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I.

CADRUL GENERAL

Prezenta metodologie este realizată în vederea demarării procesului de
identificare și selecție a grupului țintă în cadrul proiectului Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia, Cod MySMIS: 104179.
Proiectul este implementat în parteneriat, astfel:
 Lider de proiect: ASOCIAȚIA PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI
DIN ROMÂNIA
 Partener: AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA.

II.

CADRUL LEGAL APLICABIL

Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil,
respectând prevederile următoarelor documente:
- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020, cu completările ulterioare
- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”
- Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/104179
- Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din
fondurile ESI 2014-2020.
III.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului “Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia“ este reprezentat de creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud
Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri,
persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul
creării de noi locuri de muncă etc.) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe
piață a întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
Proiectul vizează măsuri concrete de dezvoltare a culturii antreprenoriale la nivelul
regiunii vizate, de orientare a persoanelor cu potențial antreprenorial spre formare
profesională, de îmbunătățire a abilităților antreprenoriale și sprijină demararea unor
afaceri în domenii cu valoare adăugată ridicată, generatoare de noi locuri de muncă.
Implementarea proiectului va avea drept consecință sporirea numărului de IMM-uri
active la nivel local și creșterea densității IMM-urilor, în vederea diminuării disparităților
regionale actuale.
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Obiective specifice
Obiectivul specific 1. Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Sud Muntenia prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un
număr de minimum 336 de persoane care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană și care vor beneficia de formare antreprenorială.
Obiectivul specific 2. Stimularea inițiativei antreprenoriale individuale prin acordarea de
ajutoare de minimis pentru înființarea a minimum 42 de întreprinderi noi.
Obiectivul specific 3. Sprijinirea dezvoltării și menținerii pe piață a celor minimum 42 de
întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană înființate prin intermediul proiectului.
IV.

GRUPUL ȚINTĂ

 Condiții de eligibilitate:
Grupul țintă al proiectului este format din 336 persoane fizice (șomeri, persoane
inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul
creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacerere nonagricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se
implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban) - Regiunea de
Dezvoltare Sud Muntenia (județele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova, Teleorman).
Nu vor fi încadrați în grupul țintă al proiectului tineri NEETs (care nu urmează
nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 24
de ani).
La data înscrierii în proiect, membrii grupului țintă trebuie să aibă vârsta de peste
18 ani.
 Structura grupului țintă:
- 336 de membri ai grupului țintă, din care:
 236 șomeri și persoane inactive
 100 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate
independentă
- minim 135 de femei vor fi încadrate în grupul țintă al proiectului (minim
40% din grupul țintă total).
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V.

CRITERII DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Se încadrează în grupul țintă al proiectului persoanele care îndeplinesc condițiile de
la punctul IV și depun dosarele de candidatură complete, cu următoarele
documente:
1) Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile
finanțate prin POCU 2014-2020 (în original) – Anexa 8;
2) Declarație privind evitarea dublei finanțări (în original) – Anexa 2;
3) Declarație de disponibilitate (în original) – Anexa 3;
4) Chestionar inițial de identificare a nevoilor (în original) – Anexa 4;
5) Scrisoare de motivație privind abordarea antreprenoriatului ca și
alternativă în carieră (în original) – Anexa 5;
6) Declarație date cu caracter personal – Anexa 6;
7) Carte de identitate (în copie „conform cu originalul”);
8) Certificat de naștere (în copie „conform cu originalul”);
9) Certificat de căsătorie - după caz (în copie „conform cu originalul”);
10) Documente suport care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă
eligibil (după caz: adeverințe în original; copie „conform cu originalul” după
documentele care atestă desfășurarea unei activități independente). Exemplu:
 Șomer – 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 indemnizat
/neindemnizat (după caz) sau Carnet de șomaj, cu vize valabile la
data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă dreptul
de șomer indemnizat/ neindemnizat (după caz);
 Persoană inactivă – 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;
 Angajat – Adeverință de la locul de muncă actual, valabilă la data
înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă calitatea de
angajat;
 Persoana 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.
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Dosarele de candidatură vor fi transmise pe e-mail către Expertul grup țintă din
județul de care aparține candidatul (conform tabelului de mai jos), într-o arhivă
denumită sub forma „Nume_Prenume”.
După verificarea arhivei de către Expertul grup țintă și constatarea conformității
documentelor, se va solicita transmiterea dosarului de candidatură conform
structurii menționate mai sus, prin poștă/servicii de curierat la adresa biroului
județean de recrutare de care aparține potențialul membru al grupului țintă, întrun plic sigilat, cu mențiunea:
„Proiect POCU: Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia
Dosar de candidatură Grup Țintă ..............(Nume și prenume candidat)...........”
În atenția Expertului grup țintă ..............(Nume și prenume expert)...........”
Date de contact birouri județene de recrutare:
Nr.
Crt.
1

Județul

CĂLĂRAȘI

Adresa birourilor județene de
recrutare
ADRSM – CĂLĂRAȘI - Str.
General Constantin Pantazi, nr.
7A, Municipiul Călărași, județul
Călărași, România

ARGEȘ

ADRSM – ARGEȘ - Str. Piața
Vasile Milea, nr. 1, Municipiul
Pitești, județul Argeș, România

GIURGIU

ADRSM - GIURGIU - Str. B-dul
Mihai Viteazu , nr. 4, Municipiul
Giurgiu, județul Giurgiu, România
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3

4
DÂMBOVIȚA

5
IALOMIȚA

ADRSM – DÂMBOVIȚA - Str.
Bvd.
Independenței,
nr.
1,
Municipiul Târgoviște, județul
Dâmbovița, România
ADRSM – IALOMIȚA - Str. Piața
Revoluției, nr. 1, Municipiul
Slobozia,
județul
Ialomița,
România
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Date de contact
Expert grup țintă
Nume și prenume: Andreea
ROGOZEA
Telefon: 0242 331 769
E-mail:
programe@adrmuntenia.ro
Nume și prenume: Larisa
PETRE
Telefon: 0746 054 405
E-mail:
programe@adrmuntenia.ro
Nume și prenume: Andreea
DOGARU
Telefon: 0725 723 804
E-mail:
programe@adrmuntenia.ro
Nume și prenume: Mirabela
ANCHIDIN
Telefon: 0345 100 018; 0722
111 744
E-mail:
programe@adrmuntenia.ro
Nume
și prenume: Florina
RĂȘCANU
Telefon:0725 723 805
E-mail:
programe@adrmuntenia.ro
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TELEORMAN
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ADRSM - TELEORMAN - Str.
Dunării, nr. 178, Municipiul
Alexandria, județul Teleorman,
România

PRAHOVA
ADRSM - PRAHOVA - Str.
Republicii, nr. 2-4, Municipiul
Ploiești,
județul
Prahova,
România
VI.

Nume și prenume: Madălina
GURUIANU
Telefon: 0347 101 000
E-mail:
programe@adrmuntenia.ro
Nume
și prenume: Andrei
DURAN
Telefon: 0723 905 612
E-mail:
programe@adrmuntenia.ro

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ

Identificarea și selecția grupului țintă se va realiza cu respectarea prevederilor
Contractului de finanțare al proiectului, a legislației europene și naționale.
Identificarea membrilor grupului țintă se va realiza prin contactarea de către posibilii
beneficiari ca urmare a implementării Activităților de informare a publicului cu privire la
programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a
grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
(Activitatea 2.1.), dar și prin acțiuni de identificare a potențialilor beneficiari derulate de
către Experții grup țintă. Solicitantul și partenerul său au colaborări cu instituții relevante
față de domeniul proiectului (instituții ale administrațiilor publice locale, patronate,
sindicate, ONG-uri etc), cu mediul universitar, cu agențiile județene de ocupare a forței
de muncă, colaborări care vor facilita accesul la potențialii membri ai grupului țintă prin
diseminarea de informații specifice proiectului.
Selecția membrilor grupului țintă va avea la bază principiul egalității de șanse și
principiul non-discriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi,
preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie
socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială sau alte asemenea
criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
Dosarele de candidatură depuse vor fi analizate de către experții grup țintă, care
vor urmări ca dosarele să conțină toate documentele obligatorii. Dacă se constată
lipsa unor documente, acestea vor fi solicitate prin e-mail candidatului, urmând să fie
transmise în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul în care
completarea dosarului nu s-a realizat în termenul menționat, candidatura va fi declarată
neeligibilă.
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Vor fi selectați acei candidați eligibili, care vizează să demareze activități
antreprenoriale și ale căror nevoi sunt relevante față de activitățile proiectului.
Selecția se va realiza luând în calcul ordinea de înregistrare a dosarelor de
candidatură și cu respectarea indicatorilor prestabiliți de realizare (număr de
șomeri și inactivi, respectiv număr de angajați, inclusiv persoane care desfășoară
o activitate independentă), precum și a procentului de femei incluse în grupul
țintă al proiectului.
Persoanele selectate în grupul țintă vor fi contactate atât pe e-mail, cât și
telefonic pentru confirmarea includerii în grupul țintă.
Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială certificată ANC,
îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să
întocmească planuri de afaceri. Membrii grupului țintă vor avea posibilitatea accesării
ajutorului de minimis care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest
sens, vor fi lansate 2 competiții de planuri de afaceri, care vor fi deschise atât
persoanelor din grupul țintă care au participat la programul de formare în domeniul
antreprenoriatului desfășurat în cadrul proiectului, cât și altor persoane care se
încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care intenționează să-și deschidă o
afacere. În urma aplicării planurilor de afaceri de către membrii grupului țintă și evaluării
acestora, vor fi selectate minimum 42 de planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor
de minimis în cuantum de maxim 40.000 de euro. Persoanele selectate în vederea
acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în
scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor
beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în vederea consolidării și punerii în
aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în vederea înființării afacerilor.

Iuliana Poştaru
Manager de proiect
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