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A. Prezentarea proiectului
Prezenta procedură a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul “#Antreprenorium”,
finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, având numărul de identificare al
contractului POCU/82/3/7/105026.
Obiectivul general al proiectului Îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a
ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona
urbană din regiunea Sud-Muntenia.
Beneficiarul proiectului este ASOCIAȚIA ,,CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI
MANAGEMENT AL PROIECTELOR" EUROPROJECT, iar partener este MINISTERUL
PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT.

B. Descrierea grupului tinta
Conform cererii de finanțare, grupul țintă al proiectului #Antreprenorium este format din
400 de persoane, dintre care 200 sunt femei, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
-

Au domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud-Muntenia

-

Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea

Sud-Muntenia
Persoanele care fac parte din grupul țintă sunt persoane cu vârste cuprinse între 18 – 65
de ani, femei sau bărbați, cu studii medii, studii universitare sau postuniversitare, care au sau
nu un loc de muncă și care își doresc să înființeze o afacere. Din cele 400 de persoane, având
în vedere structura populației și potențialul antreprenorial din regiunea Sud-Muntenia, minim
20% vor fi șomeri (80 de persoane), minim 30% (120 de persoane) vor fi persoane
inactive, urmând ca restul de până la 50% (200 de persoane) să fie selectate din categoria
persoanelor angajate care doresc să demareze o afacere. Din grupul țintă nu vor face parte
tineri din categoria NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de
muncă, cu vârsta între 16 – 24 de ani).

Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se
încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de exemplu studenți,
persoane casnice). Pensionarii pot face parte din grupul țintă al proiectului #Antreprenorium în
măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.
Categoria ”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).
Grupul țintă va fi selectat în funcție de gradul de interes față de obiectivele proiectului,
disponibilitatea de timp de a se implica în activitățile propuse și potentialul antreprenorial.
Concret, în vederea includerii in grupul țintă, persoanele vor completa un test de evaluare a
potențialului antreprenorial. Testul contine 24 de întrebări și va putea fi completat atât online (pe
platforma dedicată concursului de planuri de afaceri) cât si offline, generându-se un punctaj
între 0 și 100, 100 indicând potențialul antreprenorial maxim. Pentru a asigura crearea în cadrul
proiectului a unor afaceri sustenabile de succes, vor fi selectate, aplicând principiul „primul
venit, primul servit” doar persoanele care obțin minim 60 de puncte.
În vederea asigurării unei reprezentări regionale echilibrate, se vor selecta minim 20 de
persoane din fiecare județ al regiunii Sud-Muntenia. Procesul de selecție a grupului țintă va
lua în considerare Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, Art. 2.1., permițând recrutarea în grupul țintă a tuturor persoanelor,
indiferent de naționalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârsta,
mediu de proveniență, etc.

C. Înregistrarea persoanelor în grupul țintă
Fiecare persoană ce aparţine grupului ţintă va fi înregistrată de către responsabilii grup
țintă angajați în cadrul proiectului #Antreprenorium în Registrul grupului țintă începând de la
prima şedinţă de informare.

Responsabilii grup țintă vor întocmi câte un dosar pentru fiecare persoană recrutată
cuprinzând documentele justificative de încadrare în grupul țintă:
-

formular de grup țintă (Anexa 1 la prezenta procedură);

-

declarație de eligibiltate și angajament (Anexa 2),

-

documente justificative care atestă apartenența la grupul țintă al proiectului
#Antreprenorium;

-

diplomă de studii (în copie, ultima diplomă obținută în sistemul de învațământ);

-

copie conformată cu originalul după cartea de identitate.

În ceea ce privește apartenența la grupul țintă al proiectului #Antreprenorium, aceasta
va fi justificată prin următoarele documente:
-

pentru persoanele care au statutul de angajați: copie după contractul de munca sau
adeverința de la locul de muncă

-

pentru persoanele care au statutul de țomer: Adeverință de la Agenția
Locală/Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, valabilă la data înregistrării în
grupul țintă al proiectului, care atestă dreptul de șomer îndemnizat /neîndemnizat
(după caz) sau Carnet de șomaj, cu vize valabile la data înregistrării în grupul țintă al
proiectului, care atestă dreptul de șomer îndemnizat/ neîndemnizat (după caz);

-

pentru persoanele inactive: declarație pe propria răspundere (anexa 4) sau
adeverință de venit eliberată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală
(ANAF), valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă faptul că
persoana nu figurează în evidențele fiscale cu venituri impozabile;

-

pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă – Documente care
atestă desfășurarea unei activități independente (PFA, II, IF, PFI, Profesii liberale
etc.), valabile la data înregistrării în grupul țintă.

Responsabilii grup țintă vor verifica eligibilitatea persoanelor pentru a se încadra în
grupul țintă și vor centraliza formularele de înregistrare precum și toate documentele suport
aferente. Fiecare dosar de înscriere va beneficia de un număr de ordine iar toate dosarele vor fi
centralizate în cadrul unui registru online (Google Docs) de dosare de înscriere în cadrul

proiectului, la care vor avea acces toți responsabilii grup țintă. Ordinea în care dosarele de grup
țintă vor fi înregistrate în registru va fi cea cronologică.
Persoanele interesate de activitățile proiectului #Antreprenorium se pot înscrie și prin
intermediul platformei online care va fi dezvoltată în cadrul proiectului - acestea vor trebui sa
transmită toate documentele și în format original prin intermediul curieratului sau prin depunere
efectivă a dosarului cu întregul set de documente la birourile de informare-consilieremonitorizare ale proiectului.
Responsabilii grup țintă trebuie să acorde o atenție sporită verificării formularelor de
înregistrare, care pentru a fi considerate valide trebuie să fie completate după cum urmează:
•

trebuie să conţintă date reale – mare atenție la secțiunea CNP

•

trebuie să fie complet – mare atenţie la secţiunea Date de contact care trebuie să

cuprindă cel puțin o adresă şi o dată de contact – telefon sau email. De asemenea, aceste date
trebuie să fie valide.
•

trebuie să fie semnat de către persoana care aparţine grupului ţintă. Semnătura

atestă veridicitatea datelor menţionate în cadrul formularului.
•

este imperativ necesar ca formularul să conţină date care să se identifice cu

caracteristicile grupului ţintă aşa cum sunt acestea descrise în cererea de finanţare şi în
domeniul major de intervenţie.
În ceea ce privește apartenența la grupul țintă al proiectului #Antreprenorium, aceasta
va fi justificată prin următoarele documente:
-

pentru persoanele care au statutul de angajați: copie dupa contractul de muncă sau
adeverința de la locul de muncă

-

pentru persoanele care au statutul de șomer: adeverință de la AJOFM

-

pentru persoanele inactive: declarație pe propria răspundere (anexa 4)

Activitățile proiectului în care va fi implicat grupul țintă sunt:
-

Derularea programului de formare antreprenorială
Efectuarea de stagii de practică de către persoanele ale căror planuri de afaceri au fost
selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis

-

Servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat pentru persoanele ale căror planuri
de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis

-

Participarea la workshopuri tematice și de networking pentru persoanele ale căror planuri de
afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis

D. Evaluarea potențialului antreprenorial al persoanelor din grupul țintă
Responsabilii grup țintă vor face o evaluare a potențialului antreprenorial al persoanelor
selectate, aplicând în acest sens un test (Anexa 3). Testul conține 24 de întrebări și va putea fi
completat atât online (pe platforma dedicată concursului de planuri de afaceri) cât și offline,
generându-se un punctaj între 0 și 100, 100 indicând potențialul antreprenorial maxim. Pentru a
asigura crearea în cadrul proiectului a unor afaceri sustenabile de succes, vor fi selectate,
aplicând principiul „primul venit, primul servit” doar persoanele care obțin minim 60 de puncte.
Pentru a asigura relevanța rezultatelor acestui test, responsabilii grup țintă vor recomanda
persoanelor interesate să faca parte din grupul țintă al proiectului #Antreprenorium să răspundă
cu sinceritate la cele 24 de intrebari.

Anexa 1
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect: 105026
Axă prioritară: 3.7
Titlu proiect: #Antreprenorium
OIR/OI responsabil: OIRPOSDRU Regiunea Sud-Muntenia
Secțiunea A. La intrarea în operațiune
- Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail:

- Data intrării în operațiune:
- CNP:
- Zonă:
Urban
Rural
- Localizare geografică:
Regiune:
Județ:

Unitate teritorial administrativă:
- Gen:
Masculin
Feminin

- Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani
- Categoria de Grup Țintă din care face parte
- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare
- Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)

Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED

- Persoană dezavantajată:
Da
NU
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus

Data
Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea
participanților

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la
utilizarea și prelucrarea datelor personale

Secțiunea B. La ieșirea din operațiune
- dată ieșire din operațiune:
- Situația pe piața forței de muncă:
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant

- Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)

Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)

Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților

Secțiunea C - Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune
- Persoană care are un loc de muncă
- Persoană care desfășoară o activitate independentă
- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă
- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă
- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă
- Altă situație: ......................................................

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

Anexa 2

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE ȘI ANGAJAMENT
Subsemnatul (a) ..........................................................................................., domiciliat (ă) în
........................................................................................................................,

având

CNP

................................................................., declar pe propria răspundere că am intenția de a înființa o
afacere nonagricolă în mediul urban in judetul …………………………………. în următorul domeniu de
activitate ……………………………………..
De asemenea, îmi declar disponibilitatea și intenția de a participa la activitățile proiectului
#Antreprenorium Cod Mysmis 105026 al cărui beneficiar este Centrul de Consultanta si Management al
Proiectelor EUROPROJECT in calitate de membru al grupului tinta. Declar pe proprie raspundere ca nu
fac parte din grupul tinta al altui proiect finantat in cadrul apelului de propuneri de proiecte Romania
Start-up Plus.
În situația în care, din motive obiective, renunț la calitatea de grup țintă, ma oblig să notific
retragerea printr-o scrisoare de retragere adresată CCMP EUROPROJECT în maxim 15 zile de la
producerea evenimentului.
Înțeleg renunțarea sub orice formă la calitatea de membru al grupului țintă înainte de finalizarea
activităților proiectului echivalează cu pierderea oricăror avantaje financiare de care aș fi beneficiat în
această calitate în cadrul proiectului.
Operator

de

date

cu

caracter

personal

A.N.S.P.D.C.P.

sub

nr.

11861/2009,

office@europroject.org.ro, web: www.europroject.org.ro.

Data

Semnatura

e-mail:

Anexa 3
POT SĂ FIU INTREPRINZĂTOR?
Dorinţa dvs. de a deveni un întreprinzător poate fi din plin răsplătită de succese viitoare, dar, în
acelaşi timp, aceasta presupune şi riscuri.
Înainte de a vă decide să porniţi o afacere pe cont propriu, analizaţi-vă obiectiv punctele tari şi
slabe. În acest sens, următoarea listă de caracteristici personale vă poate fi de un real folos pentru a
determina dacă posedaţi într-adevăr trăsăturile specifice unui intreprinzător de succes.
Analizaţi-vă cu grijă şi răspundeţi la fiecare dintre întrebări:
1. Am într-adevăr dorinţa de a fi independent(ă) mai curând decât de a lucra pentru altcineva?
Da
Nu

2. Sunt un om de acţiune si imi face plăcere să realizez ceva nou?
Da
Nu

3. Sunt capabil(ă) să planific o activitate, să-mi fixez nişte obiective şi să stabilesc etapele intermediare
de atingere ale acestora?
Da
Nu

4. Dispun de aptitudini de conducere şi de motivare a colaboratorilor mei?
Da
Nu

5. Posed cunoștințele tehnice / tehnologice / educaționale ale domeniului de activitate în care compania
pe care vreau să o infiintez va activa?
Da
Nu

6. Sunt capabil(ă) să-mi asum din proprie iniţiativă responsabilităţi şi să acţionez în consecinţă fără ca
cineva să-mi solicite acest lucru?
Da
Nu

7. Sunt capabil(ă) sa coordonez o varietate mare de activitati și să păstrez controlul asupra tuturor
lucrurilor din jurul meu?
Da
Nu

8. Sunt dispus(ă) să-mi asum riscurile inerente demarării oricărei afaceri?
Da
Nu

9. Familia este dispusă să-mi acorde sprijin şi sustine demersul meu antreprenorial?
Da
Nu

10. Sunt capabil(ă) şi în situaţii de stres să ma concentrez şi să acţionez în mod raţional?
Da

Nu

11. Pot să iau decizii rapide atunci când este cazul?
Da
Nu

12. Am sănătatea bună şi sunt dinamic(ă) şi energic(ă)?
Da
Nu

13. Dispun de resursele financiare de care am nevoie pentru a iniţia afacerea, precum şi de garanţii
pentru credite viitoare?
Da
Nu

14. Stiu cum sa imi prezint ideile si sa comunic cu clientii?
Da
Nu

15. Pot salariaţii şi clienţii mei să aibă încredere în ceea ce spun?
Da
Nu

16. Simt nevoia să stabilesc şi să îndeplinesc obiective dificile şi să mă orientez apoi spre altele
superioare?
Da

Nu

17. Sunt creativ(ă) şi inovativ(ă)?
Da
Nu

18. Știu ce nișă de piață vreau să abordez, o cunosc bine și știu ce nevoi există?
Da
Nu

19. Sunt capabil să identific diferite modalități de adaptare la schimbare și să găsesc noi soluții?
Da
Nu

20. Sunt capabil(ă) să conving pe alţii utilizând argumentele mele?
Da
Nu

21. Sunt capabil(ă) de efortul zilnic prelungit pe care trebuie să-l facă un intreprinzător?
Da
Nu

22. Am realmente dorinţa să continui afacerea chiar şi în perioade foarte grele, pentru ca inteleg
diferenta intre esec si regres?
Da
Nu

23. Pot face fata obstacolelor si incerc ori de cate ori este necesar pana cand ajung la obiectivul meu,
chiar si atunci cand situatia devine complicata?
Da
Nu

24. Dispun de suficiente cunoştinţe în domeniul financiar şi al conducerii afacerilor? Daca nu, sunt
dispus(ă) sa urmez cursuri de pregatire in acest domeniu?
Da
Nu

Interpretări chestionar
Formula de calcula a punctajului: Punctaj = Nr. de raspunsuri afirmative / 24 x 100
Peste 85% din răspunsuri sunt afirmative:
Dețineți trăsăturile specifice unui întreprinzător de succes, iar talentul dvs. antreprenorial este foarte
ridicat.
Răspunsul la întrebarea ”Pot să fiu întreprinzător?” este în cazul dvs., fără îndoială, ”DA”!
Vă recomandăm să va inscrieti in grupul tinta al proiectului #Antreprenorium, pentru a participa la
sesiunile de training pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale si la concursul de planuri de
afaceri.

Între 70% şi 85% din răspunsuri sunt afirmative:
Sunt şanse apreciabile să deveniţi un întreprinzător de succes.
Vă recomandăm să participați la sesiunile de training pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale
organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, pentru a învăța cum să vă perfecționați abilitățile și
cum să atenuați punctele slabe.

Între 60% şi 70% din răspunsuri sunt afirmative:
Aveți talent notabil în domeniul antreprenorial, dar aveţi nevoie de un partener întreprinzător cu
experiență pentru a demara o activitate antreprenorială de succes.
Vă recomandăm să participați la sesiuni de training pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale
organizate in cadrul proiectului #Antreprenorium, pentru a învăța cum să vă perfecționați abilitățile și
cum să atenuați punctele slabe.

Sub 60% din răspunsuri sunt afirmative:
Nu vă recomandăm să deveniţi întreprinzător.

Anexa 4

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a) ..........................................................................................., domiciliat
(ă) în ........................................................................................................................, având CNP
................................................................., declar pe propria răspundere, sub prevederile legale
privind falsul în declarații, conform art. 292 din Codul penal, că mă încadrez în intervalul de
vârstă 25-65 ani și nu am desfășurat activitate economico-socială, respectiv nu am lucrat nici
cel puțin o oră și nici nu am fost șomer in ultimele 3 luni.
Precizez că mă încadrez în categoria (bifați o singura opțiune):
a.
b.
c.
d.

Data

Studenţi;
Pensionari (de toate categoriile)
Casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie)
Persoane întreţinute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri
(chirii, dobânzi, rente etc.)

Semnătura

Anexa 5

OPIS DOCUMENTE DOSAR DE ÎNREGISTRARE GRUP ȚINTĂ
NR.
CRT
1
2

3

4
5

DOCUMENT ÎNREGISTRARE GRUP ȚINTĂ
Formular înregistrare grup ţintă – completat, semnat și
datat
Declarație de intenție și angajament
Pentru angajați: Adeverință de la locul de
muncă (original) sau contractul de muncă
(copie conform cu originalul)
Pentru șomeri:Adeverință de la AJOFM
Documente
(original) sau Carnet de șomaj (copie
justificative
conform cu originalul), care atestă dreptul
care atestă
de șomer îndemnizat/ neîndemnizat
apartenența
Pentru persoanele inactive: Declarație pe
la grupul țintă
propria răspundere sau adeverință de venit
al proiectului
eliberată de ANAF, care atestă faptul că
Antreprenor
persoana nu are venituri impozabile
2020
Pentru persoanele care desfășoară o
activitate independentă: Documente care
atestă desfășurarea unei activități
independente
Diplomă de studii cu sintagma conform cu originalul,
semnată și datată de către persoana GT
Copie CI cu sintagma conform cu originalul, semnată și
datată de către persoana GT

STATUS
OBSERVAȚII
DA / NU

