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1. CADRUL GENERAL
Proiectul „Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea de Vest – Start
Smart” se va derula pe o perioadă de 36 de luni, fiind implementat de către Universitatea de
Vest din Timișoara (UVT) în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Timișoara (CCIAT) și are drept obiectiv general stimularea și susținerea inițiativei
antreprenoriale a populației urbane din regiunea Vest, în scopul sporirii ratei de ocupare și
dezvoltării mediului de afaceri regional.
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ţintă în cadrul activității AI.2.
“Recrutarea și selecția grupului țintă”, activitatea în care sunt implicați:
• Solicitantul (S): Universitatea de Vest din Timișoara;
• Partenerul 1 (P1): Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara.
Activitățile care se vor desfășura de către parteneri în raport cu gestionarea grupului țintă sunt:
AI.2.2. Înscrierea candidaților, evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor (S+P1);
AI.2.3. Înregistrarea candidaților selectați în grupul țintă al proiectului (S+P1).
Prezenta metodologie a fost elaborată respectând principiile egalității de șanse, nediscriminarii
pe criterii de religie, etnie sau de altă natură, asigurând transparența, echidistanța și
obiectivitatea procesului.
2. GRUPUL ȚINTĂ
Identificarea grupului țintă (GT) și a nevoilor acestuia s-a realizat pe baza:
• concluziilor sondajului pe bază de chestionar elaborat de Universitatea de Vest din
Timișoara în perioada 21 septembrie – 17 octombrie 2016;
• analizei mediului antreprenorial românesc (Barometrul antreprenoriatului românesc,
2016);
• analizei particularităților afacerilor de tip startup românești (Barometrul afacerilor de
tip startup din România, 2016);
• analizei intenției de a deveni antreprenor în rândul populației din România și a
percepțiile românilor cu privire la antreprenoriat și barierele din acest mediu (studiu
realizat de Romanian Business Leaders și GfK România, 2016);
• analiza inserției socio-profesionale pe piața muncii pentru absolvenții de învățământ
superior (studiu realizat în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/132723 cu titlul "Fii
profesionist!");
• analizei profilului studenților din România, din perspectivă antreprenorială (Barometrul
educației și culturii antreprenoriale în rândul studenților România, 2014);
• analizei antreprenoriale la nivel global (Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 20152016).
Astfel, grupul ţintă al proiectului este format din 300 de persoane fizice cu vârsta peste 18
ani care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
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•
•

intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea de Vest
(județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timișoara), regiune în care se
implementează proiectul.

Pornind de la rezultatele studiului elaborat de Universitatea de Vest (73% persoane inactive
participante la studiu și 27% angajați participanți la studiu) și de la specificul celor doi parteneri
(instituție publică de învățământ superior și cameră de comerț și industrie), grupul țintă al
proiectului este divizat în două categorii, asumate de fiecare dintre parteneri. Din cele 300 de
persoane, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare județ al regiunii, 219 (73%)
vor fi persoane inactive, din categoria de vârstă 18 – 25 de ani, înmatriculați în sistemul de
învățământ superior în Regiunea de Vest și 81 (27%) vor fi angajați în Regiunea de Vest.

GRUP ŢINTĂ
Universitatea de Vest
din Timişoara
Camera de Comerț,
Industrie și
Agricultură Timișoara

Persoane inactive, din categoria de
vârstă 18 – 25 de ani, înmatriculați în
sistemul de învățământ superior în
Regiunea de Vest

Angajați în
Regiunea de
Vest

219

-

-

81

TOTAL

300

În vederea eliminării riscului de abandon în cadrul acestei selecții, listele candidaților admiși
se vor suplimenta față de numărul prezentat mai sus cu 20 de persoane cu statut de rezervă,
distribuite ulterior la nivelul partenerilor în funcție de necesitățile acestora.
Potrivit cererii de finanțare și a aspectelor agreate în cadrul parteneriatului, grupul țintă va fi
împărțit după cum urmează:
• 219 participanți la activitățile de informare organizate de către Solicitant; 81
participanți la activitățile de informare organizate de către P1;
• 219 persoane înregistrate în grupul țintă al Solicitantului; 81 persoane înregistrate în
grupul țintă al P1;
• 300 participanți la cursurile de formare furnizate de către Solicitant (22 de serii de curs
a câte max. 14 cursanți);
• 36 de participanți selectați în urma selecției de idei de afaceri organizată de către
Solicitant;
• 36 de participanți la stagiile de practică organizate de către P1;
• 36 de beneficiari ai ajutorului de minimis furnizat de către Solicitant;
• 26 de beneficiari ai serviciilor integrate prin intermediul sesiunilor individuale și a
focus-grup-urilor (dezbateri) organizate, furnizate de catre Solicitant și 10 beneficiari
ai serviciilor integrate prin intermediul sesiunilor individuale și a focus-grup-urilor
(dezbateri) organizate, furnizate de catre P1;
• 36 de beneficiari ai serviciilor de monitorizare pentru sustenabilitate și accelerare a
afacerilor, furnizate de către Solicitant și P1;
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3. CRITERII DE SELECȚIE
Selectarea grupului ţintă se va realiza pe baza îndeplinirii următoarelor criterii cumulative:
• să fie persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o afacere independentă;
• să aibă domiciliul/reședința în unul dintre județele regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara sau Timișoara);
• să fie studenți, tineri absolvenți, întreprinzători, persoane care doresc să inițieze
activități independente, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor, din regiunea de
Vest;
• nu beneficiază sau nu au beneficiat de finanțare prin alte proiecte finanțate din fonduri
nerambursabile;
• nu au beneficiat de ajutor de minimis în ultimii ani.
4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Pentru înscrierea în grupul țintă se va depune un dosar de înscriere care va cuprinde
următoarele documente inserate într-un dosar plic:
• Formular de înregistrare grup țintă (Anexa nr. 1);
• Declarație de consimţământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor
personale (Anexa nr. 2);
• Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări (Anexa nr. 3);
• Cerere înscriere în proiect (Anexa nr. 4);
• Declarație pe propria răspundere privind statutul social și profesional (Anexa nr. 5);
• Declarație pe proprie răspundere privind modificarea statutului social (Anexa nr. 6);
• Declarație pe proprie răspundere privind deținerea/participarea în cadrul unei afaceri
(Anexa nr. 7);
• Accept de folosire a fotografiilor/filmare video (Anexa nr. 8);
• Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul);
• Copie a certificatului de naștere (copie conform cu originalul);
• Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (copie conform cu originalul);
• Adeverință eliberată de Secretariatul Facultății, semnată și ștampilată, prin care se
atestă calitatea de student(ă) înmatriculat(ă) la o instituție de învățământ superior din
regiunea Vest, în cazul în care candidatul este student şi aparţine categoriei de vârstă
18-25 de ani;
• Copie a diplomei de licență sau de master care atestă calitatea de absolvent (dacă este
cazul).
Dosarul de înscriere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
• să conțină toate documentele indicate mai sus;
• documentele trebuie transmise pe o singură față – nu se acceptă documente față-verso;
• documentele nu trebuie să fie capsate sau îndosariate în folii transparente;
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•

toate documentele depuse se semnează în original pe fiecare pagină, în colţul din
dreapta jos, iar pe documentele depuse în copie se va menţiona “conform cu originalul”,
lângă semnătură.

5. ETAPE DE REALIZARE A PROCESULUI DE SELECȚIE
Procesul de selecție a grupului țintă în cadrul activității AI.2 „Recrutarea și selecția grupului
ţintă”, se va realiza conform principiului ”primul venit, primul servit”.
Calendarul de selecție (Anexa nr. 9) va fi stabilit și va fi anunțat în cadrul lansării selecției, cu
minim 5 zile lucrătoare înaintea începerii perioadei de depunere a dosarelor de înscriere.
Etapa 1 - Lansarea selecţiei:
Lansarea selecţiei pentru grupul țintă va fi realizată prin:
• postarea de anunţuri de selecție tip poster în spaţiile din cadrul instituțiilor partenere în
care se desfăşoară campaniile de promovare;
• postarea anunţurilor de selecție pe pagina de internet a proiectului;
• postarea anunţurilor de selecție pe site-ul fiecărui partener implicat în desfășurarea
activității;
• distribuirea de pliante și/sau flyer-e.
Etapa 2 - Depunerea dosarelor de înscriere:
În urma participării la campaniile de promovare, persoanele interesate (care îndeplinesc
condițiile de la pct. 2) vor putea să îşi depună dosarele de înscriere în perioada indicată în
Calendarul de selecție.
Dosarul de înscriere (întocmit conform mențiunilor de la pct. 4) va fi depus la sediul fiecărui
partener, într-un exemplar original. Dosarele vor fi preluate de către o persoană special
desemnată, respectiv de către responsabilul de grup țintă de la nivelul fiecărui partener.
Dosarul se va depune pe bază de semnătură – la sediul fiecărui partener va exista un Registru
de înregistrare a dosarelor de înscriere (Anexa nr. 10) în care fiecare candidat va semna de
predare.
Etapa 3 - Verificarea dosarelor și înscrierea în grupul țintă:
Pe baza documentelor depuse, candidații vor fi selectați și înscriși în grupul țintă de către
responsabilul de la nivelul fiecărui partener pe principiul ”primul venit, primul servit”.
Se vor verifica dosarele de înscriere din perspectiva îndeplinirii condițiilor menționate anterior,
respectiv:
• eligibilitatea candidatului (îndeplinirea condițiilor menționate la punctul 2 al prezentei
metodologii);
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•

eligibilitatea dosarului de înscriere (îndeplinirea condițiilor menționate la punctul 4 al
prezentei metodologii).

Verificarea dosarului se va realiza în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii,
responsabilul de la nivelul fiecărui partener întocmind un Proces verbal de verificare a
dosarului de înscriere (Anexa nr. 11) prin care stabileşte în ce măsură candidatul este sau nu
eligibil spre a fi înscris în grupul țintă al proiectului.
Pe baza acestuia este întocmită ulterior Decizia de înscriere în grupul țintă (Anexa nr. 12) care,
în termen de 5 zile lucrătoare, este comunicată persoanei în cauză prin e-mail.
6. GESTIUNEA DOCUMENTELOR
Toate documentele aferente procedurii de selecție a grupului țintă fac parte din documentația
proiectului și vor fi gestionate și arhivate conform prevederilor legale în vigoare.
Partenerii în proiect vor respecta reguli de gestiune unitară a documentelor și a dosarelor care
conțin documentele de selecție a grupului țintă, acestea fiind grupate pe bibliorafturi etichetate
în vederea facilitării accesului la conținut.
Dosarele de selecție vor fi întocmite pentru fiecare candidat, la nivelul fiecărui partener, și vor
conține documentele prevăzute la punctul 4 din prezenta metodologie.
7. DISPOZIŢII FINALE
Beneficiarul și partenerul vor respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.677/2001, precum şi prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004.
Orice modificare a componenţei grupului de participanţi va fi anunţată de către partener în scris
echipei de management a proiectului.
8. LISTA ANEXELOR
Anexa nr. 1. Formular individual de înregistrare în grupul ţintă
Anexa nr. 2. Declarație de consimţământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor
personale
Anexa nr. 3. Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări
Anexa nr. 4. Cerere înscriere în proiect
Anexa nr. 5. Declarație pe propria răspundere privind statutul social și profesional
Anexa nr. 6. Declarație pe proprie răspundere privind modificarea statutului social
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Anexa nr. 7. Declarație pe proprie răspundere privind deținerea/participarea în cadrul unei
afaceri
Anexa nr. 8. Accept de folosire a fotografiilor/filmare video
Anexa nr. 9. Calendarul de selecție
Anexa nr. 10. Registrul de înregistrare a dosarelor de înscriere
Anexa nr. 11. Proces verbal de verificare a dosarului de înscriere
Anexa nr. 12. Decizia de înscriere în grupul țintă
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