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Capitolul 1 – Introducere 

Prezenta metodologie descrie procesul de identificare, implicare si asigurare a 
prezentei membrilor grupului țintă in activitățile in cadrul proiectului „1stEP”, finanțat in 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020,   Axa prioritară 6 – Educație și 
competențe, Obiectivul tematic 10, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13-
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care 
își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc 
de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Capitolul 2 - Descrierea grupului țintă din perspectiva categoriilor si a dimensiunilor 
acestora  

Grupul țintă propus in proiect va fi  analizat  din punct de vedere al preferinței 
pentru antreprenoriat, al localizării si al ocupării. 

Având in  vedere  situația concreta la nivel regional, din  punct  de  vedere  al  
preferinței pentru  antreprenoriat  si  localizării, grupul țintă al proiectului propus va fi 
format din 342 persoane fizice (+min. 10 persoane de rezerva), cu vârsta minima de 18 ani, 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

1. intenționează  sa înființeze  o întreprindere  in mediul rural sau urban din 
Regiunea Nord-Est; 

2. își  au domiciliul sau reședința  in regiunea Nord-Est de implementare a 
proiectului propus. 

A. Din  punct  de  vedere  al  preferinței pentru  antreprenoriat, persoanele din 
grupul țintă de 342 persoane trebuie sa îndeplinească in primul rând o condiție de baza: 
sa-si manifeste preferința/interesul pentru antreprenoriat, prin completarea unor 
formulare specifice si sa fie selectate pentru includere in grupul țintă.  

Categoriile de grup țintă vizate sunt: 
o Student (ISCED 5 - 7), cel puțin în anul 2 de studii de licență;
o Doctorand (ISCED 8);
o Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, în cel puțin anul 2 de studii,

înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ
superior)

B. In ceea ce privește localizarea, persoanele din grupul țintă trebuie ca, pe
parcursul implementării proiectului, sa aibă domiciliul sau reședința doar in Regiunea 
Nord-Est. 
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C. Din punctul de vedere al ocupării/ statutului social, exista trei mari categorii
de persoane: 

a. persoane active;
b. persoane inactive;
c. persoane vulnerabile.
In cazul concret al proiectului propus, in grupul țintă de 342  persoane, va fi inclusa

pe langa categoria persoanelor  active  si subcategoriile mentionate in Ghidul Solicitantului,  
specifice:
Conditii Specifice:

- Studenți  (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, cel puțin  in anul 2 
studii de licență;

- Doctoranzi (ISCED 8) în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi);
- Cursanți (ISCED  4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul 

instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, cel 
puțin in anul 2 studii - (studentii fiind categorii de persoane inactive).

Capitolul 3 -  Metodologia de identificare si selecție a grupului țintă 

Identificarea si selecția grupului țintă se va realiza cu ajutorul activităților: I.1- 
Campanie 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; I.2- Selectarea grupului țintă ce va 
participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială. 

Luând in considerare experiența dobândita recent in cadrul proiectului de 
antreprenoriat  „BonAntreprenor” si „yes4IES”  de către echipa actuala de proiect, pentru 
informarea  publicului cu privire la acțiunile derulate in cadrul proiectului se vor utiliza 
următoarele mijloace:  

Activitatea I.1 include 4 subactivitati de informare publica. Printre care: 

Subactivitatea  1 - Concepția,  dezvoltarea  si  derularea  continua  pe  durata  
proiectului, a unei campanii de reclama pe rețelele de socializare pentru atragerea si 
menținerea interesului in grupul țintă 

Campania va urmări: obiective; criterii de targetare; destinații de plasare a 
reclamei; buget si program de derulare; crearea propriu zisa a reclamei. Prin reclama se 
va informa publicul țintă din regiunea Nord-Est si despre evenimentele “off-line“ ale 
proiectului, adică organizarea de conferințe in regiunea Nord-Est. Reclama plătita: 
Facebook.  

Subactivitatea  2 - Organizarea  de  conferințe in  centrele  universitare  din  
Regiunea Nord-Est prin invitarea unui/unor antreprenor/i roman(i) de succes. 

Pentru un impact regional optim, se anticipează ca aceste conferințe se vor 
organiza in principalele centre universitare din regiunea Nord-Est: Iași, Suceava si Bacău. 
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Serviciile de organizare conferințe de presa includ: închiriere sala conferințe in Iași, 

Suceava si Bacău  cu toate dotările (ecran de proiecție,  videoproiector, flipchart, WI-Fi, 
sonorizare, microfoane, climatizare) ;capacitate sala – minim 30 persoane (la distanțare 
sociala); durata efectiv de închiriere sala – aprox. 6-7 ore; catering participanți- apa, 
cafea, gustări reci si calde;  prezentări speaker(i) – antreprenor(i) roman(i) de succes;  
concepție si elaborare 2 bannere; elaborare conținut mape; tipărire minim 30 
mape/conferință cu informații despre proiect.  Conferința va avea o durata de aprox. 4-5 
ore. 

 
Subactivitatea  3 - Publicitate  on  line  pe  diferite  site-uri: bannere pe minim 2 

site-uri  de  știri/informații -de exemplu : www.finantare.ro sau  www.wall-street.ro sau 
www.hotnews.ro si pe portalurile universităților. 

 
Subactivitatea  4 -   Publicitate  offline:  concepție, tipărire si distribuție 

afișe/postere format A 2 color la sediile universităților din Iași, Suceava si Bacău, 
menționate anterior.  

De asemenea, in procesul de identificare a grupului țintă , se vor implica si 
entitățile ce sprijină, dezvoltă și încurajează spiritul antreprenorial al studenților , adică 
societățile antreprenoriale studențești (SAS) din Iași, Bacău si Suceava. Acestea sunt : 
Societatea Antreprenoriala Studențească -SAS TUIASI, din cadrul Universității Tehnice Gh. 
Asachi Iași, Societatea Antreprenoriala Studențească a Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași (SAS-UAIC), Societatea Antreprenoriala pentru Studenți -StudSA USV din cadrul 
Universității „Stefan cel Mare Suceava”, Societatea Antreprenoriala Studențească din 
cadrul Universității „Vasile Alecsandri Bacău” etc. 

In principiu, selecția se va derula la modul următor. După activitatea de informare 
publica derulata in media online si offline, completata cu mijloace specifice – acord 
facultate si discuții cu asociațiile antreprenoriale studențești -se vor primi cereri de 
participare din regiunea Nord-Est, in grupul țintă al proiectului. Cu ajutorul materialelor 
de informare publica, toate persoanele vor fi îndrumate sa trimită prin email, posta, curier 
rapid– o declarație privind disponibilitatea si eligibilitatea. Se va avea in vedere ca 
eligibilitatea unei persoane in grupul țintă sa fie însoțita de copii după documente 
doveditoare: carte identitate (CI) privind domiciliul; carnet student, adeverința doctorand 
etc. Analiza declarațiilor primite si a documentelor doveditoare este in responsabilitatea 
experților grup țintă. 

Fiecare persoana din grupul țintă va fi informata  despre obligativitatea de a 
furniza datele lor personale si despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în 
aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ 
implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale 
menționate. 

Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură 
decizională transparentă, echidistantă și obiectivă. Selecția participanților la activitățile 
proiectului se va realiza pe baza principiului “PRIMUL SOSIT, PRIMUL SERVIT”, până la 
completarea grupului țintă. Data care se ia în considerare în aplicarea acestui principiu 
este data la care au fost transmise ultimele documente ce compun dosarul de candidatura 
în grupul țintă al proiectului. 

 

http://www.finantare.ro/
http://www.wall-street.ro/
http://www.hotnews.ro/
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În cadrul etapei de selecție a grupului țintă are loc o primă discuție cu persoana 

care dorește să se înscrie în grupul țintă, realizându-se o scurtă analiză a criteriilor de 
eligibilitate ce trebuie îndeplinite de candidat, respectiv: 

 
1. intenționează sa înființeze o întreprindere in mediul rural sau urban din 

Regiunea Nord-Est;  
2. își are domiciliul sau reședința in regiunea Nord-Est de implementare a 

proiectului propus;  
3. din punct de vedere al statutului social se încadrează in următoarele categorii: 

Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, cel puțin in 
anul 2 studii de licență; Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( 
studenți doctoranzi ); Cursanți (ISCED  4, nivel de calificare 5, înmatriculați în 
colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – 
înmatriculați, la data intrării în operațiune, cel puțin in anul 2 studii. 

4. își are domiciliul/reședința in mediu rural sau este de etnie roma – aprox. 35 
persoane din numărul total  

 
După confirmarea eligibilității candidatului, sub supravegherea experților GT se vor 
completa formularele tipizate descrise mai jos: 
 

• Anexa 1 - Formular de înregistrare individuală a participanților la POCU 2014-2020 – 
original 

• Anexa 2 - Cerere cu privire la participarea la proiect - original 
• Anexa 3 - Declarație privind eligibilitatea si disponibilitatea – original 
• Anexa 4 - Declarație cu privire la participarea si/sau neparticiparea la 

programe/servicii de același tip - original 
• Anexa 5 - Declarație pe propria răspundere  - original 
• Anexa 6 - Declarație de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

– original 
 
Împreuna cu formularele descrise mai sus, candidatul va preda in copie conform cu 
originalul următoarele documente: 
 

• Copie după cartea de identitate/buletin 
• Copie după certificatul de naștere 
• Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 
• Adeverință de student (licență/master/doctorat/colegii universitare) 
• Copie după certificatul/adeverința  de absolvire pentru cursul „Competente 

antreprenoriale”  - 1 exemplar format hârtie (daca este cazul) 
 

Dosarul de înscriere va respecta următoarele cerințe: 
• Conține toate documentele prezentate anterior 
• Copiile documentelor trebuie sa fie complet vizibile 
• Documentele NU vor fi capsate 
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Dosarele se vor înregistra in Registrul intern de înregistrare a dosarelor de 

candidatură in ordinea definitivării acestora, iar documentele solicitate fiecărui candidat 
vor fi păstrate ca anexe la formularul de înregistrare grup țintă. 

După finalizarea procedurii de selecție, experții grupului țintă vor publica un anunț 
pe site-ul/ facebook-ul proiectului cu persoanele „admise” in proiect si fiecare din cele 
342 persoane va fi înștiințată personal prin telefon/email referitor la rezultatul selecției. 
Contestațiile vor fi depuse in termen de 5 zile lucrătoare, de la comunicarea rezultatului 
procedurii de selecție in grupul țintă. 

Capitolul 4 - Modalitatea de implicare a membrilor grupului țintă in activitățile 
proiectului  

Implicarea si menținerea membrilor grupului țintă in activitățile proiectului va fi 
una activa, voluntara. 

După selecția in grupul țintă, fiecare membru va completa un formular individual 
de înregistrare in grupul țintă, cu informații personale, nivel de instruire, statutul pe piața 
muncii, nume si prenume, semnătura. 

Pentru implicarea in activitățile proiectului este foarte importanta atât motivația 
interna a fiecărei persoane de a urma un curs de formare antreprenoriala, cat si motivația 
externa de a primi o suma nerambursabila de 60.000 EURO (echivalentul a 290.610 lei) si 
ulterior sa-si deschidă o afacere intr-un sector competitiv.  

Capitolul 5 - Modificări ale prezentei metodologii de monitorizare a implementării 
schemei de minimis 

Modificările prezentei metodologii de monitorizare a implementării schemei de 
minimis se efectuează respectând aceleași condiții ca si la elaborarea acestui document. 

Modificările pot fi generate de schimbări in cerințele HR SPECIALISTS S.R.L. pe 
parcursul implementării proiectului „ 1stEP”  sau din modificări ale legislației (de exemplu: 
noi metodologii propuse de Ministerul Fondurilor Europene).  
 
Elaborat, 
LACONSEIL S.R.L. 

Aprobat, 
HR SPECIALISTS S.R.L. 

 



Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman; 

Axa prioritară 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ 
terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ 

cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv 
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; Schema de ajutor de stat: Innotech 

Student  
Titlul proiectului: 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031 

Număr operator prelucrare date cu caracter personal 
18103 - HR SPECIALISTS SRL (lider proiect); 32799 - LACONSEIL SRL (partener); 

OPIS 
DOSAR BENEFICIAR „1stEP” 

GRUPA nr ....... , 
Locația de formare a grupei: .................................................................... 

............................................................................................................................................, 

cetățean român, născut/ă la data de ........................., în ............................, jud. ......................, 

domiciliat/ă în ..................................................................................., jud ......................... , 

posesor/posesoare al/a C.I., seria ....., nr. ................., eliberată de ....................., la data de ......... , 

cod numeric personal CNP .................................................................................................... , 

telefon: .............................; e-mail ................................................................................... ; 

Nr. 
crt. Documente DA / NU 

1 / 0 
1. Anexa 1 - Formular de înregistrare individuală a participanților la POCU 2014-2020 – 

Anexa 8 (din manualul beneficiarului) 
1.a Copie după cartea de identitate/buletin 
1.b Copie după certificatul de naștere 
1.c Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 
1.d Adeverință de student (licență/master/doctorat/colegii universitare) 

2. Anexa 2 - Cerere cu privire la participarea la proiect 
3. Anexa 3 – Declarație privind eligibilitatea și disponibilitatea 
4. Anexa 4 - Declarație cu privire la participarea si/sau neparticiparea la 

programe/servicii de același tip 
5. Anexa 5 - Declarație pe propria răspundere 
6. Anexa 6 - Declarație de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

7. 

Certificat de absolvire curs de: 
• inițiere „Competențe antreprenoriale” (dacă este cazul)
• specializare „Competente antreprenoriale” (dacă este cazul)

Întocmit 

Responsabil selecție ........................................... 

Organizația ........................................... 

Semnătura ........................................... 

(Termenii utilizați în prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se înțeleg atât la feminin, cât și la masculin.) 



 

 

Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman; 

Axa prioritară 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ 
terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ 

cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv 
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; Schema de ajutor de stat: Innotech 

Student  
Titlul proiectului: 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031 

 
Număr operator prelucrare date cu caracter personal  

18103 - HR Specialists SRL (lider proiect); 32799 - LACONSEIL SRL (partener);  
 
Anexa 8 (din manualul beneficiarului)                                                                          Anexa 1 

Formularul de înregistrare individuală a participanților 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

Cod SMIS proiect: 141031 

Axa prioritară 6: Educație si competente  

Titlu proiect: 1stEP 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

 Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail:  

Nume, prenume ........................................................................................  . , 

cetățean român, născut/ă la data de ................., în ...................., jud ............... , 

domiciliat/ă în ............................................................, jud ......................... , 

posesor/posesoare al/a C.I., seria ...., nr. ............, eliberată de ............, la data de ..... , 

cod numeric personal CNP ............................................................................. , 

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: ...............................................  

Nume: 
....................................................... 

Nume: 
........................................................ 

Prenume: 
................................................... 
 

Prenume: 
.................................................... 
 

Semnătura participant 
 

Semnătura responsabil cu 
înregistrarea participanților 

 



 

 

Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman; 

Axa prioritară 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ 
terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ 

cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv 
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; Schema de ajutor de stat: Innotech 

Student  
Titlul proiectului: 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031 

Număr operator prelucrare date cu caracter personal 
18103 - HR Specialists SRL (lider proiect); 32799 - LACONSEIL SRL (partener); 

Anexa 2 

CERERE 

cu privire la participarea la proiectul 1stEP; ID: 141031 
Domnule/Doamna manager proiect, 

 
Subsemnatul / Subsemnata ...................................................................................... , 

posesor/posesoare al/a C.I. seria ..., nr. ............, eliberată de ..............., la data de .............. , 

cod numeric personal CNP ....................................................................................... , 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba cererea de înscriere şi de participare în calitate de Beneficiar 
la  proiectul  „1stEP”, ID: 141031, derulat de HR SPECIALISTS SRL în parteneriat LACONSEIL SRL.In 
acest sens, declar pe propria raspundere ca: 

▪ am fost informat şi  sunt  de  acord  cu  participarea  la  activitatile  proiectului  si  condițiile de 

formare antreprenorială, selecție planuri de afaceri, stagii de  practică, întreprinderi 

simulate, consiliere/consultanță/mentorat, schema de minimis în antreprenoriat; 

▪ am fost informat și sunt de acord cu Metodologia de selecție a grupului țintă si Metodologia 

de selecție a planurilor de afaceri . 

▪ Declar că am intenția ca prin utilizarea serviciilor oferite în cadrul proiectului să-mi înființez o 

afacere în  mediul  urban  sau  rural  al Regiunii de Nord Est (județele Botoșani, Suceava,  Iași, 

Neamț, Vaslui, Bacău). 

▪ Totodată, mă angajez să respect cerinţele proiectului, să particip la toate activităţile care îmi 

revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de proiect. 
  (Termenii utilizați în prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se înțeleg atât la feminin, cât și la masculin.)  

DATA:  DECLARANT,  Semnătura 

  Nume şi prenume   
   

  
 
 



 

 

Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman; 

Axa prioritară 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ 
terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ 

cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv 
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; Schema de ajutor de stat: Innotech 

Student  
Titlul proiectului: 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031 

Număr operator prelucrare date cu caracter personal 
18103 - HR Specialists SRL (lider proiect); 32799 - LACONSEIL SRL (partener); 

Anexa 4 

DECLARAŢIE 
cu privire la participarea si/sau neparticiparea la alte programe/servicii de acelaşi tip         finanţate de 

Uniunea Europeană 

 
Subsemnatul / Subsemnata ............................................................................ , 

posesor/posesoare al/a C.I. seria ..., nr. ............, eliberată de ..............., la data de ..... , 

cod numeric personal CNP ............................................................................. , 
 
în vederea participării la proiectul „1stEP”, ID: 141031, derulat de HR SPECIALISTS SRL 
în parteneriat cu LACONSEIL SRL, 

DECLAR 
următoarea situaţie cu privire la participarea/neparticiparea mea la alte programe 
finanţate de          Uniunea Europeană, în calitate de beneficiar, în următoarele domenii: 

 
 Am 

participat 
Nu am 

participat 
I. SERVICII DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ 

• iniţiere „Competenţe antreprenoriale” DA NU 
• specializare „Competente antreprenoriale” DA NU 

II. STAGII DE PRACTICĂ ANTREPRENORIALĂ 
• stagii de practică antreprenorială DA NU 

III. INTREPRINDERI SIMULATE 
• derularea de intreprinderi simulate DA NU 

IV. CONSILIERE / CONSULTANȚĂ / MENTORAT 
• consiliere în deschiderea unei afaceri DA NU 
• consultanță în deschiderea unei afaceri DA NU 
• mentorat în deschiderea unei afaceri DA NU 

V. SUBVENȚII PENTRU DESCHIDEREA UNEI AFACERI 
• subvenții în cadrul unor scheme de minimis DA NU 

Detalii cu privire la participarea la programe similare: ............................................. 

................................................................................................................ 
  (Termenii utilizați în prezentul document pentru denumirea diverselor roluri se înțeleg atât la feminin, cât și la masculin.)  

DATA:  DECLARANT,  Semnătura 

  Nume şi prenume   
   

  



 

 

Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman; 

Axa prioritară 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de 
învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi 
de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial 

competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; Schema de ajutor de 

stat: Innotech Student  
Titlul proiectului: 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031 

Număr operator prelucrare date cu caracter personal 
18103 - HR SPECIALISTS SRL (lider proiect); 32799 - LACONSEIL SRL (partener). 

Anexa 3 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA ȘI DISPONIBILITATEA 
 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________________domicil
at(ă) în localitatea ____________________________________, 
Str_________________________________________________, nr. _____, Bloc. ______, Sc._____, Ap._____, 
judeţul._______________________, legitimat cu CI seria ______ nr. _____________ eliberat de 
___________________________  la  data  de  _________________  CNP  __________________________________   
sex:  feminin  / masculin,  cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod Penal

1 cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că fac parte din una din 
următoarele categorii de grup țintă: 
(Vă rugăm să bifaţi cu X) 
 

� Student (ISCED 5 - 7), cel puțin în anul 2 de studii de licență; 

� Doctorand; 

� Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, în cel puțin anul 2 de studii, înmatriculați în colegiile organizate 
la nivelul instituțiilor de învățământ superior) 

 
Totodată declar că in  situatia  in  care  intenţionez să înfiinţez o întreprindere în regiunea Nord Est, 

atunci vor fi respectate dispozitiile prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice ”Innotech Student” 
respectiv: 

• implementarea planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului; 
• angajarea a minimum 3 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis; 
• asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe perioada implementării 

proiectului de minimum 12 luni (etapa II); 
• asigurarea funcționării întreprinderii în perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni, pe perioada 

implementării proiectului, inclusiv menținerea locurilor de muncă (etapa III); 
• asigurarea funcționării întreprinderii în perioada de sustenabilitate de minimum 9 luni după 

finalizarea proiectului. 
 

DATA:  DECLARANT,  Semnătura 

  Nume şi prenume   
   

  
 
  

 
11 Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 



 

 

Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman; 

Axa prioritară 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de 
învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi 
de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial 

competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; Schema de ajutor de 

stat: Innotech Student  
Titlul proiectului: 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031 

Număr operator prelucrare date cu caracter personal 
18103 - HR SPECIALISTS SRL (lider proiect); 32799 - LACONSEIL SRL (partener). 

Anexa 5 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

 
 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________
__domicilat(ă) în localitatea ____________________________________, 
Str_________________________________________________, nr. _____, Bloc. ______, 
Sc._____, Ap._____, judeţul._______________________, legitimat cu CI seria ______ nr. 
_____________ eliberat de ___________________________ la data de _________________ 
CNP __________________________________  sex:  feminin  / masculin,  ,  în  calitate  de  
candidat pentru a fi inclus în cadrul grupului țintă al proiectului 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031,  
cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod Penal2 cu privire la falsul în declaraţii , declar pe 
propria răspundere că: 
 

1. Nu am beneficiat/nu beneficiez în prezent de o alta finantare europeana prin Fondul Social 
European, Programul Operaţional Capital Uman, pentru activitati/măsuri similare cu cele ale 
proiectului 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 
Programul Operaţional Capital Uman; Axa prioritară 6: Educatie si competente; Obiectivul specific 
6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi 
găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un 
potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; Schema de ajutor de stat: 
Innotech Student. 
 

2. în calitate de candidat pentru grupul ţintă al proiectului 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031, declar pe 
propria răspundere că nu sunt angajat(ă) al(a) liderului de proiect şi al(a) partenerilor acestuia, 
precum şi soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv. 
 

 
Am luat la cunoștință despre obligaţia de respectare a principiului evitării dublei finanţări si despre faptul că 
declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de care am beneficiat până la momentul 
descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri către beneficiarul proiectului, constând în 
contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit în cadrul proiectului 1stEP; cod MySMIS 2014: 141031 
până la momentul descoperirii falsului. 
 
DATA:  DECLARANT,  Semnătura 

  Nume şi prenume   
   

  
 

 
 

2 Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 
unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 





 

 

 
Anexa 6 

 
Declarație de consimțământ 

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul(a)..........................................................., cod numeric personal 
........................................................, născut(ă) la data......................, în localitatea 
......................................., domiciliat(ă) în 
..................................................................................................., posesor/posesoare 
al C.I. seria......... nr..................,eliberată de........................................., la data 
de.......... declar că: 
 

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal și 
privind  libera  circulație a  acestor  date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele 
și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate de 
către LACONSEIL S.R.L., in cadrul proiectului: “1stEP”, cod SMIS 141031. 

Am  fost  informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 
vederea obligațiilor legale  ce  îi  revin operatorului, respectiv LACONSEIL S.R.L., în cadrul 
proiectului: “1stEP”, cod SMIS 141031, precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin. 

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităților 
publice precum și altor instituții abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanțelor 
judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.). 
            Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, 
am obligația de  a  aduce  la  cunoștința operatorului, respectiv LACONSEIL S.R.L., in  cadrul  
proiectului: “1stEP”, cod SMIS 141031, orice modificare survenită asupra datelor mele personale. 
           Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțământul în orice moment printr-o 
cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul LACONSEIL S.R.L., din str. Elena 
Doamna  nr.  20-22, Centrul de Afaceri “Bursa Moldovei”, et. 2, loc. Iasi, jud. Iasi, cod postal 
700398, in  cadrul  proiectului: “1stEP”, cod SMIS 141031, exceptând cazul în care prelucrarea 
datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu. 
 
În consecință, îmi dau consimțământul pentru  prelucrarea, transmiterea și stocarea  datelor  cu  
caracter personal de către LACONSEIL S.R.L., in cadrul proiectului: “1stEP”, cod SMIS 141031. 
 
Data:……………………………. 
Semnatura …………………… 
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