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27.09.2021

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 programului de formare antreprenorială
din cadrul proiectului „Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!” - Cod proiect
POCU în MySMIS: 150435, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Proiectul este implementat de Asociația Exino, în calitate de lider de proiect,
împreună cu Asociația Practicienilor și Specialiștilor în Economie Socială, în calitate de
partener în Municipiul Timișoara.

În cadrul proiectului se va acorda un sprijin financiar unui număr de 24 de planuri de
afaceri în cuantum de 25.000 euro/plan, ce se vor concretiza în 24 de noi întreprinderi
înființate de cei 24 de câștigători ai concursului de antreprenoriat.

Metodologia are ca scop să permită o abordare unitară la nivelul proiectului a
procesului de recrutare și selectare a grupului țintă. Acest document va asigura
derularea unui proces de selecție unitar și transparent al grupului țintă (GȚ) 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, cu minim 10 zile 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 115 persoane care urmează să
beneficieze de programul de formare antreprenorială dezvoltat și derulat 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 proiectului este susținerea dezvoltării unui ecosistem

competitiv de afaceri, centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună
accent pe încredere, eficiență și excelență prin înființarea, demararea funcționarii și
susținerea dezvoltării sustenabile a 24 de noi întreprinderi cu profil non agricol în
Municipiul Timișoara care vor crea valoare adăugată prin dezvoltarea competențelor
antreprenoriale pentru un număr de 115 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială cu domiciliul în teritoriul SDL, subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora
cu până la 25.000 euro și prin crearea a minim 24 de noi locuri de muncă. Proiectul își
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propune trei direcții majore de acțiune ce au ca scop final creșterea gradului de ocupare
prin dezvoltarea de activități pe cont propriu.

În acest sens cele trei direcții majore de acțiune propuse spre finanțare au în
vedere următoarele: - 1. Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr
de 115 de persoane (aflate în risc de sărăcie și excluziune socială), persoane cu vârsta de
peste 18 ani, ce intenționează sa înființeze o afacere non agricolă în zona urbană, în
vederea elaborării planului de afaceri aferent concursului organizat prin proiect, cât și
printr-un stagiu de practică în cadrul unor întreprinderi existente, funcționale, a cărei
activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de
afaceri selectat 2. Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanță/mentorat
în vederea înființării și demarării întreprinderilor noi. 3. Sprijinirea unui numar de 24 de
antreprenori prin acordarea de subvenții în vederea dezvoltării unei afaceri, subvenții în
cuantum de maxim 25.000 euro calculat la cursul Info euro aferent lunii septembrie 2019.
Proiectul își propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltării
competențelor antreprenoriale – atât prin formarea celor 115 membrii ai grupului țintă
cât și prin înființarea și demararea funcționării, cele 24 de noi afaceri dezvoltate în
Municipiul Timișoara. Cele 115 de persoane formate în vederea dobândirii de
competențe antreprenoriale vor avea oportunitatea și competențele certificate de a
demara activități economice pe cont propriu putând contribui la dezvoltarea economică
durabilă a Municipiului Timișoara.

3. Obiectivele specifice ale proiectului
1. Implementarea unor programe de formare în vederea încurajării

antreprenoriatului și dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 115
de persoane interesate în dezvoltarea unor activități pe cont propriu. Programul de
formare este structurat pe două aspecte esențiale: 1. dezvoltarea și derularea unui
program de formare pentru un număr de 115 persoane din grupul țintă care doresc să
demareze o activitate independentă în vederea dobândirii competențelor necesare,
competențe certificate de către ANC; 2. Furnizarea unui program de consiliere și sprijin
pentru 115 persoane din grupul țintă in vederea dobândirii competentelor practice
pentru elaborarea unui plan de afaceri ce are ca scop final demararea unei activitaþi
independente. Prin intermediul procesului de sprijin și consiliere în dezvoltarea
planurilor de afaceri se are în vedere asistarea celor 115 persoane din grupul țintă în
dezvoltarea planurilor de afaceri în conformitate cu metodologia de derulare a
concursului de antreprenoriat. 2. Încurajarea și sprijinirea antreprenoriatului prin
oferirea de sprijin financiar nerambursabil și de consiliere/consultanță/mentorat în
vederea dezvoltării a 24 de afaceri pe cont propriu în teritoriul SDL. Programul de sprijin
oferit are în vedere trei componente principale – 1 - este dată de participarea celor 24
de persoane la un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente,
funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea
aferentă planului de afaceri selectat; 2 - sprijinul acordat celor 24 de câștigători ai
concursului de antreprenoriat este dat de furnizarea unui program de mentorat în
vederea dezvoltării activității independente în conformitate cu planul de afaceri selectat;
3 - acordarea de sprijin financiar sub forma unei scheme de antreprenoriat pentru cele
24 de noi întreprinderi. Această componentă are în vedere asigurarea finanțării necesare
pentru dezvoltarea noilor afaceri. 3. Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la
nivelul teritoriului SDL prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol în vederea
dezvoltării a cel puțin 24 de noi locuri de muncă sustenabile. În vederea atingerii
obiectivului de dezvoltare a minim 24 de noi locuri de muncă se au în vedere
următoarele aspecte - fiecare din cele 24 de noi întreprinderi sprijinite beneficiare a
schemei de ajutor de antreprenoriat (minimis) are în vedere obligația de a înființa un
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număr minim de 1 nou loc de muncă. În vederea asigurării sustenabilității locurilor de
muncă create în cadrul proiectului se are în vedere obligativitatea beneficiarilor de
ajutor de antreprenoriat (minimis) de a păstra locurile de muncă pentru o perioadă
minimă de 12 luni - din care minim 6 luni în perioada în care beneficiază de sprijin
financiar prin schema de ajutor de minimis și alte minim 6 luni în perioada de
sustenabilitate, după cele 12 luni în care beneficiază de sprijin de minimis
(antreprenoriat) prin intermediul proiectului.

4. Cadrul legal aplicabil
Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, aprobate prin Ordinul M.F.E. nr.

536/2016;
Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020
Strategia de Dezvoltare Locală (SDL)
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)
Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții
și Planul de Dezvoltare Regională Vest
Ghidul Solicitantului - Măsura 7 - Dezvoltarea mediului antreprenorial prin

înființarea de întreprinderi noi; Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală
elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate
(roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu
populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC

Schema de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în
orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori"

Contractul de finanțare încheiat între Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest și Asociația
Exino din București;

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.

5. Prezentarea generală a teritoriului SDL
Teritoriul vizat de SDL a fost conceput astfel încât să cuprindă străzile din zone

urbane coerente din punct de vedere economic, social și fizic, care îndeplinesc cerințele
de constituire a ZUM-urilor alături de zona urbană funcțională aferentă.

Perimetrul teritoriului SDL cuprinde 7 zone (Zona Soarealui, Zona Fabric, Zona
Ghiroda Nouă, Zona Kuncz-Plopi, Zona Ciarda Roșie, Zona Crișan, Zona Modern), având
incluse în acestea și patru zone urbane marginalizate (ZUM1 Kuncz, ZUM2 Dorobanților,
ZUM3 Traian și ZUM4 Mătăsarilor) definite după cum urmează:
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ZUM1 Kuncz: Este format din următoarele străzi: Strada Aviatorilor, Strada
Energiei, Strada Poiana Mărului, Strada Satu Mare, Strada Suboleasa și Strada Zefirului.
Cele 7 străzi reprezintă o parte din Zona Kuncz-Plopi, fiind situat la est de Zona Fabric,
la sud de Canalul Bega, care are la nord zonele Modern și Ghiroda Nouă, iar în sudul
zonei Kuncz-Plopi se află cartierul Soarelui, împreună cu Ciarda Roșie. ZUM1 Kuncz este
delimitat la Nord de intersecția străzilor Aviatorilor și Zefirului. În Vest, limita de
demarcare a ZUM1 Kuncz este reprezentată de intersecția străzilor Târgu Mureș și Satu
Mare. La Sud, limita o reprezintă răspântia străzilor Satu Mare și Torac. Delimitarea
Estică a acestui ZUM este reprezentat de intersecția străzilor Poiana Mărului și Zefirului.

ZUM2 Dorobanților: Zona urbană marginalizată cu numărul 2 se află pe o singură
stradă, respectiv Calea Dorobanților, reprezentând granița de Nord a teritoriului propus
de prezenta strategie. Calea Dorobanților se regăsește în Zona Modern, o zonă aflată în
partea de est a Municipiului Timișoara. Limita Estică a ZUM2 Dorobanților este
reprezentată de intersecția căii Dorobanților cu strada Ștrandului. Iar extrema Vestică a
acestui ZUM este marcată de intersecția străzilor Uzinei cu Dorobanților.

ZUM3 Traian: Zona Traian reprezintă o zonă de referință pentru istoria
municipiului de pe Bega, dar care de-a lungul anilor a intrat tot mai mult în declin,
ajungând chiar o zonă marginalizată a teritoriului, în special pe strada Ecaterina
Teodoroiu și Petre Ispirescu, străzi care formează zona urbană marginalizată 3. ZUM3
Traian este delimitat la Nord de intersecția străzilor Timocului și Petre Ispirescu. În Vest,
limita de demarcare a ZUM3 Traian este reprezentată de intersecția străzii Zavoi cu
Piața Petru Rareș. La Sud, limita o reprezintă răspântia străzilor Costache Negruzzi și
Petre Ispirescu. Delimitarea Estică a acestui ZUM e reprezentată de intersecția străzilor
Ecaterina Teodoroiu și Ion Creangă.

ZUM4 Mătăsarilor: Zona urbană marginalizată cu numărul patru cuprinde
următoarele străzi: Orăștie, Turda, Palmierilor, Ștrandului, Glinka, Alpiniștilor și
Mătăsarilor. ZUM 4 este delimitat la Nord de Calea Dorobanților, la Sud Strada Rozelor,
la Est Strada Strandului și la Vest Calea Dorobanților.

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 Asociației Exino,
https://exino.ro/proiecte/gal-timisoara/a-i-sprijin-pentru-infiintarea-de-noi-
intreprinderi-sociale/, 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 prezenta
Metodologie de selecție și de anexele aferente.
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Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:

- să fie persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială conform indicatorului
AROPE (at risk of poverty or social exclusion - persoanele în risc de sărăcie sau
excluziune socială).

- să fie persoane care au domiciliul sau reședința exclusiv în teritoriul SDL (Zona
Plopi-Kuncz, Zona Soarelui, Zona Modern, Zona Ciarda Roșie, Zona Fabric, Zona Ghiroda
Nouă, Zona Crișan). Persoanele vor face dovada domiciliului sau reședinței prezentând o
copie după cartea de identitate valabilă, semnată “conform cu originalul” de către
candidat.

- să fie persoane care declară pe propria răspundere că intenționează să înființeze o
afacere non-agricolă în mediul urban în zona de implementare a proiectului, respectiv
GAL Timișoara/teritoriul SDL exprimat și pe pagina proiectului,

- să nu facă parte din grupul de tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16-29 ani, care
nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă),

- să fie persoane cu capacitate de exercițiu, adică persoane majore cu vârsta de
peste 18 ani (Cod Procedura Civila art. 38), care declară că doresc să inițieze o afacere
independentă.

Nu au voie să participe la cursurile de formare antreprenorială 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.

Pentru promovarea egalității de gen, selecția grupului țintă va include intervenții
care vizează îmbunătățirea inserției sociale și profesionale a femeilor – cu accent asupra
femeilor provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie
rroma, cât și a bărbaților – care vor contribui în mod direct la promovarea egalității de
gen.

Dosarul de recrutare al grupului țintă va conține următoarele documente:
1. Formular de înscriere grup țintă - (Anexa 1)
2. Scrisoare de motivație - (Anexa 2)
3. Acord de utilizare a datelor personale - (Anexa 3)
4. Declarație privind statutul pe piața muncii a persoanei - (Anexa 4)
5. Declarație de intenție cu privire la inițierea unei afaceri - (Anexa 5)
6. Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei firme - (Anexa 6)
7. Declarație de evitare a dublei finanțări - (Anexa 7)
8. Copie CI (Carte de identitate) cu înscrisul Copie conform cu originalul și

semnătura titularului,
9. Copie certificat naștere sau/și căsătorie, cu înscrisul Copie conform cu originalul

și semnătura titularului,
10. Documente studii (minim 10 clase), cu înscrisul Copie conform cu originalul și

semnătura titularului,
11. Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru participare la cursul de formare

antreprenorială,
12. CV (model Europass)
13. 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)
14. Declarația pe proprie răspundere care atestă încadrarea persoanei în categoria

persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - (Anexa 9). Persoana va
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completa situația în care se încadrează. Dacă se incadrează în situațiile: risc de săracie
sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii, vor atașa la dosarul
de înscriere documente justificative eliberate de autoritățile publice competente
(Direcția de asistență socială Timișoara, etc), care atestă încadrarea în una din aceste
două situații (risc de săracie sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă
a muncii). Dacă se încadrează în situația: se confruntă cu o deprivare materială severă,
va bifa dintre cele nouă elemente, cel puțin patru dintre acestea.

15. Declarația pe propria răspundere privind înscrierea obligatorie a candidatului și
în alt proiect POCU/POR din SDL Timișoara.

Perioada se selecție a grupului țintă se desfășoară între 04.10.2021 - 15.11.2021. Nu
se vor lua în considerare dosarele sosite înainte de data de 04.10.2021 și după
15.11.2021 - data primirii dosarului de înscriere.
Selecția grupului țintă

Lansarea oficială a selecției se va realiza prin postarea anunțului de selecție pe
site-ul Liderului, www.exino.ro precum și pe pagina de Facebook a proiectului. De la
lansarea oficială a selecției se pot depune dosarele de înscriere în grupul țintă.

Persoanele interesate să beneficieze de oferta proiectului vor putea depune
personal dosarele cu documentele necesare înscrierii în grupul țintă al proiectului, zilnic
de luni până vineri, între orele 9-13, la adresa: str. Gheorghe Lazăr nr.9, HQE 308, et.3,
corp E, Timișoara, Jud. Timiș. La această adresă se vor afla Dna. Crista Alina Mihaela –
(0723.618.153) – Coordonator activitate partener, Dl. Țîru Laurențiu-Gabriel
(0755.062.627) – Expert identificare, recrutare, mobilizare si monitorizare GT și Dl.
Vasiluță Stefănescu Marius (0768.855.516) – Responsabil GDPR.

Expertul va primi dosarele de înscriere, respectând principiul primul venit-primul
servit. Fiecare dosar de înscriere va fi înregistrat în registru de grup țintă de către Dl.
Răzvan Gavrilescu 0722.455.447 - Coordonator activitate de informare și recrutare grup
țintă al Liderului de proiect.

De asemeni, persoanele interesate de oferta proiectului vor putea transmite
dosarul de înscriere și prin poștă/curier, la adresa: Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj
1, Birou 27, Sector 5, București - Persona de contact: Dl. Răzvan Gavrilescu 0722.455.447
- Coordonator activitate de informare și recrutare grup țintă. Aceasta le va înregistra și
va trimite numărul de înregistrare către fiecare candidat la datele trecute în
documentele de înscriere.

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.

Numărul de înregistrare este atribuit de către Coordonatorul activității de
informare și recrutare grup țintă al Liderului de proiect fiecărui dosar de candidatură și
va fi comunicat candidatului la datele de contact puse la dispoziție de către acesta în
dosarul de candidatură. După comunicarea numărului de înregistrare al dosarului depus
de către candidat, Coordonatorul activității de informare și recrutare grup țintă al
Liderului de proiect, va repartiza dosarele fiecărui Expert de identificare, recrutare,
mobilizare și monitorizare a grupului țintă, în vederea analizării și verificării conform
prezentei metodologii.

Fiecare expert va verifica dosarele repartizate și va comunica fiecărui candidat
rezultatul verificării astfel:
- În 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 identificare, recrutare,
mobilizare și monitorizare a grupului țintă, asupra documentelor ce lipsesc de la dosar
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pentru completarea acestuia. Completarea dosarului se va face în termen de maximum 5
zile calendaristice de la data comunicării.
- Documentele solicitate pentru completare de către Expertul identificare, recrutare,
mobilizare și monitorizare a grupului țintă, la dosarul candidatului vor fi transmise de
către candidat, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării de
către Expertul identificare, recrutare, mobilizare și monitorizare a grupului țintă, prin
depunere personală sau prin poștă/curier astfel:
- pentru Expertul identificare, recrutare, mobilizare și monitorizare a grupului țintă al
Liderului de proiect: Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5,
București, Dna. Daniela Soroș - 0721370300.
- pentru Expertul identificare, recrutare, mobilizare și monitorizare a grupului țintă al
Partenerului: str. Gheorghe Lazăr nr.9, HQE 308, et.3, corp E, Timișoara, Jud. Timiș -
Laurențiu-Gabriel ȚÎRU - 0755062627.
- În cazul în care, în termenul menționat, nu sunt completate integral documentele
lipsă, persoana în cauza este respinsă.

După verificarea completării dosarului, Experții de identificare, recrutare, mobilizare și
monitorizare a grupului țintă vor transmite, în cel mai scurt timp, candidatului rezultatul
verificării.

6. Formare profesională
Persoanele care au fost declarate admise în grupul țintă vor urma programul de formare
antreprenorială de minim 40 de ore în conformitate cu normele și metodologiile emise
de către Autoritatea Națională pentru Calificări.
Derularea procesului de formare antreprenorială are în vedere furnizarea unui program
de FPC în vederea dobândiri de competențe antreprenoriale pentru un număr de 115 de
persoane din grupul țintă. Procesul de formare antreprenorială se derulează pe o durată
de minim 40 de ore compuse dintr-un modul de teorie și un modul practic. In cadrul
modulului de teorie formatorii vor asigura furnizarea materiei de curs, în conformitate
cu suportul de curs depus odată cu dosarul de acreditare ANC, în cazul modulului
teoretic – de predare vor fi prezentate elementele esențiale și cunoștințele teoretice
esențiale pentru grupul țintă în vederea dobândirii competențelor antreprenoriale.
Cele 3 elemente ale pregătirii teoretice au în vedere următoarele aspecte –
1.Dobândirea competențelor antreprenoriale cheie în conformitate cu standardul
ocupațional se derulează pe baza de sesiuni de formare teoretică, predare din partea
formatorilor pentru participanții la programul de formare. In timpul orelor de pregătire
teoretică persoanele care beneficiază de programul de formare antreprenorială vor
dobândii cunoștințele teoretice necesare pentru demararea unui proiect antreprenorial,
în același timp vor avea acces la referințe bibliografice și informații necesare
aprofundării cunoștințelor antreprenoriale. 2. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă
cu principiile temelor secundare ale FSE (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
Inovare socială; Imbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor
informației și comunicațiilor) – are în vedere furnizarea de informații concrete privind
necesitatea de a sprijinii procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și utilizării
eficiente a resurselor în vederea protejării mediului înconjurător, totodată vor fi
prezentate elementele de inovare sociala și rolul activ pe care companiile trebuie să îl
asume în procesul de dezvoltare socială, nu în ultimul rând vor fi prezentate beneficiile
utilizării tehnologiei informațiilor și ale comunicațiilor în procesul de dezvoltare
antreprenorială și în creșterea șanselor de succes pe piața economică. 3. Familiarizarea
persoanelor din grupul țintă cu temele orizontale (dezvoltare durabilă, Egalitatea de
șanse și non-discriminarea, Promovarea egalității de șanse între femei și bărbați) – are în
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vedere prezentarea elementelor legale ce trebuie avute în vedere atât din punct de
vedere al conservării și protejării mediului – inclusiv principiul poluatorul plătește, cât și
elementele legale ce țin de promovarea egalității de șanse și a nediscriminarii. Se are în
vedere prezentarea elementelor legale cu privire la obligațiile legale de nediscriminare a
grupurilor vulnerabile și de asigurare a egalității de șanse între bărbati și femei.
Un element esențial pe care se va pune accentul este faptul ca în dezvoltarea planurilor
de afaceri participanții la concurs vor trebui să țină cont de elementele prezentate la
punctele 2 și 3 urmând să fie punctate suplimentar acele proiecte care integrează activ
principiile menționate anterior.
In cadrul modulului practic, dezvoltat prin programul de formare antreprenorială se are
în vedere sprijinirea celor 115 persoane din grupul țintă beneficiare ale programului de
formare în antreprenoriat în procesul de dezvoltare a planului de afaceri. In cazul
modulului teoretic formatorii vor oferii ghidaj pentru cele 115 persoane din grupul țintă
în vederea creșterii calității planurilor de afaceri dezvoltate. Formatorii pentru
derularea programului de formare antreprenorială vor asigura sprijin individualizat
pentru fiecare membru al grupului țintă în dezvoltarea planului de afaceri. Planul de
afaceri urmează să fie evaluat în procesul de evaluare în vederea obținerii certificatului
de competențe ANC.
In vederea evaluării și certificării competențelor dobândite de cei 115 participanți la
programul de formare antreprenorială se va organiza o sesiune de evaluare pentru
fiecare grupă de formare – în conformitate cu metodologia ANC.
Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunoștințelor teoretice –
test scris, și un element de verificare a competențelor practice – evaluarea planurilor de
afaceri elaborate.

7. Dispoziții finale

Dispozițiile prezentei metodologii se completează ulterior cu ordine de ministru,
instrucțiuni AM POSDRU, legislație națională sau/și comunitară.

Aprobat,
Manager de proiect
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ANEXE:
1. Formular de grup țintă.
2. Scrisoare de motivație.
3. Acord de utilizare a datelor personale.
4. Declarație privind statutul pe piața muncii.
5. Declarație de intenție cu privire la inițierea unei afaceri.
6. Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei firme.
7. Declarație privind evitarea dublei finanțări.
8. Copie CI (Carte de identitate) cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura
titularului.
9. Copie certificat naștere sau/și căsătorie, cu înscrisul Copie conform cu originalul și
semnătura titularului.
10. Documente studii (minim 10 clase), cu înscrisul Copie conform cu originalul și
semnătura titularului.
11. Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru participare la cursul de formare
antreprenorială.
12. Curriculum Vitae al candidatului.
13. Declarație candidat ca nu e angajat al liderului de proiect si ai partenerilor acestuia.
14. Declarație pe proprie răspundere care atesta încadrarea persoanei in categoria
persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune socială. Persoana va completa situația în
care se încadrează. Dacă se încadrează în situațiile: risc de sărăcie sau trăiesc în
gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii, vor atașa la dosarul de înscriere
documente justificative eliberate de autoritățile publice competente (Direcția de asistență
socială Timișoara, etc), care atestă încadrarea în una din aceste două situații (risc de
sărăcie sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii). Dacă se
încadrează în situația: se confruntă cu o deprivare materială severă, va bifa dintre cele
nouă elemente, cel puțin patru dintre acestea.
15. Declarația pe propria răspundere privind înscrierea obligatorie a candidatului și în alt
proiect POCU/POR din SDL Timișoara.


