
 
 

 

 

 

„Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020” 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare  
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia 
socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă  
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă  

Titlu proiect:Economia sociala= Misiune sociala My SMIS 128587  

 
 

CRITERIILE ORIENTATIVE  
PENTRU PARTICIAREA LA ACTIVITATILE PROIECTULUI 

 
Grupul tinta (GT) al proiectului va fi format dintr-un numar de minim 120 de persoane (femei si barbati), 
care doresc să inființeze intreprinderi sociale prin dezvoltarea de competente antreprenoriale in 
domeniul economiei sociale si care indeplineasc cumulativ urmatoarele criterii de selectie: 
- sa aiba resedința/domiciliul în mediul rural sau urban in unul din cele 6 județe componente ale regiunii 
Sud-Est; 
- varsta de 18 ani impliniti si peste aceasta varsta (in cazul in care Planul de afaceri este selectat spre 
finantare sa poata intreprinde procedurile specifice inființării si gestionarii întreprinderii sociale); 
- să aibă cel puțin studii medii liceale pentru a putea participa la cursurile de formare antreprenorială; 
- nu a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, 
implicare în organizații criminale sau în alte activitați ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 
Comunitații Europene; 
- să nu facă parte din categoria tinerii NEETs cu vârsta 16-24 ani (care nu urmează nicio forma de 
învațamânt si nici nu au un loc de munca); 
-  nu a beneficiat de finanțare prin alte proiecte finantate prin POCU care vizeaza acelasi tip de activitati; 
-  să  nu facă parte din echipa de management/implementare a proiectului; 
- sa fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate. 
 
- Dosarul de candidatura 
Continutul dosarului de candidatura va cuprinde:  
Formular de înscriere (Anexa 1);  

• Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2);  

• Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari (Anexa 3);  

• Declaratie de disponibilitate pentru participarea la activitatile de formare profesionala in domeniul 
antreprenoriatului social (Anexa 4);  

• Declaratia pe propria raspundere ca nu a mai beneficiat de finantari similare acordate prin prezentul 
proiect (Anexa 5);  

• Declaratie pe propria raspundere ca nu fac parte din grupul tinta – tineri NEETs, care nu urmeaza nicio 
forma de invatamant si nici nu au un loc de munca, cu varsta intre 16 – 24 (Anexa 6);  

• Formular POCU de inregistrare in grupul tinta (Anexa 8);  

• Copie CI/BI (copie conform cu originalul);  

• Copie dupa actul de studii (minim bacalaureat, copie conform cu originalul);  

• Copie dupa certificatul de nastere (copie conform cu originalul);  

• Copie certificat de casatorie/divort (daca este cazul, copie conform cu originalul);  

• Copie act domiciliu/resedinta (daca este cazul, copie conform cu originalul);  
 
Modalitatea de depunere a dosarului de candidatura 



Variantele de transmitere a dosarului de candidatura: 
a) transmiterea electronica la adresa de e-mail a proiectului a documentelor/formularelor (scanate si 
semnate conform cu originalul); 
b) depunerea personala/ sau prin delegat la locatiile de implementare ale proiectului; 
c) transmiterea prin posta/curier la adresa specificata in materialele distribuite (afis, pliante).  
In toate cazurile mentionate mai sus, data de depunere a cererii va fi considerata data transmiterii 
dosarului, respectiv data postei; 
 
Calendarul de depunere/inregistrare si de selectie a candidaturilor; 
Persoanele selectate in GT (grupul tinta) al proiectului vor completa Formularul de inregistrare grup 
tinta (original). Inregistrarea in GT se realizeaza in perioada 29.02.2020 – 28.06.2020, cu posibilitatea 
prelungirii acesteia pentru asigurarea atingerii numarului propus de participanti la activitatile 
proiectului.  
In conditiile modificarii perioadei de depunere/inregistrare si selectie a dosarelor de candidatura 
personanele vor fi informate prin instrumentele de comunicare devoltate prin proiect (e-mail; site 
proiect, canal media de comunicare, etc), inclusiv prin sesiunile de informare. 
 
Componența Comisiei de selecție a dosarelor de candidatură 
Se va desemna o comisie de selectie si analiza a dosarelor de candidatura. Aceasta va fi formata din 
responsabilul recrutare grup tinta din partea solicitantului si responsabilii informare si promovare/ 
informare si selectie GT, din partea partenerilor implicati in proiect.  
 
Desfasurarea Selectiei candidaturilor 
Desfasurarea selectiei candidaturilor se va realiza in 2 etape:  
Etapa 1: Selectia dosarelor de candidatura  
Selectia grupului tinta se va realiza in conditiile promovarii egalitatii de sanse, combaterii discriminarii pe 
criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala, a 
dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal. In selectarea grupului tinta se va respecta 
promovarea egalitatii intre femei si barbati.  
 

Etapa 1. Selectia dosarelor de candidatura. 
Selecția grupului ținta se va realiza în condițiile promovarii egalitații de sanse, combaterii 
discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credința, dizabilitate, vârsta sau orientare 
sexuala, a dificultaților de acces de orice tip si asigurarea accesului egal. În selectarea grupului ținta se va 
respecta promovarea egalitații între femei si barbați. 
 
Comisia de selectie va proceda la analizarea continutului dosarelor de candidatura (documente/ 
formulare/ declaratii) si pe baza acestora vor verifica daca sunt îndeplinite criteriile de selectie stabilite 
 Rezultatele selectiei cu mentiunea „admis” sau „respins”, cu precizarea motivului respingerii 
candidaturii si a termenului in care persoanele nemultumite/respinse pot transmite si depune 
contestatie vor fi postate online si afisate in cadrul locatiilor partenerilor. 
 
Etapa 2.Rezolvarea contestatiilor depuse - in situatia depunerii de contestatii Comisia de selectie va 
reanaliza documentele/formularele si va emite lista cu rezultatelor selectiei dosarelor de candidatura. 
Lista va fi postata online si afisata de toti partenerii in locatiile lor. 
 
Finalizarea procesului de selectie a GT 
Dupa finalizarea intregului proces de selectie a GT, membriii Comisiei de selectie vor intocmi lista finala 
cu persoanele selectate sa faca parte din GT. Lista va fi postata online (site-ul proiectului si al 
partenerilor, retele de socializare), afisata de toti partenerii in locatiile lor. 
 

Coordonator, 

Anișoara Parnică 


