
 

 
                   Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020  
Cod apel: POCU /879/4/16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 
Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural 
Cod SMIS: 148780 
Contract de finanţare: POCU/879/4/16/148780 

 

METODOLOGIE DE SELECȚIE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ  

DIN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL 

Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural 

Cod SMIS: 148780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                   Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

  

 

 

Elaborat Verificat si avizat Aprobat 

Expert GT Lider 
Nume: Adina Puscariu 
Data:01.02.2022 

Coordonator Partener 1 
Nume: Tiganus Ildiko-Ana 
Data: 02.02.2022 
 
 

Manager proiect 
Nume:Nan Ioana 
Magdalena 
Data:02.02.2022 

Expert GT Partener 1 
Nume: Pavel Cristina  
Data:01.02.2022 

Coordonator Partener 2 
Nume: 
Data: 02.02.2022 
 Expert GT Partener 2 

Nume: Nagy Monika 
Data:01.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                   Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 

 

1. Cadrul general 

Prezenta Metodologie stabilește etapele și procedura de selectare a grupului țintă ce va 

participa la cursurile organizate în cadrul programelor de: Antreprenor economie sociala și 

Inspector resurse umane din cadrul proiectului „ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv 

în mediul rural” - Cod MySMIS: 148780, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE), 

prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul este implementat de 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TRANSCARPATICA, în calitate de lider de proiect, 

împreună cu FIRST JOB SCHOOL SRL, în calitate de Partener 1 si ASOCIATIA PENTRU 

TINERET FIDELITAS, in calitate de Partener 2. 

În cadrul proiectului se va acorda un sprijin financiar unui număr de 18 de planuri de afaceri 

în cuantum de minim 40.000 euro/plan si maxim 200.000 euro/plan, ce se vor concretiza în 

18 de noi întreprinderi înființate de cei 18 câștigători ai concursului de antreprenoriat. 

Metodologia are ca scop abordarea unitară la nivelul proiectului, a procesului de recrutare și 

selectie grup țintă. Acest document va asigura derularea unui proces de selecție unitar și 

transparent al grupului țintă, creând o pistă de audit viabilă. Astfel, Metodologia prezintă 

materialele necesare pentru ca persoanele interesate să participe la activitățile proiectului, 

să poată aplica pentru a beneficia de sprijin. Metodologia de selecție a grupului țintă, 

procedură transparentă și nediscriminatorie, va fi disponibilă tuturor persoanelor interesate 

anterior primei zile de când se pot depune aplicațiile pentru a fi admiși în rândul 

beneficiarilor proiectului. 

În ceea ce privește activitatea de selecție a grupului țintă se are în vedere derularea 

activităților specifice pentru recrutarea celor 80 de persoane care urmează să beneficieze de 

programele de formare dezvoltate și derulate prin intermediul proiectului.  

În ceea ce privește procesul de selecție a grupului țintă - acesta va avea un caracter de 

profundă transparență și nediscriminare. Principiul care stă la baza selecției este primul 

venit - primul servit, în procesul de selectare a persoanelor care vor participa la activitățile 

proiectului. 

 

2. Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea sectorului economiei sociale si a 

bunastarii comunitare prin sprijinirea infiintarii a 18 intreprinderi sociale si cresterea 

abilitatii persoanelor de a materializa idei de afaceri sociale inovative prin dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 80 de persoane care doresc sa 

infiinteze intreprinderi sociale in mediul rural. 
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Proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “dezvoltarea resurselor umane”, 

datorita activitatilor ce vizeaza dezvoltarea competentelor antreprenoriale, coroborate cu 

cele specifice managementului inovarii pentru un grup tinta de minimum 80 de persoane cu 

varsta peste 18 ani care intentioneaza sa infiinteze o afacere sociala in mediul rural in una 

din Regiunile mai putin dezvoltate din Romania, respectiv Regiunea Centru, Sud Muntenia si 

Regiunea Sud Vest Oltenia. 

Prin proiect se dezvolta oportunitati crescute de infiintare de noi afaceri inovative 

(finantarea a 18 structuri de economie sociala inovative) ce vor genera pe termen scurt si 

lung noi locuri de munca pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile, fapt ce va 

contribui la cresterea competitivitatii in regiunile mai putin dezvoltate din Romania, precum 

si la dezvoltarea sociala a comunitatii, dar nu in ultimul rand la dezvoltarea inteligenta a unui 

mediu economic durabil, datorita asistentei si activitatilor de sprijin derulate in cadrul 

proiectului. Scopul final al proiectului este ca prin educatie formala si non-formala 

antreprenoriala, cu accent pe antreprenoriatul social, la nivelul regiunilor mai putin 

dezvoltate, bazata pe inovare sociala si inovare tehnologica, sa creasca abilitatea 

persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizandu-se prin promovarea 

culturii antreprenoriale. 

Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului este dat de:  

➢ dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat social bazat pe inovare sociala in randul a 

cel putin 80 de persoane, diseminarea si insusirea conceptelor de spririt 

antreprenorial inovativ, de cultura antreprenoriala; 

➢ responsabilitate sociala, transferul de expertiza si experiente practice catre grupul 

tinta, fapt ce va genera o crestere a numarului de structuri de economie sociala si o 

gestionare eficienta a acestora;  

➢ consolidarea capacitatii intreprinderilor sociale nou infiintate inovative de a se 

dezvolta si crea noi locuri de munca orientate spre grupuri vulnerabile.  

 

3. Obiectivele specifice ale proiectului 

3.1. Cresterea constientizarii si crearea unei atitudini pozitive fata de cultura antreprenoriala 

bazata pe inovare sociala si tehnologica, prin activitati specifice de promovare si de 

informare cu privire la sectorul economiei sociale, dezvoltarea competentelor de 

antreprenoriat social si manageriale in Regiunea Centru, Sud Muntenia si Regiunea Sud-Vest 

Oltenia.  

In cadrul acestor actiuni se vor promova si beneficiile participarii femeilor la programele de 

sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale, respectiv pentru initierea unei afaceri si a 

ocuparii pe cont propriu. 

3.2. Cresterea capacitatii individuale de ocupare pe cont propriu a persoanelor peste 18 ani 

prin consiliere, formare profesionala, asistenta si sprijin pentru initierea afacerilor din 
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domeniul economiei sociale. Se va urmari facilitarea ocuparii pe cont propriu a cel putin 80 

de persoane cu varsta peste 18 ani din grupul tinta din Regiunile mai putin dezvoltate din 

Romania. Toate persoanele apartinand grupului tinta vor urma cursurile de formare de 

dezvoltare a competentelor in antreprenoriat social bazate pe inovare, iar participantii la 

curs vor invata ce este si cum se elaboreaza un plan de afaceri (teorie si practica) iar la 

finalul cursului se vor acorda 72 de certificate ce vor atesta competentele dobandite.  

3.3. Dezvoltarea de oportunitati crescute de infiintarea de noi afaceri sociale (finantarea a 

18 intreprinderi sociale) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca adresate 

grupurilor vulnerabile, fapt ce va contribui la dezvoltarea si cresterea competitivitatii 

Regiunilor mai putin dezvoltate din Romania si la promovarea incluziunii sociale, precum si la 

dezvoltarea sociala si inteligenta a unui mediu economic durabil. Toate persoanele 

apartinand grupului tinta vor avea oportunitatea de a participa in cadrul unui proces de 

selectie transparent, echidistant si obiectiv al planurilor de afaceri, cu respectarea 

procedurilor schemei de minimis, in urma caruia vor fi selectate 18 planuri de afaceri.  

3.4. Cresterea ratei de ocupare in randul persoanelor vulnerabile in diferite sectoare 

economice, in special a tinerilor NEETs, prin finantarea a 18 idei de afaceri start-up 

(intreprinderi sociale) prin intermediul schemei de ajutor de minimis. Persoanele selectate in 

vederea finantarii ideilor lor de afaceri prin schema de minimis vor beneficia de consiliere/ 

consultanta/mentorat in cadrul parteneriatului proiectului si vor putea folosi cunostintele 

solide acumulate pentru implementarea planurilor de afaceri. Prin proiect vor fi create cca. 

108 de locuri de munca, dintre care 72 destinate tinerilor NEETs. 

3.5. Crearea premiselor de dezvoltare a sectorului prin aderarea la parteneriate si 

consolidarea transferului de cunostinte si bune practici privind economia 

sociala/intreprinderile sociale/marca sociala. Prin proiect se vor organiza exercitii de peer-

review si evaluare a sectorului, precum si initierea de evenimente sociale de networking.  

 

4. Cadrul legal aplicabil 

❖ Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

❖ Planul de Dezvoltare Regională Vest 

❖ Planul de Dezvoltare Regională Centru 

❖ Programul Naţional de Reformă (PNR) 

❖ Recomandări Specifice de Ţară 2014 

❖ Acord de Parteneriat 2014-2020 

❖ Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, aprobate prin Ordinul M.F.E. nr.  

536/2016; 

❖ Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020; 

❖ Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 
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❖ Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru perioada 2015-2020; 

❖ Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii (IMM); 

❖ Regulamentul UE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

❖ Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 

21/1996; 

❖ Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea  

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice  

naționale aferente acestora; 

❖ Legislația națională și europeană aplicabilă, cu completările și modificările ulterioare; 

❖ Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor  

Vârstnice pentru perioada 2015-2020; 

❖ Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-

2020 

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia social. 

❖ Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 

 

5. Prezentarea generală a teritoriului proiectului 

Teritoriul vizat în cadrul proiectului se referă la întreaga regiune Centru (județe: Alba, 

Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), regiunea Sud-Muntenia (judete: Argeș, Prahova, 

Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași) si regiunea Sud-Vest Oltenia (judete: 

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea). 

6. Derularea efectivă a procesului de informare și selectare a persoanelor din grupul țintă 

Informarea potențialului grup țintă se va face printr-o campanie de informare care va 

cuprinde și postarea publică, pe site-ul proiectului (postarea anuntului de inscriere pe site-ul 

proiectului, al fiecarui partener pe reteaua de socializare; in mass media; in spatii din cadrul 

institutiilor care sunt frecventate de membri GT.), a perioadei de desfășurare a concursului 

de selecție a dosarelor grupului țintă, a condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție 

precum și a documentelor ce fac parte din Dosarul de recrutare.  

Anunțul va fi însoțit de Metodologie de selecție și de anexele aferente. 

Pentru a fi inscrise in GT al proiectului, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect vor 

indeplini CUMULATIV urmatoarele conditii generale:  
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1) au domiciliul/ locuiesc  in mediul rural într-una din cele 3 regiuni de dezvoltatre vizate 

prin proiect, respectiv: Regiunea Centru in mediul rural  (județe: Alba, Brașov, Covasna, 

Harghita, Mureș și Sibiu), Sud Muntenia (judete: Argeș, Prahova, Dâmbovița, 

Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași)  si Regiunea Sud Vest Oltenia (judete: Dolj, 

Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea). 

2) sunt persoane adulte, cu varsta peste 18 ani 

3) au absolvit minim 12 clase 

4) sunt persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala ((exprima în 

scris intenția de a înființa o întreprindere socială sau o întreprindere socială de inserție în 

conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia socială, cu modificările și 

completările ulterioare și în conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia 

socială în mediul rural);) 

6) Nu au calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a 

mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program; 

7) Isi asuma responsabilitatile ce deriva din calitatea de membru al grupului tinta al 

proiectului;  

9) Nu fac parte din echipa de proiect sau angajat din cadrul liderului de proiect sau 

partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 

inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia. 

 

Nu au voie să participe la cursurile de formare angajații liderului de proiect și ai 

partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 

inclusiv. 

În cadrul sesiunii de selecție a grupului țintă se va ține cont de principiul egalității de 

șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau 

credință, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuală, a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.  

Din cele minim 80 de persoane selectate in Grupul Tinta, 20 vor fi femei. 

Se va aplica regula “primul venit, primul servit”, cu conditia indeplinirii criteriilor de 

selectie a grupului tinta stabilite prin proiect si pentru realizarea numarului minim de 

cursanti, precum si a numarului minim de femei (minim 20), pana la completarea 

grupelor aferente cursurilor de formare. 
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Recrutarea Grupul tinta se va face in 3 etape dupa cum urmeaza :  

i. Preinscriere  

Preinscrierea in grupul tinta consta in exprimarea intentiei de a face parte din grupul tinta si 

in transmiterea catre administratorul de grant a formularului de preinscriere, Anexa 1 la 

prezenta metodologie.  

In aceasta etapa, formularul de preinscriere se poate transmite atat electronic, prin email 

dar si fizic la sediul beneficiarului sau al partenerilor sau la evenimentele organizate in cadrul 

proiectului.  

In cadrul formularului se ofera informatii cheie asupra  candidatului care au ca scop 

stabilirea eligibilitatii sale privind inscrierea in grupul tinta.   

In urma completarii si depunerii acestuia, expertul grup tinta  verifica informatiile si ii 

comunica in termen de maxim 3 zile daca este sau nu eligibil pentru etapa a doua a inscriere, 

respectiv etapa de interviu.  Daca candidatul este eligibil pentru etapa de interviu se 

stabileste de comun acord cu expertul grup tinta o zi si o ora pentru derularea acestuia.  

ii. Interviu  

Dupa etapa de preinscriere se stabileste, impreuna cu candidatii declarati ca fiind eligibili la 

etapa anterioara, data pentru sustinerea interviului. Interviul va fi sustinut fie in sistem 

online, fie fizic la sediile partenerilor, impreuna cu expertul grup tinta si/sau expert 

monitorizare grup tinta.  

Interviul va avea o durata aproximativa de 30 de minute si are ca scop evaluarea motivatiei 

solicitantului de a se inscrie in grupul tinta si de a infiinta o intreprindere sociala. De 

asemenea se evalueaza domeniul si caracterul inovativ al afacerii care se doreste a fi 

infiintata prin proiect.  

In urma interviului va fi acordat un punctaj de maxim 100 de puncte. Pentru a fi declarat 

eligibil in aceasta etapa, solicitantul trebuie sa obtina un minim de 60 de puncte. 

In urma interviului, in termen de maxim 3 zile, expertul grup tinta va transmite solicitantului 

daca este eligibil  pentru inscrierea efectiva in grupul tinta.  

iii. Inscriere  

Inscrierea in grupul tinta se face dupa primirea rezultatelor din etapele anterior mentionate, 

prin depunerea fizica a dosarului de inscriere la sediul beneficiarului sau al partenerilor.  

Dosarul de inscriere al grupului țintă va conține următoarele documente: 

1. Formular de înscriere grup țintă - Anexa 2 

2. Acord de utilizare a datelor personale - Anexa 3 

3. Declarație privind statutul pe piața muncii - Anexa 4 
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4. Declarație privind intenția de a înființa o întreprindere socială/ întreprindere socială  

de inserție cu caracter agricol/non-agricol în mediul rural - Anexa 5 

6. Declarație de evitare a dublei finanțări - Anexa 6 

7. Copie CI (Carte de identitate) cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura 

titularului 

8. Copie certificat naștere sau/și căsătorie, cu înscrisul Copie conform cu originalul și 

semnătura titularului, 

9. Diplome/documente de studii, cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura 

titularului, 

10. Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru participare la cursuri de formare, 

11. CV model Europass 

12. Declarație candidat că nu e angajat al liderului de proiect și al partenerilor acestuia, 

precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv - Anexa 7 

13. Declaratie candidat ca nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau 

angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program – Anexa 8 

In cazul în care numărul dosarelor depuse va atinge numărul de 120, selecția grupului țintă 

se va încheia. 

Lansarea oficială a selecției se va realiza prin postarea anunțului de selecție pe site-ul 

proiectului www.transcarpaticarural.ro  

Persoanele interesate să beneficieze de oferta proiectului vor putea depune personal 

dosarele cu documentele necesare înscrierii în grupul țintă al proiectului, zilnic, pe baza de 

programare, de luni până vineri, la urmatoarele adrese:  

• Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr.2, judet Brasov. La această adresă se va afla 
dna. Puscariu Adina (telefon 0758.681.030- Expert Grup Tinta Lider de Proiect;  

• First JOB SCHOOL : adresa : Brasov, strada de Mijloc, nr.90, telefon 0268511951 - 
Expert Grup Tinta Partener 1 Pavel Cristina 

• JUD. Harghita, MUN. Miercurea Ciuc, PETŐFI SÁNDOR, NR.51, La această adresă se va 
afla dna. Nagy Monika 0266312111 / 0743894629  - Expert Grup Tinta Partener 2 
 

Experții vor primi dosarele de înscriere, respectând principiul primul venit-primul servit.  

Fiecare dosar de înscriere va fi înregistrat în registrul de grup țintă de catre expertii mai sus 

mentionati. 

http://www.transcarpaticarural.ro/
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Toate dosarele de candidatură depuse la una dintre adresele mai sus menționate, vor fi 

înscrise în Registrul de înregistrare a grupului țintă, în ordinea înscrierii cu evidențierea 

datei și orei de înscriere, respectând principiul primul venit, primul servit. 

Fiecare expert va verifica dosarele repartizate și va comunica fiecărui candidat rezultatul 

verificării astfel: 

- in cazul în care o persoană care aplică pentru includerea în grupul țintă al proiectului nu a 

transmis toate documentele necesare înscrierii în grupul țintă al proiectului, va fi informat o 

singură dată de către Expertul Grup Tinta (Lider de proiect/Parteneri), asupra documentelor 

ce lipsesc de la dosar pentru completarea acestuia. Completarea dosarului se va face în 

termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării. 

Documentele solicitate de către Expertul Grup Tinta (Lider de proiect/Parteneri), pentru 

completarea dosarului candidatului, vor fi transmise de către candidat, în termen de 

maximum 5 zile calendaristice, prin depunere personală.   

În cazul în care, în termenul menționat, nu sunt completate integral documentele lipsă, 

persoana în cauza este respinsă. 

După verificarea completării dosarului, Expertul Grup Tinta (Lider de proiect/Parteneri) vor 

transmite, în cel mai scurt timp,candidatului rezultatul verificării. 

Selectia se va face saptamanal printr-un process verbal de catre expertii grup tinta si 

expertul de monitorizare grup tinta.  

Perioada de selecție a grupului țintă se desfășoară incepand cu data 01.02.2022. 

 Nu se vor lua în considerare dosarele transmise înainte de data de 01.02.2022 -  si dupa 

29.04.2022, data primirii dosarului de înscriere. 

De asemenea, în cazul în care numărul dosarelor depuse va atinge numărul de 120, selecția 

grupului țintă se va încheia. 

 Inscrierea membrilor GT este  voluntara si  consta in  depunerea  dosarului  complet  

si corect completat de candidatura pentru grupul tinta.  

Persoanele admise sunt cele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, care au un 

punctaj de peste 60 de puncte in urma interviului, au dosar complet si s-au inscris intre 

primii 80 (dintre cei eligibili si cu dosar complet).  

Acestea vor primi confirmare in urma inscrierii din partea expertului grup tinta. 

Persoanele respinse sunt cele care nu indeplinesc unul sau mai multe din criteriile de 

eligibilitate, nu au dosar complet sau au un punctaj de sub 60 de puncte in urma interviului.  

Persoanele rezervă sunt cele care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, au dosar 

complet dar nu au fost printre primii 80 de inscrisi. 
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Aceste persoane vor fi inscrise ulterior in proiect in urmatoarele conditii : 

a) o persoana care a fost admisa initial a fost scoasa din proiect datorita aparitiei unei 

situatii care duce la neindeplinirea unui criteriului de eligibilitate  

b) persoana cu statut de rezerva isi pastreaza conditiile de eligibilitate in momentul 

aparitiei situatiei de la punctul a) . 

Procesul de inscriere si selectie a persoanelor in grupul tinta va ramane deschis pana in 

29.04.2022 astfel incat in cazul in care persoane din GT inscrise in proiect nu mai pot sa 

participe la proiect din cauza aparitiei unei situatii care afecteaza una din conditiile de 

eligibilitate sa poata fi inlocuite cu alte persoane dupa cum urmeaza:  

a)  de catre persoane care au indeplinit conditiile de eligibilitate la prima selectie dar care 

nu au fost selectate in grupul tinta datorita faptului ca nu s-au inscris in primii 80 in proiect 

pâna la completarea GT de 80 de persoane  

b) iar dupa ce toate persoanele din categoria descrisa la punctul a) au fost incluse in 

program, cu persoane noi care vor sa se inscrie in proiect si care indeplinesc conditiile de 

eligibilitate urmandu-se toti pasii procesului de inscriere si selectie . 

Rezultatul procesului de inscriere si selectie ( Lista cu persoanele care fac parte din Grupul 

Tinta) se va afisa periodic pe pagina de site a Proiectului https://transcarpaticarural.ro/   sau 

/si https://galtranscarpatica.ro/   precum si pe pagina de facebook Dezvoltarea 

antreprenoriatului competitiv în mediul rural. 

7. Formare profesională 

Proiectul "Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural" propune  grupului său  

ţinta doua programe de formare prin activitaţile SA1.3 - DERULAREA PROGRAMULUI DE 

FORMARE ANTREPRENORIAT SOCIAL şi SA1.4 – DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE 

ADMINISTRARE AFACERE SOCIALĂ. 

Persoanele care au fost declarate admise în grupul țintă vor urma programul de formare 

pentru Antreprenor economie sociala - durata curs 60 ore și Inspector Resurse umane – 

durata curs 50 de ore. 

1. Organizarea si derularea programului de formare privind dezvoltarea spiritului 
antreprenorial social si a abilitatilor de a-si deschide si dezvolta o afacere sociala 

Programul de formare profesionala este completat de un modul de instruire care va 

cuprinde subiecte legate de teme orizontale (dezvoltare durabila, a egalitatii de sanse si 

tratament, nediscriminare), astfel incat sa permita  participantilor o intelegere aprofundata 

asupra modului in care temele se reflecta, atat la nivelul politicilor europene, nationale si la 

nivelul regiunii de implementare. 

Cursul va cuprinde o parte teoretica si o parte practica. La orele de practica, beneficiarii vor 

invata sa isi structureze ideea de afaceri intr-un plan de afaceri, in vederea absolvirii cursului 

https://transcarpaticarural.ro/
https://galtranscarpatica.ro/
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si a participarii la competitia de selectie a planurilor de afaceri pentru finantare. Continutul 

cursurilor va fi adaptat si dezvoltat cu noi module pentru curricula de formare 

antreprenoriat social urmarindu-se atingerea urmatoarelor tematici specifice: 

a) Management antreprenorial bazat pe inovare sociala: Obtinerea si dezvoltarea 
competentelor de management adaptate proceselor de inovare sociala; 
 dezvoltareacunostintelor si aptitudinilor pentru managementul proiectelor sociale; 

identificarea si evaluarea oportunitatilor, functiile managementului afacerilor, bune practici, 

analiza macroeconomica si plasarea pe piata, planificarea resurselor, comunicarea si thenici 

de luare a deciziilor, problema sociala a carei rezolvare constituie misiunea sociala a 

întreprinderii; structura organizationala conform Legii 219/2015.  

b) Infiintarea structurii - formalitati pentru constituirea societatilor comerciale/ONGurilor sia 
ltor categorii de persoane juridic,  legislatia in domeniul initierii, finantarii ii dezvoltarii 
afacerii, facilitati specifice intreprinderilor mici ii mijlocii in conformitate cu prevederile 
legale privind stimularea infiintarii ii dezvoltarii IMM, contractul individual de munca; 

c) Planul de afaceri: Finantarea afacerii, structura planului de afaceri, leadership-ul si munca 
in echipa in fundamentarea planului de afaceri, importanta planului de marketing, tehnici 
de negociere eficienta, indicatori de analiza a afacerii, bune practici, strategia de 
promovare, analiza cost-beneficiu, analiza organizationala, rezultate economice si sociale, 
etc 

La sfarsitul programului de formare, fiecare cursant va participa la examen. Acesta va 

contine o testare scrisa teoretica si o testare practica, respectiv prezentarea planului de 

afaceri in fata comisia de examen.  

Fiecare absolvent va primi un certificat de absolvire recunoscut de ANC.   

Persoanele care vor participa la programul de formare mentionat anterior vor participa si la 

programul  2, respectiv “Inspector Resurse umane” 

2. Organizarea si derularea programului de formare privind dezvoltarea abilitatilor de 
gestionare resurse umane 

Continutul cursurilor va fi adaptat si actualizat cu ultimele modificari legislative in domeniu, 

urmarindu-se atingerea urmatoarelor tematici specifice:  

a. competente informatice;  
b. competente antreprenoriale;  
c. planificarea activitatiilor,  
d. comunicarea cu angajatii;  
e. aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in 

domeniul situatiilor de urgenta; 
f.  intocmirea documentelor de evidenta a personalului; gestionarea documentelor de 

evidenta a personalului; organizarea recrutarii personalului; 
g.  intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor- REVISAL; 
h.  intocmirea statului de plata pentru personalul angajat;  
i. administrarea bazei de date de evidenta a personalului  
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8. Dispoziții finale 

Dispozițiile prezentei metodologii se completează ulterior cu ordine de ministru, 

instrucțiuni AM POCU, legislație națională sau/și comunitară. 

 

ANEXE: 

Anexa 1 Formular de preinscriere grup țintă 

Anexa 2 - Formular de înscriere grup țintă 

Anexa 3 - Acord de utilizare a datelor personale 

Anexa 4 - Declarație privind statutul pe piața muncii a persoanei 

Anexa 5 - Declarație privind intenția de a înființa o întreprindere socială/ întreprindere 

socială de inserție cu caracter non-agricol/agricol în mediul rural 

Anexa 6 - Declarație de evitare a dublei finanțări 

Anexa 7 - Declarație candidat că nu e angajat al liderului de proiect și al partenerilor 

acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv 

Anexa 8- Declarație pe propria raspundere ca nu are calitatea de asociat, administrator, 

reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul 

acestui program 

 

 


