshop-uri de informare si constientizare a GT privind temele
secundare FSE
 ACTIVITATEA 4- Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul
proiectului: descrierea metodologiei de selectie a planurilor de afaceri; stabilirea
componentei jurului de selectie a planurilor de afaceri; organizarea unui concurs de
planuri de afaceri in SV Oltenia.
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 ACTIVITATEA 5- Activitatea 5 Organizarea si derularea activitatilor de tip
intreprinderi simulate.
 ACTIVITATEA 6- Organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica pentru 23
de persoane din grupul tinta ale caror idei de afaceri au fost selectate in vederea
acordarii ulterioare a ajutorului de minimis plus 3 persoane din GT din lista de
rezerve.
 ACTIVITATEA 7- Organizarea de catre Solicitant a serviciilor personalizate de
consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a
planurilor de afaceri.
 ACTIVITATEA 8- Activitati suport pentru asigurarea infiintarii si demararea
functionarii intreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri selectate la
activitatea A4
 ACTIVITATEA 9- Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru
deschiderea unei afaceri
 ACTIVITATEA 10- Asigurarea sustenabilitatii planurilor de afaceri in timpul perioadei
de implementare a proiectului prin mecanisme de sustinere si promovare a celor 23
de intreprinderi infiintate si finantate prin intermediul Incubatorului de Afaceri IPA
CIFATT Suc CRAIOVA care functioneaza in cadrul structurilor Solicitantului, ca si
mecanism de sprijinire si promovare
3. OBIECTIVE
Obiectivul general al proiectului: “Tineri antreprenori - De la idee la oportunitate",
este in acord cu prevederile POCU 2014-2020 si consta in cresterea numarului absolventilor
de invatamant tertiar universitar si non universitar, respectiv 350 de persoane, din care
40% femei, care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la
un potential loc de munca/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta
conform SNCDI, in regiuni mai putin dezvoltate, cu mentiunea ca dezvoltarea afacerilor
sprijinite se va realiza EXCLUSIV IN REGIUNEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (sediul
social si punctele de lucru aferente activitatilor economice sprijinite prin schema de
minimis vor fi situate in regiunea mai putin dezvoltata a Romaniei – Sud – Vest Oltenia).
Dintre acestia vor face parte si un numar de minim 35 vor proveni din mediul rural si 7 de
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etnie rroma (categorie de persoane care sunt expuse unui risc crescut de discriminare)ce
indeplinesc conditiile de eligibilitate de apartenenta la GT.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:
OBS1. Constientizarea grupului tinta (GT) privind necesitatile de formare continua a
acestora, in vederea dobandirii de competente antreprenoriale si a invatarii pe tot
parcursul vietii, cu scopul cresterii capacitatii acestora de a se adapta la dinamica
sectoarelor economice cu potential competitiv in corelare cu domeniile de specializare
inteligenta. Cresterea gradului de informare si de constientizare cu privire la beneficiile
antreprenoriatului, ce poate fi o optiune de cariera pentru fiecare se va realiza prin
desfasurarea unei campanii de promovare. Se va pune accent pe oportunitatile pe care
proiectul le ofera pentru a veni in sprijinul persoanelor care doresc sa infiinteze o
intreprindere in regiunea Sud-Vest Oltenia si beneficiile pe care le are antreprenoriatul in
cadrul unei comunitati. Campania se va desfasura pe mai multe directii si va asigura sanse
egale de participare la proiect pentru persoanele din cele regiunea de implementare a
proiectului, indiferent de gen, nationalitate rasa, origine etnica, religie sau credinta,
handicap, varsta, mediu de provenienta sau orice alt criteriu discriminatoriu.
Atingerea acestui obiectiv implica:
- Campanii de informare si constientizare a publicului despre proiect, incluzand si actiuni
de inovare sociala (promovarea egalitatii de sanse si tratament, implicare actori publici si
privati);
- Selectarea si inregistrarea grupului tinta pentru participarea la cursurile de formare
antreprenoriala, Monitorizare GT.
La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct Activitatea 1-3 si indirect Activitatea 0.
OBS2. Cresterea nivelului de constientizare al GT eligibil privind importanta celor 3 teme
secundare in dezvoltarea profesionala a acestora si respectiv imbunatatirea competentelor
antreprenoriale a 350 de persoane din GT eligibile, cu domiciliul/ resedinta in regiunea
mai putin dezvoltata a Romaniei: Sud-Vest Oltenia, cat si in regiunea mai dezvoltata
Bucuresti Ilfov, cu mentiunea ca dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV in
regiunea Sud-Vest Oltenia, in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazata pe
cunoastere si digitalizare si reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor
superioare pana la ocuparea pe piata muncii a absolventilor.
Astfel, se va oferi un fundament corespunzator pentru persoanele care doresc sa infiinteze
o intreprindere, fie ea finantata sau nu prin intermediul proiectului. Astfel, acestia vor
putea derula o activitate economica sustenabila, profitabila, fiind astfel stabilite
premisele pentru indeplinirea misiunii intreprinderii, pentru sustinerea locurilor de munca
create, pentru o calitate mai buna a vietii acestor persoane (din multiple perspective –
financiar,social, psihologic) si a comunitatii in ansamblul sau. Atingerea acestui obiectiv
implica:
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- Derularea programului de formare antreprenoriala- 42 ore, recunoscut ANC.
- derularea unor seminarii/workshop-uri (inovare sociala, Imbunatatirea accesibilitatii, a
utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, Nediscriminare)
La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct Activitatea 1-4 si indirect Activitatea 0.
OBS3. Consolidarea cunostintelor si competentelor in domeniul antreprenoriatului pentru
23 de persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate si 3 din lista de rezerva prin
efectuarea de stagii de practica, simularea activitatilor firmei nou infiintate prin
activitatea de intreprindere virtuala si respectiv participarea la un program de mentorat si
consiliere.
Atingerea acestui obiectiv implica:
- Efectuare stagiilor de practica;
- Actiuni si servicii de consiliere, consultanta, mentorat pentru intreprinderi nou infiintate;
- Actiuni de imbunatatire a aspectelor tehnico economice pentru cele 23 de persoane ce isi
vor infiinta o intreprindere, necesare implementarii intr-o intreprindere reala, respectiv
simularea proceselor si a activitatilor care au loc intr-o intreprindere reala si relatiile cu
mediul extern ce se vor realiza prin intermediul unei platforme ce va fi conceputa ca o
intreprindere virtuala.
La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct Activitatea 4-7 si indirect Activitatea 0.
OBS4. Sprijinirea infiintarii a 23 de noi intreprinderi si acordarea unei subventii pentru
functionarea si dezvoltare in vederea crearii a minim 65 locuri de munca.
Atingerea acestui obiectiv implica:
- Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor nou infiintate.
Prin asigurarea infiintarii si oferirea de finantare pentru 23 de intreprinderi, se asigura
crearea unor locuri de munca de calitate si sustenabile, care vor avea un impact pozitiv
asupra comunitatilor si asupra nivelului de trai al populatiei din reg Sud Vest.
La realizarea acestui obiectiv, vor contribui direct Activitatile 8 si indirect Activitatile 0.
OBS5. Derularea unui program de monitorizare a functionarii, dezvoltarii si sustenabilitatii
celor 23 de intreprinderi finantate.
Atingerea acestui obiectiv implica:
- Monitorizarea ajutorului de minimis, monitorizarea functionarii si dezvotarii afacerilor
finantate si decontarea cheltuielior eligibile inregistrate de intreprinderile nou infiintate;
- Actiuni de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul
perioadei de sustenabilitate, actiuni de internationalizare a afacerilor, actiuni de asigurare
a transferului si valorificarii rezultatelor dupa finalizarea proiectului.
- Actiuni de promovare a rezultatelor firmelor nou infiintate prin campania media realizata
in cadrul proiectului.
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La realizarea acestui obiectiv, vor contribui direct Activitatile 9-10 (etapele II si III din
ghidul solicitantului) si indirect Activitatea 0.
OBS6. Promovarea temelor FSE inovare sociala & Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii
si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor prin incurajarea viitorilor
antreprenori sa le implementeze in intreprinderile nou create.
La realizarea acestui obiectiv, vor contribui direct Activitatile 2-10 si indirect Activitatea
0.
4. GRUPUL TINTA
4.1. Componenta grupului tinta
Grupul tinta al proiectului il constituie 350 persoane fizice cu domiciliul/ resedinta
in regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov cu mentiunea ca dezvoltarea afacerilor
sprijinite se va realiza EXCLUSIV in regiunea de implementare a proiectului Sud-Vest
Oltenia. Din totalul de 350 persoane, 40% vor fi femei, 35 vor proveni din mediul rural si 7
de etnie roma (categorie de persoane care sunt expuse unui risc crescut de discriminare).
Grupul tinta va fi selectat in urma unor campanii de informare si constientizare. Minim 400
de persoane vor fi informate despre oportunitatea infiintarii unei afaceri pe cont propriu,
programul de formare antreprenoriala si despre conditiile de participare. 350 de persoane
vor beneficia de cursurile de formare antreprenoriala(minim 40 de ore) si vor avea
posibilitatea depunerii unui plan de afaceri care sa fie selectat pentru finantare in cadrul
unui concurs de planuri de afaceri. Un numar de 2 persoane care nu au beneficiat de
cursuri de formare antreprenoriala in cadrul proiectului, dar care indeplinesc conditiile de
eligibilitate, vor putea depune planuri de afaceri in cadrul concursului de planuri de
afaceri.
In final, vor fi selectate 23 de planuri de afaceri, vor fi infintate 23 intreprinderi si vor fi
create minim 65 locuri de munca in cadrul intreprinderilor nou infiintate in regiunea Sud
Vest Oltenia.
4.2. Conditii de eligibilitate
Conditiile de eligibilitate sunt in conformitate cu Ghidul Solicitantului Innotech Student
si cu conditiile specifice ale proiectului. Persoanele eligibile ce pot fi selectate pentru a
face parte din grupul tinta sunt persoane care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
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au domiciliul/ resedinta in regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov cu mentiunea
ca dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV in regiunea de
implementare a proiectului Sud-Vest Oltenia.
Studenti (ISCED 5-7) – pentru ca o persoana din categoria grup tinta eligibil studenti
sa fie eligibil – trebuie sa demonstreze la data intrarii in operatiune (prima zi de
curs de formare profesionala in competente antreprenoriale) ca este inmatriculat
cel putin in anul doi de studii de licenta;
doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi);
cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la
nivelul institutiilor de invatamant superior) – inmatriculati, la data intrarii in
operatiune, in cel putin anul 2 de studii.

5. MODALITATEA DE INSCRIERE IN PROIECT
Proiectul va promova ca principiu general egalitatea de sanse si non-discriminarea,
permitand recrutarea in grupul tinta a tuturor persoanelor, indiferent de, sex, rasa sau
origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta, etc.
Inscrierea in proiect se poate face in 2 pasi: preinscriere si inscriere.
Preinscrierea se poate face online. In aceasta etapa persoanele interesate de
participarea in proiect vor putea completa formularul de preinscriere de pe site-ul
proiectului. 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.
Inscrierea se va face prin depunerea dosarului de candidatura.
Depunerea dosarului de candidatura pentru inscrierea in grupul tinta se poate face la:
− sediul beneficiarului proiectului SC IPA SA CIFATT Craiova, str. Stefan cel Mare
nr.12, Craiova, Judetul Dolj, cod postal 200130 si/sau la sediul central SC IPA S.A.,
Calea Floreasca nr. 169, Sector 1, cod postal 014459, Bucuresti.
− in timpul activitatilor campaniei de informare si constientizare a proiectului
organizate in regiunile Sud – Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov.
Dosarele de candidatura vor fi preluate de catre expertii echipei de implementare a
proiectului.
Pentru buna desfasurare a activitatii programul campaniei va fi afisat pe site.
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6. PROCESUL DE SELECTIE
6.1. Mecanisme de selecție
Procesul de selectie a grupului tinta se va derula in primele 6 luni de implementare a
proiectului sau pana la indeplinirea indicatorilor.
Lansarea si derularea procesului de selectie 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 prezentului proiect;
- comunicarea institutionala – 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;
- prin actiuni ale caravanei de informare si constientizare a publicului privind
importanta antreprenoriatului(400 de persoane vor fi informate si constientizate
despre oportunitatile antreprenoriatului, programul de formare antreprenoriala si
despre conditiile de participare).
Perioada de înscriere si selecție va fi comunicata
http://www.ipacv.ro/innotech/dosar-candidatura.

pe

site-ul

proiectului:

In cadrul activităților desfășurate in cadrul campaniei de informare se vor distribui
materiale publicitare: mape, pixuri, pliante, broșuri, afișe etc.
Experții echipei de implementare a proiectului se vor asigura ca, in momentul
promovării proiectului si activităților din cadrul acestuia, pentru potențialii membri ai
grupului ținta care își manifesta interesul si doresc sa se înscrie, sa asigure condiții care sa
permită accesul si participarea astfel încât sa se evite orice discriminări si sa nu se
realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferința, indiferent de: rasa,
naționalitate, etnie, vârsta, dizabilități, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala
etc.
6.2. Documentele necesare pentru înscrierea in grupul țintă
In cadrul proiectului “Tineri antreprenori - De la idee la oportunitate", continutul
dosarului de candidatura necesar inscrierii in grupul tinta a fost stabilit respectand
cerintelele generale si specifice ale Ghidului Solicitantului Innotech Student si
instructiunilor POCU, cerintele ANC si conditiile specifice proiectului.
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Dosarul de înscriere trebuie sa conțină următoarele documente:
1.
Chestionar de evaluare a abilitaților antreprenoriale minime- document obligatoriu
2.
CV- document obligatoriu
3.
Scrisoare de intenție- document obligatoriu
4.
Formular înregistrare in grupul țintă(semnat in original)- document obligatoriu
5.
Declarație privind consimțământul persoanei interesate asupra colectării, prelucrării
si utilizării datelor personale (semnata in original)- document obligatoriu
6.
Declarație pe proprie răspundere ca persoana nu a mai beneficiat de servicii
similare finanțate din surse publice si nu face parte din grupul țintă al altui proiect similar
(semnata in original)- document obligatoriu
7.
Adeverința student/cursant/doctorand sau copie după carnet/legitimație de student
cu viza pe anul școlar in curs - document obligatoriu
8.
Copie certificat de naștere(semnata in original cu mențiunea „conform cu
originalul”)-document obligatoriu
9.
Copie după actul de identitate(semnata in original cu mențiunea „conform cu
originalul”)- document obligatoriu
10.
Copie certificat de căsătorie- pentru persoanele care si-au schimbat numele după
căsătorie(semnata in original cu mențiunea „conform cu originalul”)- document
obligatoriu
11.
Copie după ultima diploma obținută (minim diploma de absolvire liceu/diploma de
bacalaureat/certificat de calificare nivel 4 școala vocațională)/copie după adeverința de
absolvire (semnata in original cu mențiunea „conform cu originalul”) - document
obligatoriu
12.
Copie extras de cont sau document emis de banca din care sa reiasă codul IBAN al
persoanei ce dorește înscriere in grup țintă- document opțional (pentru a putea primi
subvenția acordata in urma absolvirii cursului de competente antreprenoriale)
Dosarul de candidatura se poate depune la sediul SC IPA SA CIFATT Craiova, str.
Stefan cel Mare nr.12, Craiova, Județul Dolj, cod poștal 200130 si/sau SC IPA S.A., Calea
Floreasca nr. 169, Sector 1, cod poștal 014459, Bucuresti.
Dosarele de candidatura pot fi preluate si de experții proiectului in cadrul campaniei
de informare si conștientizare organizata in cadrul proiectului. Programul campaniei va fi
afișat pe site-ul proiectului.
Toate documentele depuse se semnează in original, iar pe documentele depuse in
copie se va menționa “conform cu originalul” lângă semnătura.
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Următoarele documente vor fi puse la dispoziție in format fizic, spre completare,
tuturor persoanelor interesate de participarea la procesul de selecție a grupului țintă la
sediul SC IPA SA precum si in locațiile unde vor avea loc evenimentele din cadrul campaniei
de informare si conștientizare:
- Chestionarul de evaluare a abilitaților antreprenoriale minime
- Formularul de înregistrare in grupul tinta
Formular declarație privind consimțământul persoanei interesate asupra colectarii,
prelucrării si utilizării datelor personale
- Formular declarație pe proprie raspundere ca persoana nu a mai beneficiat de servicii
similare
finanțate din surse publice si nu face parte din grupul tinta alt altui proiect similar
In plus, aceste documente vor fi disponibile pentru descarcare si pe site-ul
proiectului.
CV-ul depus la dosarul de candidatura trebuie sa contina informatii minime din care
sa reiasa: cunostinte dobandite, educatia detinuta si experienta acumulata(in timpul
cursurilor, practica studenteasca, loc de munca, activitati de voluntariat, etc)
Scrisoarea de intentie trebuie sa prezinte pe scurt motivul inscrierii in grupul tinta si
intentia de demarare a unei activitati antreprenoriale.
De asemenea, pe site-ul proiectului vor fi disponibile pentru descărcare si modelul de
CV si scrisoare de intenție.
6.3. Criteriile de selecție ale grupului țintă
Criteriile de selecție a grupului țintă respecta condițiile din Ghidul Solicitantului
Innotech Student si sunt in conformitate cu condițiile specifice si obiectivele asumate in
cadrul proiectului “Tineri antreprenori - De la idee la oportunitate".
Grupul țintă va fi selectat pe baza unei proceduri decizionale transparenta,
echidistanta si obiectiva.
In acest sens, criteriile de selecție vor fi următoarele:
- sa îndeplinească condițiile de eligibilitate conform prezentei metodologii- cap 4.2.
Condiții de eligibilitate
- sa depună in timp util toate documentele obligatorii din dosarul de candidatura
- toate documentele de înscriere sa fie complete si corect completate.
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Pe lângă aceste criterii de baza se vor avea in vedere si următoarele criterii:
- persoana dovedește abilitați antreprenoriale minime si este motivata sa demareze
o afacere pe cont propriu. Abilitățile vor fi evaluate prin completarea chestionarului
de evaluare a abilitaților antreprenoriale minime si prezentarea unei scrisori de
intentie care contine un rezumat al ideii de afacere si motivele inscrierii la
activitatile proiectului.
- persoana detine un minim de cunostinte in domeniul afacerii propuse si/sau in
domeniul economic /finaciar sau administrativ sau are alte abilitati si competente
necesare derulării activității. Aceste cunostinte/abilitati/competente vor reiesi din
analiza CV-ului depus la dosarul de candidatura, fie prin educatia detinuta,fie prin
studiile pe care le urmează/le-a urmat, fie prin experienta acumulata(in timpul
cursurilor, practica studențeasca, loc de munca etc)
Selecția candidaților pentru grupul țintă se va face ținând cont si de categoriile de grup
țintă asumate in cadrul cadrul prezentului proiect, astfel: din totalul de 350 persoane
eligibile selectate, 40% vor fi femei, 35 vor proveni din mediul rural si 7 de etnie roma. In
acest sens, se va aplica principiul “primul venit, primul servit” pana la concurenta
categoriilor de grup țintă asumate in cadrul proiectului.
In vederea eliminării riscului de abandon in cadrul etapei de selecție, se va avea in
vedere suplimentarea listelor candidaților admiși din fiecare categorie de grup țintă cu un
anumit număr de persoane cu statut de rezerve.
6.4. Verificarea dosarelor
Dosarele depuse vor fi verificate de către experții echipei de implementare a
proiectului implicați in procesul de selecție conform atribuțiilor menționate in fisa
postului.
Pentru fiecare dosar de candidatura se va întocmi un raport de evaluare care va
cuprinde:
- Condițiile de eligibilitate cu menționarea îndeplinirii/neîndeplinirii acestora
- Analiza CV si scrisoare de intenție: prezentarea motivației si ideii de afacere,
existenta cunoștințelor, abilitaților si competentelor.
- Grila de evaluare a chestionarului de evaluare a abilitaților antreprenoriale minime
Raportul va stabili admiterea candidatului in grupul țintă al proiectului sau respingerea
candidatului cu menționarea motivelor respingerii.

Tineri antreprenori - De la idee la oportunitate; Cod proiect: 141131
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

12/13

7. ANEXE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anexa1 Declaratie de consimtamant GDPR
Anexa2 Declaratie de etica si evitarea dublei finantari
Anexa3 Formular inregistrare GT
Anexa4 Chestionar abilitati antreprenoriale
Model scrisoare de intentie
Model CV
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