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1. CADRUL GENERAL 
Metodologia prezenta este principalul instrument metodologic prin care se deruleaza 

procesului de selecție a grupului țintă, asigurandu-se conform Ghidului solicitantului: 

„transparența procesului de selecție a grupului țintă, pe baza unei metodologii clar definite în 

propunerea de proiect (informarea potențialilor membri ai grupului țintă cu privire la activitățile 

proiectului, derularea selecției propriu-zise a grupului țintă pentru cursurile de formare 

antreprenorială, respectiv a beneficiarilor de finanțare pentru înființarea și dezvoltarea unei 

afaceri – inclusiv metodologia de selecție)”. 

Astfel, procesul de selecție a grupului tinta „va fi pregătit și desfășurat astfel încât să 

asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă”. 
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Prezenta Metodologie de selecție este elaborată ca suport pentru Activitatea A1 –  

”Derularea unei campanii integrate de informare şi conştientizare cu privire la programul 

de formare antreprenorială, metodologiile de selecţie a grupului ţintă şi a planurilor de afaceri”, 

cu subactivitatile corespunzatoare: 

A1.1 Derularea unei campanii integrate de informare şi conştientizare cu privire la 

programul de formare antreprenorială, metodologiile de selecţie a grupului ţintă şi a 

planurilor de afaceri 

A1.2 Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul 

programului de formare antreprenorială, pe baza Metodologiei de  selecţie grup ţintă 

proiect 

Partenerii responsabili cu selectarea, monitorizarea, informarea şi gestionarea grupului 

ţintă sunt: Beneficiarul – SC IPA SA, Partenerul AOA Arges. Selectia grupului tinta va fi monitorizata 

de responsabilii pentru constituirea grupului tinta din partea Beneficiarul IPA SA si Partenerului 

AOA. 

Potrivit cererii de finanţare şi a celor agreate în cadul parteneriatului, grupul ţintă va fi 

împărţit între partenerii implicaţi în derularea acestei activităţi. 

2. DOCUMENTE DE REFERINTA 
- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, Aprilie 2016; 

- GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE România Start Up Plus 
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3. OBIECTIVUL PROIECTULUI 
OG al proiectului îl reprezintă contribuţii la progresul culturii antreprenoriale şi stimularea 

ocupării,  având drept scop şi obiective pregătirea persoanelor de a iniţia idei de afaceri şi de a le 

concretiza în afaceri sustenabile şi durabile, prin imbunătăţirea nivelului de competenţe 

antreprenoriale, oferind  suportul logistic, financiar şi didactic al iniţiativelor antreprenoriale 

pentru crearea de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană corespunzatoare regiunii Sud 

Muntenia şi a unor locuri de muncă sustenabile şi de calitate, proiectul aducându-şi astfel aportul 

la îndeplinirea obiectivului specific 3.7. al POCU „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor 

cu profil nonagricol din zona urbană”,  şi fiind în deplină concordanţă cu Obiectivul tematic al Axei 

Prioritare 3 a POCU şi al  Strategiei  Nationale pentru Competitivitate 2014-2020. 

4. INDICATORI ASUMAȚI 
• 120 Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de 

şomeri&inactivi/persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului (Indicatori 

prestabiliti de rezultat) ; 

• 60 IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului Indicatori 

prestabiliţi de realizare (Indicatori prestabiliţi de rezultat); 

• 500 Persoane care beneficiază de sprijin (Indicatori prestabiliţi de realizare); 

5. CONSTITUIREA GRUPULUI TINTA 
Constituirea grupului țintă în cadrul proiectului “Antreprenoriat sustenabil în mediul urban 

din Regiunea Sud Muntenia”, cod proiect: POCU/82/3/7/104001, se bazează pe trei 

procese/actiuni: 

• DEFINIREA GRUPULUI ȚINTĂ 
• RECRUTAREA 
• SELECȚIA 
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5.1 DEFINIREA GRUPULUI ȚINTĂ 

Grupul țintă al proiectului este format din 500 persoane, din care 275 femei, cu domiciliul 

sau reședința în Regiunea Sud-Muntenia, care au vârsta peste 18 ani și intenționează să înființeze 

o afacere non-agricolă în mediul urban.  

 

STRUCTURA eligibilă a grupului țintă este următoarea: 

- ȘOMERI – 60 persoane; 

- PERSOANE INACTIVE (cu vârsta între 18 și 64 ani) – 220 persoane, adică:  

• studenți; 

• elevi la școli postliceale; 

• persoane casnice sau care lucrează în propria gospodărie; 

• pensionari de toate categoriile care pot fi încadrați într-una din categoriile 

eligibile din grupul țintă; 

• persoane întreținute de alte persoane sau de către stat; 

• persoane care se întrețin din alte venituri cum ar fi: chirii, dobânzi, rente, etc; 

- PERSOANE care au un loc de muncă și care doresc să înființeze o afacere, inclusiv 

persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titularii 

întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale) – 220 persoane. 

ATENȚIE !  

Din grupul țintă nu pot face parte tinerii NEET’s (care nu urmează o formă de învățământ și 

nu au un loc de muncă) cu vârsta între 18 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru 

înființarea de afaceri, inclusiv sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor 

sprijinite în cadrul Axelor Prioritare 1 și 2 ale POCU. 
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5.2 RECRUTAREA 

Procesul de recrutare vizează atragerea persoanelor interesate și eligibile în grupul țintă 

desfășurându-se prin diverse modalități vizând în special în promovarea proiectului/diseminarea 

informațiilor: 

- organizarea conferinței de lansare a proiectului; 

- organizarea de campanii integrate de informare și conștientizare cu privire la activitatea 

antreprenorială, în toate județele din Regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, 

Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman; 

- web-site proiect: www.romania-startup.ro/sudmuntenia/ și un serviciu aferent de 

HELPDESK; 

- web-site IPA: www.ipa.ro cu secțiune specială pentru grupul țintă; 

- web-site AOA: www.aoaarges.ro cu secțiune specială pentru grupul țintă; 

- materiale informative (afișe, bannere, broșuri, pliante, etc); 

- anunțuri mass-media (radio, ziare); 

- constituirea de baze de date cu agenții economici din Regiunea Sud-Muntenia și 

contactarea acestora; 

- contactarea și inițierea de colaborări cu AJOFM-uri din fiecare județ; 

- contactarea și inițierea de colaborări cu Universități, Școli Postliceale, Parcuri Tehnologice 

și Industriale, Incubatoare de Afaceri; 

- furnizarea de informații și acordarea de asistență antreprenorială în mod individual pentru 

posibili membrii ai grupului țintă (Anexa 5); 

Având în vedere cele de mai sus, persoanele interesate vor putea începe demersurile 

pentru înscrierea în grupul țintă prin următoarele modalități: 

- completarea de documente pentru înscrierea în grupul țintă cu ocazia evenimentelor 

organizate: conferință de lansare a proiectului, sesiuni de informare și conștientizare, 

realizarea de contacte individuale sau de grup; 

- accesarea site-ului web: www.romania-startup.ro/sudmuntenia/ si preînscrierea in grupul 

tinta; 
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- folosirea următoarelor adrese de e-mail: startupsud@ipa.ro; aoaarges@gmail.com; 

- utilizarea următoarelor contacte telefonice:  

• Beneficiar IPA SA: 021.318.00.23; 021.318.00.47; 

• Partner AOA: 0248.219.299; 

 

 

EXPERȚI Partener AOA Arges implicați în această activitate: 

  - expert coordonator partener: Marian Ioan NĂSTASE: 0729.627.426; 

  - experți recrutare și monitorizare grup țintă:  

Răzvan ILIE: 0725.569.188; 

Alexandru TONGHIOIU: 0740.020.039; 

EXPERȚI Beneficiar IPA SA implicați în această activitate: 

  - experți recrutare și monitorizare grup țintă:  

  Nicolae GOSTINAR 021.318.00.47; 

  Laurentiu ION 021.318.00.23; 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL ȚINTĂ (DOCUMENTE ȘI ANEXE): 

Documente: 

- Copie dupa actul de identitate (fata-verso daca e cazul, pentru dovedirea apartenenței 

domiciliului/reședinței la regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia); 

- Copie carnet student vizat la zi sau adeverință de student (dacă este cazul); 

- Copie carnet elev școală postliceală sau adeventință de elev (dacă este cazul); 

- Copii după actele necesare înscrierii la cursul de “Competențe Antreprenoriale”: 

• copie dupa actul de identitate (fata-verso daca e cazul) 
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• act de studii (minim studii gimnaziale); 

• certificat de naștere; 

• certificat de căsătorie (daca este cazul); 

• copie dupa Hotărârea Judecătorească de păstrare a numelui în caz de 

divorț (dacă este cazul). 

 

 

Anexe: 

- Formular de Înregistrare în grupul țintă (Anexa 1); 

- Notă de informare din partea IPA / AOA pe care persoana interesată își dă acordul 

asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor personale (Anexa 2); 

- Declarație pe propria răspundere din partea persoanei interesate in care isi exprima 1. 

acordul pentru înființarea  unei afaceri în mediul urban din Regiunea Sud-Muntenia; 2. 

ca nu este inscrisa în grupul ţinta al altui proiect co-finanţat din Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 

3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 

urbană şi nu am beneficiat până în prezent de aceleaşi servicii gratuite în cadrul niciunui 

alt proiect finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020; 3. ca va 

participa la cursul de “Competențe Antreprenoriale” conform orarului și în locația care 

vor fi stabilite (Anexa 3); 

- Declarație pe propria răspundere privind statutul pe piața muncii ca persoană inactivă 

(Anexa 4). 

TOATE ANEXELE DE MAI SUS VOR FI COMPLETATE / VALIDATE ÎN PREZENȚA 

UNUI REPREZENTANT AL BENEFICIARULUI IPA SA / PARTENERUL AOA-ARGES !  

Formularul de înregistrare în grupul țintă și modelele de declarații tip Anexa, vor fi 

disponibile pe site-ul proiectului www.romania-startup.ro/sudmuntenia/ fiind astfel accesibile 

persoanelor eligibile care doresc să se înscrie în grupul țintă.  
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Documentele necesare (copii dupa carte de identitate etc.) se vor atasa impreuna cu 

anexele si formularul de inscriere, pentru fiecare persoana, sub forma unui  Dosar de înscriere, 

care trebuie să îndeplinească următoarele: 

- trebuie să conţină doar documentele prevăzute în prezenta metodologie de selecţie. Orice 

alt document nu este necesar; 

- Documentele vor fi tiparite pe o singura față – nu se accepta documente față-verso; 

- Documentele care compun dosarele de selecţie NU vor fi capsate; 

- Documentele necesare inscrierii si participarii la cursul de “Competențe Antreprenoriale”, 

se vor putea depune si inainte de deschiderea cursului; 

Documentele respective trebuie depuse/transmise la sediul unuia dintre partenerii 

proiectului pentru validarea acestora: 

- IPA S.A., Calea Floreasca nr. 169, et. 4, Sector 1, 014459, București, Romania 

- Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges, , Business Center, Strada Victoriei, nr. 13B, Pitesti, 

Arges, Romania 

 

5.3 SELECȚIA 

Criteriile de selecție pentru înscrierea în grupul țintă sunt următoarele: 

- persoana este eligibilă pentru a se înscrie în grupul țintă al proiectului conform criteriilor 

de eligibilitate așa cum sunt prezentate la cap I. DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ; 

- persoana a prezentat toate documentele necesare înscrierii în grupul țintă conform listei 

din cap. II. RECRUTAREA; 

- toate documentele de înscriere în grupul țintă sunt corect completate. 

Principiul de bază pentru selecția participanților în grupul țintă al proiectului este “PRIMUL 

VENIT, PRIMUL SERVIT” până la completarea categoriilor de persoane din grupul țintă, declarate și 

asumate mai sus. Selecția grupului țintă se face cu respectarea principiului egalității de șanse și 

nediscriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate 
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pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, 

handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot duce la 

discriminare directă sau indirectă. 

 

 

Persoanele înscrise în grupul țintă vor lua parte la activitățile proiectului:  

- vor beneficia de servicii de formare profesională în domeniul antreprenoriatului; 

- vor beneficia de asistență în vederea participării la competiția deschisă de planuri de 

afaceri în urma căreia câștigătorii vor beneficia de finanțare nerambursabilă; 

- vor beneficia de mentorat pentru stagii de practică; 

- vor beneficia de servicii de consiliere, consultanță mentorat și sprijin pentru înființarea și 

demararea funcționării întreprinderilor. 

Grupul țintă se consideră constituit atunci când există cel puțin 500 de planuri de afaceri 

elaborate de participanții la cursul de “Competențe Antreprenoriale” și cel putin 500 certificate de 

absolvire a cursurilor respective, recunoscute de către Autoritatea Națională pentru Calificări 

(A.N.C).  

Pentru eliminarea riscului de abandon în cadrul procesului de selecție se va urmări 

suplimentarea/depășirea listelor candidațiilor admiși cu un număr acoperitor, respectiv 10% din 

selectarea grupului țintă.  În selecția grupului țintă se va ține cont că trebuie organizat cel puțin un 

curs de „COMPETENȚE ANTREPRENORIALE” pe județ cu minim 25 de participanți la curs. Situația 

persoanelor selectate se centralizează în Registrul grupului țintă. 

6. ÎNREGISTRĂRI / ANEXE 
Anexa 1 – Formularul de înregistrare a grupului țintă;  

Anexa 2 – Nota de informare AOA 
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Anexa 2 – Nota de informare IPA 

Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere 

Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere privind statutul pe piata muncii 

Anexa 5 – Formular de informare și asistență antreprenorială 

 

Se aprobă: 

Manager Proiect 

OGESCU Cristina 

   Realizat: 

Expert Coordonator Partener 

NĂSTASE Marian Ioan 

Expert Recrutare Selecție și Monitorizare Grup Țintă 

             ILIE Răzvan Costin 
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