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Capitolul 1. Cadrul general
1. Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului țintă în cadrul
proiectului cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, cu titlul : ”O nouă
șansă pentru Succes în afaceri SUCCES+”, derulat în baza contractului de finanțare
POCU/82/3/7/104085, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est
și un parteneriat format din Camera de Comerț și Industrie a Județului Neamț, în
calitate de Beneficiar, și Innova Project Consulting SRL, partener, în vederea
participării la activitățile proiectului.
2. Grupul țintă al proiectului îl constituie 350 de persoane fizice, cu domiciliu sau
reședința în cele 6 județe ale regiunii de dezvoltare Nord-Est, care intenționează să
înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în scopul creării de noi locuri de
muncă, după cum urmeaza: 150 de persoane care au un loc de muncă, 160 de
persoane inactive cu accent pe studenți, 40 de șomeri. Din totalul de 350 de persoane
minim 30% vor fi femei.
3. Grupul țintă va fi distribuit în activitățile proiectului astfel: 346 de persoane vor fi
implicate în programul de formare antreprenorială, vor putea participa la concursul
pentru selectarea planurilor de afaceri și la toate celelalte activități ale proiectului; 4
persoane care nu au participat la programul de formare antreprenorială și ale căror
planuri vor fi selectate vor beneficia de activitățile următoare: stagii de pregătire,
mentorat, consiliere și consultanță, precum și de acordare a subvențiilor.
4. Proiectul SUCCES+ va desfășura activități de formare profesională pentru dezvoltarea
competențelor antreprenoriale, care vor contribui la construirea unei atitudini
antreprenoriale, deoarece, curricula de formare va fi dezvoltată în acest spirit. În cadrul
programului de formare grupul țintă va învăța elemente principale privind
antreprenoriatul, cum se realizează un plan de afaceri, ce înseamnă să gestionezi o
firmă, ce este conceptul de inovare socială, cum să implementezi soluțiile TIC în
procesul de producție, furnizare de bunuri, prestare de servicii și execuție de lucrări,
dezvoltarea durabila – sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor. De asemenea, în
cadrul proiectului sunt prevăzute activității de sprijin pentru viitorii antreprenori care au
ca obiectiv, pe de o parte întărirea cunoștințelor obținute în cadrul programului de
formare – participarea la stagii de practică și servicii personalizate de consiliere,
consultanță, mentorat – și pe de o altă parte exploatarea ideilor de afaceri după
finalizarea procesului de înființare a întreprinderilor prin monitorizarea îndeaproape a
progresului înregistrat.
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Capitolul 2. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie și validare a grupului
țintă
Selecția grupului țintă se va face în două etape, ținând cont de criteriile de eligibilitate și
de principiul primul venit, primul servit.
Criteriile de eligibilitate pentru selecţia persoanelor care îşi manifestă intenţia de
înscriere la activitățile proiectului sunt:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

să fie persoane cu vârsta peste 18 ani, care doresc să inițieze o afacere non-agricolă în
mediul urban;
să aibă domiciliul/reședința în mediul rural sau urban din Regiunea de Nord-Est;
să fie persoane inactive (studenți, masteranzi, tineri absolvenți), persoane angajate sau
șomeri ce doresc să inițieze activități independente din regiunea Nord-Est;
să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru Axa prioritară
3 Operatiunea 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol
din zona urbană
să aibă studii medii (absolvent de învățământ minim obligatoriu)
să aibă dosarul de înscriere corespunzător din punct de vedere al completitudinii și
corectitudinii.
Minim 150 din cei selectați vor fi persoane angajate, minim 160 persoane inactive cu
accent pe studenți și minim 50 persoane șomere, având domiciliul în județele regiunii de
dezvoltare Nord-Est.
Selectarea și înscrierea în grupul țintă se va face în două etape, prima fiind eliminatorie.

Prima etapă: Selecția
În prima etapă, persoanele interesate de înscrierea în grupul țintă a proiectului, respectiv
participarea la cursul de Competențe Antreprenoriale desfășurat în cadrul proiectului trebuie
să completeze următoarele documente:
- Anexa 1- Cererea de înscriere
- Anexa 2- Chestionar abilități antreprenoriale
- Anexa 4- CV-ul în format Europass
Experții implicați în selectarea grupului țintă, vor evalua documentele primite și vor acorda
punctaje în funcție de Anexa 3- grila de evaluare a chestionarului și a CV-ului. Vor fi
selectate 346 de persoane care să participe la cursul de Competențe Antreprenoriale.
A doua etapă: Înscrierea
După selectarea persoanelor care sunt eligibile pentru a participa la Cursul desfășurat în
cadrul proiectului, acestea vor trebui să își completeze dosarul de grup țintă cu următoarele
documente:
-

Anexa 5- Formular de grup tinta
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-

Anexa 6- Declaratie consimtamânt de prelucrare a datelor cu caracter personal
Anexa 7- Declaratie privind participarea la cursuri Competente Antreprenoriale –
POCU
Anexa 8- Declaratie pe proprie raspundere privind încadrarea ca PERSOANA
INACTIVA in grupul tinta (unde este cazul)
Anexa 9- Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea ca SOMER in
grupul tinta (unde este cazul)
Anexa 10- Adeverinta de salariat (unde este cazul)
cerere inscriere la curs,
copie certificat de naştere,
copie carte de identitate,
copie diplomă de studii,
copie carnet student/ adeverinta( unde este cazul)
certificat de căsătorie (dacă este cazul),
adeverinta medicala cu mentiunea APT PENTRU CURS.

Dosarele de înscriere la cursul pentru ”Competențe Antreprenoriale”, vor fi colectate atât
de beneficiar, cât și de partener.
Grupul țintă va fi distribuit în activitățile proiectului astfel:
- 346 de persoane vor fi implicate în programul de formare antreprenorială, acestea
putând participa la concursul pentru selectarea planurilor de afaceri și la toate celelalte
activități ale proiectului;
- 4 persoane care nu au participat la programul de formare antreprenorială și ale căror
planuri de afaceri vor fi selectate vor beneficia de activitățile următoare concursului:
stagii de pregătire, mentorat, consiliere și consultanță, precum și de acordare a
subvențiilor.
Cele 43 de persoane a căror planuri de afaceri au fost selectate în urma concursului
desfășurat în cadrul proiectului, vor fi implicate în stagiile de practică, în implementarea
planurilor de afaceri selectate și în activitatea de monitorizare a funcționării și dezvoltării
afacerilor finanțate.
Verificarea eligibilității și selectarea persoanelor din grupul țintă vor fi verificate de către
experții antreprenoriali ai beneficiarului, expertul coordonator și expertul Dezvoltare
durabilă a afacerilor ai partenerului.
Aplicanții eligibili care participă la cursul pentru ”Competenţelor antreprenoriale” pe
perioada de desfăşurare a acestuia, sunt membri ai grupului țintă din cadrul proiectului
cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, cu titlul: „O NOUA ȘANSĂ PENTRU
SUCCES ÎN AFACERI – SUCCES+”, derulat în baza contractului de finanțare
POCU/82/3/7/104085.
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Capitolul 3. Dispoziții finale
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie:
- Anexa 1 – Cerere de înscriere;
- Anexa 2 - Chestionar;
- Anexa 3 – Grila de evaluare chestionar;
- Anexa 4 – CV;
- Anexa 5- Formular de grup tinta
- Anexa 6- Declaratie consimtamânt de prelucrare a datelor cu caracter personal
- Anexa 7- Declaratie privind participarea la cursuri Competente Antreprenoriale –
POCU
- Anexa 8- Declaratie pe proprie raspundere privind încadrarea ca PERSOANA
INACTIVA in grupul tinta
- Anexa 9- Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea ca SOMER in
grupul tinta
- Anexa 10- Adeverinta de salariat
Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a partenerului – Innova
Project Consulting , din cadrul proiectului cu titlul „O noua șansă pentru Succes în afaceri –
SUCCES+”, derulat în baza contractului de finanţare POCU/82/3/7/104085, încheiat între OIR
POSDRU NORD EST 2014-2020 și Camera de Comerț și Industrie a Județului Neamț, în
calitate de Beneficiar, pentru selectarea grupului țintă, respectând principiile egalităţii de
șanse, nediscriminării pe criterii de religie, etnie sau de altă natură şi poate fi modificată şi
completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului.
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