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1.

PREAMBUL

Prin prezenta Metodologie de Selecție a Grupului Țintă (MSGT) se realizează o descriere
succintă a modului de selecție, recrutare și înregistrare a Grupului Țintă (GT) în cadrul proiectului
“START UP

AIR - Antreprenoriat Inovativ în

Regiunea

Nord-Vest”, cod proiect:

POCU/82/3/7/103955, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor
locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor. Scopul este de
informare și conștientizare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, la
metodologia de selecție GT si la metodologia de selecție a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite
in cadrul proiectului, precum și selecția persoanelor care vor participa la cursurile de formare
antreprenorială.
MSGT este întocmită pentru atingerea și respectarea indicatorilor cantitativi și calitativi
prevăzuți în Cererea de Finanțare (CF). Prezenta Metodologie de Selecție a Grupului Țintă (MSGT)
a fost întocmită de Liderul de Parteneriat- Asociația Inceptus România, fiind asumată și utilizată
în mod unitar de către toți partenerii implicați în implementarea proiectului START UP AIR.
Parteneriatul pentru implementarea proiectului are următoarea structură:
Denumirea
Poziția în
partenerului
parteneriat
Asociația Inceptus Lider
România
parteneriat

Date de contact
Cluj-Napoca, Str. Anatole France, nr. 22, județul Cluj
www.startupair.ro
www.facebook.com/ProiectStartupAIR
startupair.biz@gmail.com
Rareș Iancu – Expert grup țintă
Telefon: 0720733106
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Camera de Comerț Partener 1
și
Industrie
Bistrița-Năsăud
SC FiaTest SRL
Partener 2

Patronatul
Tinerilor
Întreprinzători Cluj

Partener 3

Bistrița, Str. Petre Ispirescu, nr. 15A, jud. Bistrița-Năsăud
http://www.cciabn.ro/startupair
Telefon: 0263230640
23, strada Armenească, 021042, București
Tel: + 40 21 312 13 47
Fax: + 40 21 312 21 06
Mobil: + 40 735 608 310
Email: proiecte@fiatest.ro
Strada Regele Ferdinand, nr, 22-26, etajul 3
(Magazinul Central)
startupair@ptic.ro
Tel: 0758741501
Laura Șuteu-Moldovan
Expert Grup Țintă

MSGT prevede acțiuni pentru selecția, recrutarea și înregistrarea GT cu respectarea
egalității de tratament, fără niciun fel de discriminare pe considerente de sex, origine rasială sau
etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. În vederea asigurării
accesibilității pentru toți cei interesați, informarea si selecția GT se va realiza atât in mediul online
pentru o vizibilitate cat mai mare și acces nerestricționat la înscriere a oricărei persoane
interesate, cât și offline prin întâlniri directe pentru a se asigura accesul egal la informații a
tuturor potențialilor participanți din toate județele regiunii, inclusiv pentru cei care nu au acces
la internet. De asemenea, se va asigura respectarea tratamentului egal între femei și bărbați prin
faptul ca minim 50% din GT va fi format din femei.

MSGT vizează selectarea acelor potențiali beneficiari interesați și capabili să participe la
toate activitățile proiectului și, mai mult, să asigure, după obținerea finanțării nerambursabile,
sustenabilitatea planurilor de afacere, inclusiv menținerea activității legate de teme orizontale și
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a temelor secundare. Se va pune accent în selecția și recrutarea persoanelor și domeniul de
activitate al afacerii vizate și includerea unor măsuri legate de inovarea socială, capacitatea
integrării tehnologiilor informațiilor și a comunicațiilor, dezvoltare și inovare tehnologică,
economia circulară, dezvoltare durabilă și eficientizarea resurselor, precum și implicarea
personală prin alocarea de resurse și fonduri proprii în dezvoltarea și susținerea afacerii.

2.

GRUPUL ȚINTĂ ELIGIBIL PENTRU PROIECT

Se pot înscrie în cadrul proiectului ”START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în Regiunea
Nord-Vest” doar acele persoane fizice considerate eligibile conform Cererii de Finanțare (CF) și
care trec prin etapele de preselecție și selecție organizate în cadrul proiectului și cuprinse în
prezenta Metodologie de Selecție a Grupului Țintă (MSGT). Procesul de preselecție și selecție
urmărește atragerea beneficiarilor cu respectarea condițiilor de eligibilitate și a anumitor criterii
de calitate, definite mai jos:

CARACTERISTICILE GRUPULUI ȚINTĂ ELIGIBIL
CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
Pentru participarea 1. vârsta de minimum 18 ani împliniți
2. au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban al regiunii Nord
la activitățile
Vest;
proiectului
3.
intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban al
beneficiarii care
Regiunii Nord-Vest (Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrițaurmează să fie
Năsăud);
înregistrați în
4. nu deține și nu are calitatea de acționar/asociat majoritar în altă societate
evidența GT
comercială în același domeniu de activitate cu cel în care intenționează să
trebuie să
deschidă afacerea în cadrul proiectului, la momentul înscrierii în proiect
îndeplinească
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cumulativ
următoarele
condiții

(*Notă: în momentul acordării finanțării, nu vor fi acționari majoritari în
nicio altă firmă)
5. se încadrează în următoarele categorii de pe piața muncii:
o angajat/angajat pe cont propriu
o șomeri
o persoane inactive
6. are minim studii liceale
7. nu s-a înscris și nu face parte din grupul țintă al altui operator de grant
în cadrul acestei scheme
8. nu a mai beneficiat de ajutor de Minimis în ultimii 3 ani consecutivi,
ajutor care, cumulat cu prezenta schemă de Minimis, să depășească
echivalentul în lei a €200.000 (€100.000 în cazul întreprinderilor unice
care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost)
conform Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru
aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene ajutoarelor de Minimis).
 Categoria ”Angajat, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în
scopul creării de noi locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o
activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor
individuale și membrii întreprinderilor familiale).
 Categoria ”Șomeri” include persoanele care nu au loc de muncă și nu realizează
venituri și sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minim 16 ani.
 Categoria ”Persoanele inactive” include persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și
65 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj
(de ex. studenți, persoane casnice). Pensionarii nu fac parte din grupul țintă al
prezentului proiect

NU este permisă participarea la activitățile proiectului pentru:
 angajații Liderului de Parteneriat și a partenerilor acestuia, precum nici
pentru soțul sau soția sau rudele/afinii acestora până la gradul 2
inclusiv;
 tinerii NEET’S (adică tineri cu vârsta între 16-24 ani care nu urmează
nici o formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă)
 pensionari
Nu se finanțează prin prezentul program:
 pescuit și acvacultură | ex. păstrăvărie
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producție primară de produse agricole | ex: orice afacere cu specific
agricol: livada de pomi fructiferi, plantație de legume, apicultură
transformarea şi comercializarea produselor agricole | ex: depozit de
legume și fructe provenite de la producători autohtoni
activități de export | ex: orice activitate de export, creare rețele de
distribuție la export
folosirea mărfurilor naţionale în locul celor importate | ex: orice afacere
condiționată de folosirea produselor din România
transport rutier de mărfuri | ex: achiziția de vehicule de transport rutier
de mărfuri

CRITERII DE CALITATE
Grupul țintă (GT)
TOTAL al
proiectului
Caracteristicile
grupului țintă din
punct de vedere al
genului
Din punct de
vedere al
statutului pe piața
muncii
Din punct de
vedere al
activităților în care
se vor implica în
proiect
Din punct de
vedere al ideii de
afacere propusă în
cadrul proiectului



450 de persoane fizice



minim 50% din GT vor fi femei.





minim 20 șomeri;
minim 150 persoane inactive;
minim 280 angajați/angajați pe cont propriu.



400 persoane vor fi înscrise la cursul de competențe
antreprenoriale;
50 persoane care dețin deja o diplomă de competențe
antreprenoriale se vor înscrie direct la concursul de planuri de
afaceri;
minim 20 persoane din fiecare județ al regiunii Nord-Vest.
Inițiativă și motivație
Experiență relevantă
Piața și produsul
Abilități manageriale
Tehnic și financiar
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3.

IDENTIFICAREA GRUPULUI ȚINTĂ ELIGIBIL

Pentru selecția grupului țintă se va realiza o campanie de promovare având drept scop pe
de o parte informarea persoanelor din Regiunea Nord-Vest cu privire la oportunitățile și
beneficiile oferite în cadrul proiectului, programul de formare antreprenorială și concursul de
planuri de afaceri, iar pe de altă parte, recrutarea, selecția și înregistrarea persoanelor eligibile în
proiect. Campania de promovare pentru atragerea GT va fi organizată și susținută de experții
parteneriatului, fiind coordonată de Responsabilii de implementare și de Managerul proiectului.
Prin intermediul acestei campanii sunt definite și canalele prin intermediul cărora se creează
drum pentru accesul GT în proiect și modalitățile de interacțiune cu experții GT.
TIPUL CAMPANIEI
DURATA
CAMPANIILOR

MODALITĂȚI
UTILIZATE PENTRU
ATRAGEREA
GRUPULUI ȚINTĂ

OFF-LINE
10 luni (luna 1- luna 10)
Campania offline de recrutare Grup țintă se va realiza în toate cele 6
județe ale Regiunii Nord Vest, cu respectarea, în principiu, a
următoarei distribuții între parteneri:
 Asociația Inceptus România - lider de parteneriat- județele CJ,
SJ, MM;
 Camera de Comerț și Industrie Bistrița- Năsăud- Partener 1județele BN, CJ;
 SC FiaTest SRL - Partener 2 - județele BH, SM;
 Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj - Partener 3– județele
CJ, BH
Menționăm că fiecare partener are posibilitatea să înregistreze în
grupul țintă al proiectului persoane din alte județe din regiunea Nord
Vest în funcție de solicitările primite și de evoluția selecției grupului
țintă.
Campanie offline va fi implementată prin următoarele activități:
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a) organizarea a minim 16 seminarii informare și selecție GT la
nivel de parteneriat, minim 4 seminarii organizate de fiecare
partener, cel puțin 1 seminar în fiecare județ al regiunii NV
b) distribuire de informații în fiecare județ cu privire la selecția
GT, activitățile de formare și selecție PA la sediile unor entități
relevante la nivel local sau regional
c) distribuire și afișare materiale informative în locuri strategice
în funcție de caracteristicile GT vizat (de ex AJOFM pentru
șomeri; universități pentru persoane inactive, studenți; sediile
de firme pentru persoane angajate)
d) recrutarea directă a beneficiarilor proiectului la sediile
partenerilor sau în alte locații
TIPUL CAMPANIEI
DURATA
CAMPANIILOR

MODALITĂȚI
UTILIZATE PENTRU
ATRAGEREA
GRUPULUI ȚINTĂ

ON-LINE
10 luni (luna 1- luna 10)
a) Informarea respondenților Analizei de Nevoi (cercetare proprie)
cu privire la demararea proiectului și posibilitatea înscrierii în proiect
b) Informarea potențialilor beneficiari ai proiectului prin publicarea
informațiilor despre proiect pe pagina de internet a proiectului și a
partenerilor
c) Informarea potențialilor beneficiari ai proiectului prin publicarea
unor
anunțuri
în
rețele
sociale
–
pagină
Facebook/Instagram/Linkedin.
Se vor prezenta:
- modul și perioada de derulare a activităților
- modul de înscriere în proiect
- metodologia de selecție a grupului țintă
- prezentarea programului de formare antreprenorială
- metodologia de selecție a planurilor de afaceri
- programul evenimentelor de informare și selecție organizate
în cadrul proiectului
- modalitatea de contact
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ORGANIZAREA
SEMINARIILOR

ETAPA I – PREGĂTIREA
1.1. Identificarea și stabilirea
locațiilor de derulare a
seminariilor de selecție grup
țintă va fi asigurată de fiecare
partener din proiect
1.2. Realizarea și publicarea unui
anunț legat de organizarea
seminarului (locație, dată,
modalitate
și
perioadă
înscriere etc)
1.3. Pregătirea materialelor de
prezentare (prezentări ppt
proiect)
1.4. Pregătirea
echipamentelor
(aparat foto/video, laptop,
afișe etc)
1.5. Pregătirea
materialelor
suport
(Liste
prezență,
agendă
seminar,
documente/formulare
înregistrare GT, etc). Se vor
utiliza modelele din anexele:
Anexa 14 - Listă prezență
participanți
seminar
de
informare
1.6. Realizarea unei baze de date
cu persoanele înscrise la
seminar în baza solicitărilor
primite.
Experții GT se vor asigura de
realizarea acestor activități prin
utilizarea unor instrumente de
lucru și a anexelor prezentate mai

ETAPA II – DERULAREA
2.1. Organizarea logistică a
locației
de
derulare
a
seminarului
(afiș,
instalare
echipamente periferice, aparat
foto/video)
2.2. Înregistrarea participanților
prin completarea listelor de
prezență Anexa 14 - Listă
prezență participanți seminar de
informare
2.3. Susținerea prezentărilor de
către experții partenerilor vizând
cel puțin următoarele aspecte:
- modul si perioada de
derulare a activităților,
- modul de înscriere in
proiect,
- criteriile de eligibilitate
- metodologia selecție a
grupului țintă,
- prezentarea programului
de
formare
antreprenoriala,
- metodologia de selecție a
planurilor de afaceri,
- programul evenimentelor
de informare și selecție
organizate
în
cadrul
proiectului,
- modalitatea de contact
2.4. Sesiune de întrebări și
răspunsuri
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sus care fac parte integrantă din 2.5.
Evaluarea
seminarului
prezenta metodologie.
(Anexa 15 – Raport evaluare
seminar)
Responsabilii implementare ai 2.6. Realizarea de fotografii pe
solicitantului și fiecărui partener parcursul evenimentului
vor coordona și aviza, iar
Managerul general al proiectului
va aproba etapa de pregătire a
seminarului.
Pentru limitarea barierelor comunicaționale și respectarea egalității de șanse și tratament,
potențialii beneficiari ai proiectului au la dispoziție mai multe canale pentru contactarea
experților parteneriatului:
 profilul de social-media al proiectului www.facebook.com/ProiectStartupAIR
 website-ul proiectului www.startupair.ro
 telefonic: la numere de telefon de pe website-urile partenerilor
 e-mail startupair.biz@gmail.com
 direct la sediul fiecărui partener

4.

ETAPELE SELECȚIEI GRUPULUI ȚINTĂ

Pentru formarea Grupului Țintă (GT) asumat prin Cererea de Finanțare (CF), Parteneriatul
va utiliza sistemul “primul venit/primul servit”, în paralel cu aplicarea unor instrumente care să
permită și selectarea calitativă a GT așa cum este acesta descris la secțiunea ”Caracteristicile
grupului țintă al proiectului”. Recrutarea, selecția și înregistrarea GT va fi realizată de către
experții Parteneriatului în perioada ianuarie-octombrie 2018 sau până la completarea GT și a
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indicatorilor de calitate. Pentru înscrierea în proiect, persoanele interesate care îndeplinesc
condițiile de eligibilitate vor parcurge mai multe etape de tip administrativ-competitive.
Metodologia de înscriere, selecție și recrutare a persoanelor în evidența GT se realizează
cu respectarea etapelor descrise mai jos. Pe întreaga perioadă de derulare a proiectului
potențialii beneficiari pentru înscrierea în GT vor primi suport tehnic în vederea completării
formularelor:

ETAPA 1. ÎNSCRIEREA POTENȚIALILOR BENEFICIARI
Durată: ianuarie – octombrie 2018 sau la atingerea GT și a indicatorilor de calitate
Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate menționate la pct.2
GRUPUL ȚINTĂ ELIGIBIL PENTRU PROIECT – Caracteristicile grupului țintă se pot înscrie în
proiect parcurgând următorii pași:
DENUMIRE ETAPĂ
1. Completarea

formularului on-line


MODALITATEA DE PRELUCRARE
se completează formularul on-line de pe site-ul proiectului
www.startupair.ro prin accesarea butonului Aplică acum!
după completarea formularului on-line și după accesarea butonului de
finalizare a preînscrierii, beneficiarul primește un răspuns generat
automat de sistemul electronic: “Dragă XXXXXXXXX, Îți mulțumim
pentru completarea formularului de înscriere în proiectul StartUpAIR!
Informațiile tale au fost înregistrate în baza noastră de date. În curând,
unul dintre colegii noștri te va contacta telefonic sau prin email pentru
a stabili pașii următori. Între timp, te invităm să ne urmărești pe pagina
noastră de Facebook și pe website, pentru mai multe informații despre
activitățile noastre.
Cu drag,
Echipa StartUpAIR
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https://www.startupair.ro/
https://www.facebook.com/ProiectStartupAIR/”


pre-înscrierile sunt centralizate în mod automat de către sistemul
electronic, după ora/data de înscriere a beneficiarilor. Fișierul generat
de sistem va fi păstrat în evidența proiectului.

Înregistrarea în proiect se face cu preluarea/prelucrarea datelor cu
caracter personal. Asociația Inceptus România și partenerii săi sunt
operatori privați de date cu caracter personal. Prin înscrierea și trimiterea
oricărui document din partea persoanelor interesate, acestea atestă că au
luat la cunoștință prevederile prezentei Metodologii și își vor da acordul
cu privire la preluarea/prelucrarea datelor cu caracter personal.
“Am fost informat ca datele mele personale urmează sa fie prelucrate in cadrul Proiectului
START UP AIR – Antreprenoriat Inovativ in regiunea Nord-Vest, ID: 103955 implementat
de către [denumirea, adresa și contactul partenerului (operatorului de date)], fiind
necesare implementării proiectului anterior precizat. Am fost informat ca datele
înregistrate sunt destinate utilizării de către operator si sunt comunicate următorilor
destinatari: AM POCU, OIR POCU, alte autorități publice centrale/locale competente in
gestionarea fondurilor europene. Am fost informat ca, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, beneficiez de dreptul de
acces, de intervenție asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
si ca am dreptul sa solicit ștergerea datelor printr-o cerere scrisa, datata si semnata la
sediul operatorului.”
“Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea (inclusiv foto-video) și transmiterea datelor
cu caracter personal, în condițiile precizate mai sus, in cadrul Proiectului START UP AIR –
Antreprenoriat Inovativ in regiunea Nord-Vest, ID: 103955”.

2. Contactarea de

către experții
proiectului pentru
pregătirea dosarului 
electronic de
înscriere
3. Trimiterea

electronică a

toate persoanele care s-au preînscris cu date valide pe formularul online vor fi contactate pe e-mail sau telefonic de către experții
proiectului pentru a li se explica pașii de urmat
li se va transmite dosarul electronic de înscriere sau li se va indica
locația de pe site-ul proiectului pentru a descărca documentele
aferente dosarului electronic de înscriere
Dosarul de înscriere se va trimite pentru validare la experții de grup
țintă, electronic, în format scanat, pe adresa de e-mail comunicată de
aceștia
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dosarului de
înscriere



Dosarul va conține documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor
de eligibilitate, astfel:
CRITERIU DE ELIGIBILITATE

DOCUMENT JUSTIFICATIV
în format electronic (scanat)
Vârsta minimă de 18 ani
Act identitate valabil
Reședința sau domiciliul în mediul rural Act identitate valabil
sau în cel urban în regiunea Nord-Vest
Intenționează să înființeze o afacere Declarație
pe
proprie
non agricolă în mediul urban în răspundere privind înregistrarea
regiunea Nord-Vest
în grupul țintă al proiectului
(Anexa
2
din
prezenta
Metodologie)
Nu deține și nu are calitatea de Declarație
pe
proprie
acționar/asociat majoritar în altă răspundere privind înregistrarea
societate comercială în același în grupul țintă al proiectului
domeniu de activitate cu cel în care (Anexa
2
din
prezenta
intenționează să deschidă afacerea în Metodologie)
cadrul proiectului, la momentul
înscrierii în proiect (*Notă: în
momentul acordării finanțării, nu vor fi
acționari majoritari în nicio altă firmă)
Dovedește că este
 Declarație
pe
proprie
• angajat/angajat pe cont propriu
răspundere privind statutul pe
• șomer
piața muncii (Anexa 3 din
• persoană inactivă (inclusiv tânăr
prezenta Metodologie)
până în 24 de ani care urmează o formă  Documente privind statutul pe
de învățământ)
piața muncii:
 angajat- ex: contract
individual de muncă
 angajat pe cont propriuex: certificat PFA
 șomer- ex: carnet de
șomer, adeverință
 document vizat care să
ateste că la momentul
înscrierii urmează o
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Nu fac parte din grupul țintă al altor
proiecte finanțate în cadrul prezentei
scheme START UP PLUS
Nu au mai beneficiat de ajutor de
minimis în ultimii 3 ani fiscali

formă de învățământ
(adeverință
de
la
facultate/universitate)
Declarație
pe
proprie
răspundere privind evitarea
dublei finanțări (Anexa 4 din
prezenta Metodologie)
Declarație
pe
proprie
răspundere privind evitarea
dublei finanțări (Anexa 4 din
prezenta Metodologie)
Certificat de absolvire în
Competențe
Antreprenoriale
(copie)

În cazul în care deține deja certificat de
absolvire
în
Competențe
Antreprenoriale
autorizat
de
Autoritatea Națională pentru Calificări
(ANC) - OPȚIONAL
Are minim studii liceale
Diploma pentru ultima formă de
studii absolvită – minim studii
liceale (copie)
Alte documente justificative

4. Validarea dosarului
electronic de
înscriere

5. Interviul de selecție

Certificat de naștere (copie)
Certificat de căsătorie, după caz
(copie)

 Experții proiectului vor valida dosarele electronice dacă sunt complete
și respectă condițiile de eligibilitate prin completarea Anexei 5 – Grila
de verificare eligibilitate. Aceștia au dreptul să solicite clarificări sau
documente suplimentare dacă situația o impune. Doar după obținerea
acestora dosarul poate fi declarat valid
 Persoanele cu dosare electronice complete vor fi programate de către
experții GT să participe la interviul de preselecție. Se poate refuza
participarea doar în situații bine argumentate și de maxim două ori.
 interviul va fi aplicat beneficiarilor pe baza unei grile. Categoriile de
intervievare din grilă sunt prestabilite de către experții de GT ai
proiectului și vor fi publice. Beneficiarii vor semna cu ocazia interviului
(în original/trimisă scanată pe email) Anexa 6 – Declarație pe proprie

14

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv tematic: 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955

răspundere privind participarea la interviu și Anexa 6.1 – Grila de
interviu.
 interviul va avea loc la sediul unuia dintre parteneri sau, prin excepție,
folosind unul dintre mijloacele video online (ex: Facebook, Skype etc)
 interviul va puncta următoarele criterii ale ideii de afaceri:
o Inițiativă și motivație – max. 10 puncte
o Experiență relevantă - max. 10 puncte
o Piața și produsul - max. 30 puncte
o Abilități manageriale - max. 30 puncte
o Tehnic și financiar - max. 20 puncte
 În urma interviului, se vor putea obține următoarele calificative:
o Admis, dacă obține minim 80 de puncte
o Pe lista de așteptare pentru următoarele 20 de zile, dacă obține
între 60 și 80 de puncte
o Respins, dacă obține mai puțin de 60 de puncte
Atenție! Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de mai sus nu implică în
mod automat înscrierea oficială în grupul țintă al proiectului. Aceasta se
va face în urma aplicării criteriilor de selecție calitativă prezentate mai jos,
la Etapa 2. Selecția grupului țintă.
O persoană fizică nu se poate înscrie în cadrul acestui apel de proiecte
decât într-un singur proiect. Înscrierea în mai multe proiecte creează
situația de dublă finanțare și excluderea acesteia din proiect.

ETAPA 2. SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ
Durată: ianuarie – octombrie 2018 sau la atingerea GT și a indicatorilor de calitate
Dosarele persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate menționate la pct.2
Caracteristicile grupului țintă și au trecut de ETAPA 1. ÎNSCRIEREA POTENȚIALILOR BENEFICIARI,
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vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii criteriilor de calitate și a indicatorilor proiectului,
astfel:
DENUMIRE ETAPĂ
MODALITATEA DE PRELUCRARE
1. Criteriile
de Criteriile de selecție respectă criteriile de calitate/indicatorii proiectului,
selecție
după cum urmează:
Grupul țintă (GT) TOTAL al
proiectului
Caracteristicile grupului țintă din
punct de vedere al genului
Din punct de vedere al statutului
pe piața muncii

Din punct de vedere al activităților
în care se vor implica în proiect

Din punct de vedere al ideii de
afacere propusă în cadrul
proiectului

 450 de persoane fizice

 minim 50% din GT vor fi femei.
 minim 20 șomeri;
 minim 150 persoane inactive;
 minim 280 angajați/angajați pe
cont propriu.
 400 persoane vor fi înscrise la
cursul
de
competențe
antreprenoriale;
 50 persoane care dețin deja o
diplomă
de
competențe
antreprenoriale se vor înscrie
direct la concursul de planuri de
afaceri;
 minim 20 persoane din fiecare
județ al regiunii Nord-Vest vor
participa la cursul de competențe
antreprenoriale
 Inițiativă și motivație
 Experiență relevantă
 Piața și produsul
 Abilități manageriale
 Tehnic și financiar
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2. Aplicarea
criteriilor de
selecție

Selecția grupului țintă se va face ținând cont în permanență de îndeplinirea
tuturor criteriilor de calitate prezentate mai sus.
În cazul în care s-au depășit înscrierile pe anumite categorii, se va sista
înregistrarea persoanelor din acele categorii de grup țintă și vor fi puse pe o
listă de rezervă.
Modalitatea de aplicare a criteriilor calitative în procesul de selecție a GT:








Criteriul categoriei de grup țintă (șomer, persoană inactivă,
angajat/angajat pe cont propriu): înregistrarea participanților va ține
cont permanent de încadrarea în valorile minime propuse pentru
fiecare categorie GT. Exemplu: dacă se constată înscrierea mai multor
angajați comparativ cu numărul șomerilor/persoanelor inactive
vizate prin proiect, înregistrarea persoanelor din categoria angajați se
va sista și se va concentra efortul doar pentru înscrierea persoanelor
din categoriile șomeri/persoane inactive
Criteriul – Grupul țintă (GT) TOTAL al proiectului: Proiectul se
adresează unui număr total de 450 de persoane. Dacă numărul
persoanelor înscrise este foarte mare, se vor crea liste suplimentare
de preînscriere care vor putea fi utilizate pentru înlocuirea
persoanelor care aleg să se retragă/atingerea altor criterii de calitate
Criteriul minim 50% din GT vor fi femei: din grupul țintă total al
proiectului, minim 50% vor fi femei. Prin urmare, se va ține cont
permanent de menținerea unui echilibru între înscrierile persoanelor
de sex masculin și înscrierile persoanelor de sex feminin;
Criteriul activităților în care sunt implicați în proiect – 50 persoane
care dețin deja o diplomă de competențe antreprenoriale: Din
grupul țintă total de 450 de persoane, 400 vor participa la cursul de
competențe antreprenoriale din proiect, iar 50 de persoane pot
participa direct la concursul de planuri de afaceri cu condiția
prezentării unui certificat autorizat de competențe antreprenoriale.
Selecția celor 50 de persoane care au deja o diplomă de competențe
antreprenoriale se va face după principiul “primul venit/primul servit”
și cu respectarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate și calitate
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Criteriul repartizării geografice a grupului țintă: se va avea în vedere
ca minim 20 persoane din fiecare județ al regiunii Nord Vest să fie
înregistrate și să participe la cursul de competențe antreprenoriale,
cu respectarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate și calitate.

În subsidiar, în selecția grupului țintă se va ține cont și de domeniul de
activitate al afacerii vizate și de includerea unor măsuri legate de inovarea
socială, capacitatea integrării tehnologiilor informațiilor și a comunicațiilor,
dezvoltare și inovare tehnologică, economia circulară, dezvoltare durabilă și
eficientizarea resurselor, precum și implicarea personală prin alocarea de
resurse și fonduri proprii în dezvoltarea și susținerea afacerii.
Atenție: Exemplele de aplicare a criteriilor de calitate descrise mai sus pentru
selectarea GT nu reprezintă o listă exhaustivă.
La atingerea unui anumit indicator de GT pentru o anumit categorie de GT nu
se vor mai prelua în evidența GT profile ale persoanelor din categoria
respectivă, continuând doar evaluarea dosarelor pentru categoriile de
indicatori rămase încă neacoperite.
3. Comunicarea
 Pe tot parcursul procesului de selecție, experții vor completa listele cu
rezultatelor după
rezultatele procesului de selecție:
aplicarea
o listă cu dosarele persoanelor acceptate – au îndeplinit criteriile de
criteriilor de
eligibilitate și criteriile calitative de selecție, au trecut de interviu și
selecție
au dosarul electronic complet
o listă cu dosarele persoanelor menținute în rezervă - au îndeplinit
criteriile de eligibilitate, au trecut de interviu, au dosarul electronic
complet, dar nu se încadrează în criteriile calitative de selecție
întrucât s-au atins indicatorii pentru acea categorie. Va rămâne pe
lista de rezervă pentru eventualitatea eliberării locurilor ca urmare
a renunțării altor persoane.
o listă cu dosarele persoanelor respinse – nu au îndeplinit criteriile de
eligibilitate/nu se prezintă sau nu au trecut de interviu/ nu se
încadrează în criteriile calitative de selecție și nu mai doresc
menținerea pe lista de rezervă
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 Toate persoanele înscrise în proiect vor primi o înștiințare pe email privind
rezultatul procesului de selecție în cel mai scurt timp de la data interviului
de selecție. Se vor transmite:
o Notificarea privind acceptarea în grupul țintă al proiectului (anexa
7 la prezenta Metodologie)
o Notificarea privind acceptarea pe lista de rezervă în cadrul
proiectului (anexa 8 la prezenta Metodologie)
o Notificarea privind neacceptarea în grupul țintă al proiectului
(anexa 9 la prezenta Metodologie)
4. Etapa
contestațiilor

5. Înregistrarea
dosarului în
Registrul de
Evidență a GT



potențialii beneficiari vor avea dreptul să conteste în scris rezultatele
obținute în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la comunicarea
rezultatului
 după clarificarea contestațiilor, se vor actualiza listele cu dosare și,
după caz, se vor retrimite comunicările privind rezultatul selecției
 Pentru finalizarea procesului de selecție și înscrierea oficială în
Registrul de grup țintă al proiectului, persoanele care sunt declarate
admise prin notificare vor primi Formularul de înregistrare
individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020 (Anexa 1) pe care îl vor completa, semna și trimite
împreună cu dosarul de înscriere în format fizic la sediul
beneficiarului/partenerului în maxim 5 zile lucrătoare de la data
notificării privind acceptarea în grupul țintă al proiectului:


Dosarul fizic va conține:
o Formularul de înregistrare individuală a participanților la
operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 1) – în original
o Declarație pe proprie răspundere privind înregistrarea în grupul
țintă al proiectului (Anexa 2) – în original
o Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii
(Anexa 3) – în original
o Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări
(Anexa 4) – în original
o Declarație pe proprie răspundere privind participarea la interviul
de selecție (Anexa 6) – în original
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o
o
o
o










Copie după act de identitate
Copie după certificat de naștere
Copie după certificat de căsătorie (după caz)
Copie după diploma pentru ultima formă de studii absolvită
(minim studii liceale)
o Copie după documente care să ateste statutul pe piața muncii
 angajat- ex: contract individual de muncă
 angajat pe cont propriu- ex: certificat PFA
 șomer- ex: carnet de șomer, adeverință
 persoană inactivă-ex: adeverință
de la
facultate/universitate
o Copie după certificat de absolvire în Competențe Antreprenoriale
(după caz)
o alte documente care ar putea fi solicitate, obligatorii prin diverse
instrucțiuni ale Autorității de Management – la cerere
Experții proiectului vor verifica Formularul de înregistrare
individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 20142020 (Anexa 1) prin completarea Anexei 10 – Grilă de verificare a
Formularului de înregistrare individuală a participanților la
operațiunile finanțate prin POCU 2014
Pentru finalizarea procesului de selecție, experții vor verifica dosarul
final al beneficiarului prin completarea Anexei 11 – Grilă de
verificare dosar final
înregistrarea persoanei în Registrul de evidență a GT se realizează cu
data la care se face avizarea dosarului complet; După înregistrare,
se va trimite persoanei o informare cu privire la înregistrarea oficială
în cadrul proiectului (Anexa 12 – Informare de înregistrare în grupul
țintă al proiectului)
centralizarea bazei de date cu GT selectat la nivelul partenerilor și la
nivelul proiectului se va realiza prin completarea Registrului GT
(Anexa 13) de către fiecare partener;
transmiterea Registrului GT lunar de către fiecare partener în termen
de 10 zile de la finalizarea fiecărei luni de implementare pentru
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centralizarea la nivel de proiect realizată de către Responsabilul
implementare S
Pentru asigurarea transparenței procesului de selecție, se va publica
permanent în mediul online stadiul selecției grupului țintă, inclusiv pe
categorii vizate.

Pe lângă anexele 1,2,3,4,6 experții GT vor utiliza anexele 5,7,8,9,10,11,12 pentru
gestionarea potențialilor beneficiari, anexe care fac parte integrantă din prezenta Metodologie
de Selecție a Grupului Țintă și care vor fi anexate dosarului de GT.
Tabel: centralizator al formularelor/anexelor care compun dosarul GT:
Nr
crt
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

DENUMIRE FORMULAR

ANEXA

Formularul de
înregistrare
individuală a
participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Formularul de
înregistrare
individuală a
participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020instrucțiuni de completare Anexa 1
Declarație pe proprie răspundere privind
înregistrarea în grupul țintă al proiectului
Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe
piața muncii
Declarație pe proprie răspundere privind evitarea
dublei finanțări
Grila verificare eligibilitate grup țintă

1

Declarație pe proprie
participarea la interviu

răspundere

privind

SE COMPLETEAZĂ
DE CĂTRE
Beneficiar

1.1

Nu se
completează

2

Beneficiar

3

Beneficiar

4

Beneficiar

5
6

Beneficiar

Expertul
GT
Expertul
GT
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8.

Grila de interviu selecție

9.

Notificarea privind acceptarea în grupul țintă al
proiectului START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ
în Regiunea Nord-Vest
Notificarea privind acceptarea pe lista de rezervă
în cadrul proiectului START UP AIR - Antreprenoriat
Inovativ în Regiunea Nord-Vest
Notificarea privind neacceptarea în grupul țintă al
proiectului START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ
în Regiunea Nord-Vest
Grilă de verificare a Formularului de înregistrare
individuală a participanților la operațiunile finanțate
prin POCU 2014
Grilă de evaluare a dosarului final GT

10.

11.

12.

13.
14.

6.1
7

8

Expertul
GT

9

Expertul
GT

10

Expertul
GT

11

Expertul
GT
Expertul
GT
Expertul
GT
Expertul
GT
Expertul
GT
Expertul
GT

15.

Informare de înregistrare în grupul țintă al
proiectului
Registru de grup țintă

16.

Contestația, dacă e cazul

-

17.

Răspuns la contestație, dacă e cazul

-

18.

Listă prezență participanți seminar de informare și

12
13

14

recrutare grup țintă
19.

Raport evaluare seminar de informare și recrutare
grup țintă

Expertul
GT
Expertul
GT

15

Expertul
GT
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