
 

1 
 

 
 
 
 

METODOLOGIE DE IDENTIFICARE, IMPLICARE SI DE ASIGURARE A PREZENTEI MEMBRILOR 
GRUPULUI TINTA IN ACTIVITATILE PROIECTULUI 

„1stEP” Cod SMIS 141031 
 
 

Ediția: 1/10.06.2020, 
Revizia: 1/27.08.2020, 
Revizia: 2/18.01.2022, 
Revizia: 3/21.01.2022, 
Revizia: 4/01.02.2022 
Revizia: 5/15.03.2022,  

cf. Act Adițional nr. 3/15.03.2022 la Contractul de Finanțare 
  



 

2 
 

 

 

Cuprins 
 

Capitolul 1 – Introducere ............................................................................... 3 

Capitolul 2 - Descrierea grupului țintă din perspectiva categoriilor si a dimensiunilor 
acestora ................................................................................................... 3 

Capitolul 3 -  Metodologia de identificare si selecție a grupului țintă .......................... 4 

Capitolul 4 - Modalitatea de implicare a membrilor grupului țintă in activitățile proiectului
 ............................................................................................................. 7 

Capitolul 5 - Modificări ale prezentei metodologii de monitorizare a implementării schemei 
de minimis ................................................................................................ 7 

 

 
  



 

3 
 

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 are domiciliul sau reședința in: regiunile mai puțin dezvoltate ale 
României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, 
cat si in regiunea mai dezvoltata: București-Ilfov. 

 
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 in: regiunile mai puțin 
dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-
Vest si Centru, cat si in regiunea mai dezvoltata: București-Ilfov. 
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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 lângă categoria persoanelor active si subcategoriile menționate in Ghidul 
Solicitantului-Condiții 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. 

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: regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud 
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, cat si din regiunea mai dezvoltata 
București-Ilfov, 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.  
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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. 

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: regiunile mai puțin dezvoltate ale României: 

Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, 
cat si in regiunea mai dezvoltata București-Ilfov;  

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) 
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Dosarul de înscriere va respecta următoarele cerințe: 

• Conține toate documentele prezentate anterior 
• Copiile documentelor trebuie sa fie complet vizibile 
• Documentele NU vor fi capsate 

 
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. 

 


