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CONSIDERATII GENERALE 

Prezenta metodologie a fost elaborata pentru a reglementa procesul de recrutare si 

selectie a membrilor grupului tinta in vederea participarii la actiunile de sprijin organizate in 

cadrul proiectului „I.S.P.I. - Intreprinderi sustenabile pentru incluziune”, Axa prioritara 4: 

Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacitatii 

intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.  

Proiectul este implementat in parteneriat, in judetele regiunilor de dezvoltare Nord-

Vest, Sud-Est, Centru, Nord-Est, Vest, Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia si are o durata de 36 

luni. Structura parteneriatului membrilor proiectului se prezinta astfel: 

o Agrafics Communication SRL, Lider de parteneriat  

o Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Partener 1  

 Selectia grupului tinta al proiectului se va face de catre partenerii in proiect la nivelul 

judetelor regiunilor de implementare. Din fiecare regiune vor fi selectate un minim de 5 

persoane membre ale grupului tinta.  

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii intreprinderilor de 

economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila prin cresterea numarului de 

entitati de economie sociala in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru, Nord -Est, Sud-

Vest Oltenia, Vest si Sud-Est in vederea stimularii integrarii pe piata fortei de munca a 

persoanelor din grupurile vulnerabile si a combaterii saraciei, prin infiintarea de intreprinderi 

sociale si crearea de noi locuri de munca. 

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin 

furnizarea unui program de formare antreprenorioala specifica si dezvoltarea cunostintelor si 

competentelor relevante pentru un numar de 105 persoane, in scopul infiintarii si functionarii 

a 25 de intreprinderi sociale si a crearii de minim 100 de noi locuri de munca durabile si de 

calitate in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Sud-

Est. 

Prin toate aceste masuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela 

de a contribui la dezvoltarea durabila a regiunilor Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru,Nord -

Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Sud-Est prin înfiintarea si functionarea a 25 de intreprinderi 

sociale cu minim 100 de locuri de munca nou create, care vor contribui concret la dezvoltarea 

comunitatilor locale prin crearea de noi locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand 

grupurilor vulnerabile in activitati cu caracter social si economic, facilitand accesul acestora la 

resursele si serviciile comunitatii la 6 luni dupa terminarea sprijinului. 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

OS1 - Cresterea numarului de persoane cu cel putin 400 din regiunile Nord-Vest, Sud-

Muntenia, Centru, Nord  Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Sud-Est care devin informate cu privire 

la elementele specifice ale proiectului, cu accent pe programul de formare antreprenoriala 

specifica, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si ulterior, a 

planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului, prin dezvoltarea si implementarea 

unei campanii de informare si constientizare acordata publicului; 

OS2 - Imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenoriatului social pentru 105 

persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala, prin participarea acestora 

in cadrul unui program de formare antreprenoriala specifica; 

OS3 - Cresterea nivelului de instruire si dezvoltarea capacitatii si abilitatilor pentru 105 

persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala, prin organizarea unui 

program de dezvoltare a capacitatii si abilitatilor in domenii relevante in vederea infiintarii de 

intreprinderi sociale. 

OS4 - Acordarea de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, 

Sud-Muntenia, Centru, Nord -Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Sud-Est prin organizarea 

concursului de selectie a planurilor de afaceri si prin selectarea a 25 de planuri de afaceri 

pentru a fi finantate in cadrul proiectului in vederea infiintarii unor intreprinderi sociale in 

mediul urban sau rural; 

OS5 - Perfectionarea cunostintelor si aptitudinilor antreprenoriale a celor 25 de antreprenori, 

prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere in domeniul antreprenoriatului social 

sau a antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piete de desfacere, completand 

cunostintele si aptitudinile dobandite de acestia in cadrul formarii derulate in etapa I; 

OS6 - Promovarea antreprenoriatului social in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru, 

Nord -Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Sud-Est prin infiintarea si demararea functionarii a 25 de 

intreprinderi sociale; 

OS7 - Cresterea nivelului de ocupare a fortei de munca prin promovarea integrarii vocationale 

in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara la nivelul regiunilor Nord-Vest, Sud-

Muntenia, Centru, Nord -Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Sud-Est prin crearea a minim 100 de 

locuri de munca durabile si de calitate in cadrul intreprinderilor sociale nou infiintate; 

OS8 - Cresterea numarului de entitati de economie sociala, precum si a locurilor de munca 

create, prin dezvoltarea si implementarea unei scheme de finantare (ajutor de minimis) 

adresate celor 25 de planuri de afaceri selectate in cadrul proiectului; 

OS9 - Exploatarea si sustenabilitatea ideilor de afaceri prin desfasurarea unui program de 

monitorizare a functionarii si dezvoltarii celor 25 de intreprinderi sociale finantate in cadrul 

perioadei de sustenabilitate a acestora, cu scopul de a mentine cele minim 100 de noi locuri 

de munca si a asigura functionalitatea si dezvoltarea afacerilor infiintate; 
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OS10 – Crearea a minim 2 parteneriate in cadrul proiectului in vederea promovarii si sprijinirii 

conceptului de economie sociala , inclusiv sprijinirea potentialilor antreprenori in economia 

sociala; 

OS11- Crearea a minim 1 parteneriat intre intreprinderile de economie sociala infiintate in 

cadrul acestui proiect si alte intreprinderi de economie sociala existente ( inclusiv infiintate in 

cadrul acestu apel de proiecte) in scopul sprijinirii sustenabilitatii financiare a acestora. 

 

DIMENSIUNEA GRUPULUI TINTA 

Grupul tinta al proiectului este format din 105 persoane fizice, provenind din cele 7 

regiuni de implementare (Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru, Nord-Est, Vest, Sud-Vest Oltenia, 

Sud-Est), minim 5 persoane selectate din fiecare regiune de implementare, care vor participa 

la un program de formare antreprenoriala specifica, precum si la unele activitati de sprijin 

oferite - organizarea de cursuri de formare profesionala de specializare sau perfectionare in 

domenii relevante pentru antreprenoriatul social, in scopul infiintarii de intreprinderi sociale, 

al crearii de noi locuri de munca si al dezvoltarii serviciilor locale din comunitati. 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU MEMBRII GRUPULUI TINTA 

Membrii grupului tinta sunt reprezentati de persoane fizice care indeplinesc, 

cumulativ, urmatoarele conditii: 

a. Doresc sa infiinteze o intreprindere sociala, in mediul urban sau in mediul rural, intr-una 

din cele 7 regiuni de dezvoltare in care se implementeaza proiectul; 

b. Nu fac parte din categoria tinerilor NEETs1 (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si 

nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 29 ani; 

c. Au minim studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat; 

d. Nu fac parte din grupul tinta al unui alt proiect similar. 

ATENTIE! 

 In cadrul proiectului  „I.S.P.I. - Intreprinderi sustenabile pentru incluziune”, 

persoanele care urmeaza sa fie angajate in cele 25 de entitati de economie sociala infiintate 

vor trebui sa aiba, obligatoriu, domiciliul sau resedinta in regiunea de implementare in care 

se infiinteaza intreprinderea sociala. 

 
1 NEETs = Not in Education, Employment or Training 
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PROCEDURA DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA 

Selectarea grupului tinta al proiectului reprezinta o subactivitate (I.2) in cadrul Etapei 

I de implementare - Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale. Procesul de selectie 

va debuta in cea de-a doua luna de implementare si se va desfasura pe parcursul a maximum 

9 luni (in functie de momentul atingerii grupului tinta vizat), in stransa legatura si concomitent 

cu subactivitatea I.1 – Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul 

proiectului.   

Principala modalitate de informare a publicului o constituie evenimentele de 
informare (workshop-uri/ conferinte/ seminarii), organizate cu potentiali membri ai Grupului 
tinta, in cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect. Se vor desfasura in total 20 astfel de 
evenimente, cu cca 400 participanti (aproximativ 20 persoane per eveniment): 20 workshop-
uri/ conferinte/ seminarii in cele 7 regiuni avizate. Participantii la workshop-uri/ conferinte/ 
seminarii vor interactiona cu membrii echipei de proiect in cadrul intalnirilor directe, vor 
putea adresa intrebari si vor fi informati cu privire la oportunitatile oferite in cadrul 
proiectului, precum si cu privire la continutul dosarului pentru inscrierea in grupul tinta, 
criteriile de selectie si alte aspecte relevante ale metodologiei de recrutare. 

De asemenea, proiectul va fi promovat online, in cadrul unei campanii ample in mediul 
online. Pentru aceasta, se va subcontracta o firma specializata in prestarea de astfel de 
servicii, cu rol in sprijinirea activitatii responsabililor campanie informare. Se va realiza o 
pagina de Facebook a proiectului si o campanie pe reteaua de socializare precum si alte tipuri 
de campanii care se pot derula in mediul online. Reteaua de socializare va constitui un mijloc 
eficient de comunicare cu persoanele interesate sa faca parte din grupul tintamsi ulterior, cu 
cei inscrisi. Potentialii membri vor putea accesa un formular online pentru a-si manifesta 
intentia de a face parte din grupul tinta si vor fi ulterior contactati de catre responsabilii 
selectie grup tinta din proiect pentru inscrierea propriu-zisa.  

 

EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE 
Procedura de selectie a Grupului tinta va respecta principul egalitatii de sanse si al 

nediscriminarii, al egalitatii intre barbati si femei.  

In Grupul tinta se va putea inscrie orice persoana, indiferent de rasa, gen, 

nationalitate, etnie, limba, religie, orientare sexuala, categorie sociala, dizabilitate, boala 

cronica necontagioasa, infectare HIV sau orice alt criteriu care poate conduce la discriminare 

– cu conditia respectarii prevederilor prezentei metodologii. Se va incuraja participarea egala 

atât a femeilor, cât si a barbatilor. Se va permite inscrierea in grupul tinta a persoanelor cu 

dizabilitati care au capacitatea de a urma cursurile de competente antreprenoriale specific  
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organizate in cadrul proiectului si de a desfasura o activitate independenta, inclusiv 

impreuna cu insotitorii acestora, daca situatia o va impune. 

 

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE 
Inscrierea propriu zisa in vederea selectarii pentru a face parte din Grupul tinta al 

proiecului se realizeaza prin depunerea dosarului de candidatura, in perioada de inscriere si 

in locatiile stabilite, si validarea acestuia de catre un responsabil selectie grup tinta, dupa 

verificarea conformitatii. Inscrierea poate fi precedata (fara insa a fi obligatoriu), de 

completarea formularului online de manifestare a intentiei de inscriere in Grupul Tinta al 

proiectului (completarea lui nu echivaleaza cu inscrierea in grup tinta). 

 

Dosarul va cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente: 

 Copie a cartii de identitate si copie dupa certificatul de nastere, copie dupa 

certificatul de casatorie sau dupa un alt document relevant in cazul schimbarii 

numelui; 

 Copie acte studii (diploma ultimei forme de invatamânt absolvite), dupa caz, 

obligatoriu diploma de bacalaureat; 

 Alte documente relevante solicitate de membrii echipei de proiect; 

 Formular de inregistrare in grup tinta (Anexa 1); 

 Cerere de inscriere/ Declaratie privind evitarea dublei finantari (Anexa 2); 

 Acord de utilizare a datelor personale (Anexa 3); 

 Angajament de respectare a cerintelor proiectului (Anexa 4) ; 

 Declaratie de compatibilitate (Anexa 5). 

 

Formularele tip vor fi puse la dispozitie persoanelor interesate de catre responsabilii selectie 

GT, cu ocazia intalnirilor directe/ evenimentelor de informare sau in format electronic.  

Inscrierea candidatilor/ Depunerea dosarelor se va realiza respectand principiul 

"Primul sosit, primul servit". Dosarele se vor completa de catre potentialii membri ai grupului 

tinta sub indrumarea responsabililor selectie grup tinta si se vor inregistra la nivelul fiecareia 

dintre cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect, intr-un Registru de inregistrare a 

dosarelor de candidatura (formular tip, Anexa 6 la prezenta metodologie). 

 

VERIFICAREA DOSARELOR, VALIDAREA IN GRUPUL TINTA SI SOLUTIONAREA 

CONTESTATIILOR 

Selectia efectiva a candidatilor si includerea in grupul tinta se va face in urma verificarii 

dosarelor de inscriere si a constatarii respectarii criteriilor de eligibilitate valabile. Lipsa unuia  
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sau a mai multor documente/ completarea incorecta a formularelor/ neindeplinirea criteriilor 

si cerintelor prevazute in cuprinsul prezentei metodologii conduc in mod automat la 

invalidarea solicitarii si respingerea candidatului la inscrierea in grupul tinta al proiectului. 

Verificarea documentelor depuse va fi realizata de catre responsabilii selectie grup 

tinta, iar dosarele vor fi vizate de catre expertii coordonare activitati din partea fiecarui 

partener sau, dupa caz, de catre managerul de proiect.  

Candidatii nemultumiti de rezultatele procesului de selectie au posibilitatea sa depuna 

contestatie scrisa in termen de cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la data comunicarii 

rezultatului. Candidatii ale caror contestatii au fost admise in urma evaluarii de catre expertii 

echipei de proiect vor fi reintrodusi in circuitul procedurii de selectie a membrilor Grupului 

Tinta, pâna la momentul atingerii indicatorilor prevazuti in proiect. 

In momentul atingerii indicatorilor prevazuti in proiect (105 persoane apartinand 

Grupului Tinta selectate + 25 de persoane rezerve), procedura de selectie a grupului tinta se 

va fi incheiat.  

Mentinerea legaturii cu Grupul Tinta se va realiza pe toata perioada derularii 

activitatilor prevazute in proiect, membrii sai fiind in permanenta informati, prin toate 

mijloacele de comunicare disponibile. In situatii de absenteism sau abandon, se vor lua toate 

masurile necesare pentru a inlocui persoana care a abandonat participarea la activitatile 

proiectului. Tocmai de aceea, fata de grupul tinta stabilit al proiectului, se vor recruta si 

selecta persoane cu statut de rezerva – minim 25 persoane la nivel de proiect, pentru situatiile 

posibile de abandon si neprezentare.  In cazul in care vor exista modificari ale componentei 

Grupului Tinta, acestea vor fi anuntate, in mod obligatoriu, de catre fiecare partener 

managerului de proiect.  

Toti membrii grupului tinta selectati conform criteriilor de eligibilitate si cerintelor 

prezentei metodologii vor participa, in mod obligatoriu, la programul de formare profesionala 

Antreprenor in economie sociala, cod COR 112032 si la cursul de formare profesionala de 

specializare sau perfectionare intr-un domeniu relevant pentru antreprenoriatul social. 

Aceasta prevedere se va regasi in contractele de formare profesionala. 

Dupa absolvirea cursurilor, membrii grupului tinta vor avea posibilitatea sa se inscrie 

la concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului „I.S.P.I. - Intreprinderi 

sustenabile pentru incluziune”, in urma caruia se vor desemna castigatorii-beneficiari ai unei 

finantari sub forma de ajutor de minimis pentru infiintarea unei intreprinderi de economie 

sociala. 
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GESTIUNEA INTERNA A DOCUMENTELOR  

In derularea activitatilor anterior descrise, membrii echipei de implementare de la 

nivelul fiecarui partener vor respecta un set de reguli de gestiune unitara a documentelor, 

dosarelor si bibliorafturilor care contin documentele aferente procesului de selectie a 

Grupului Tinta.  

Se va urmari o gestiune fizica adecvata a documentelor si dosarelor intocmite, 

dosarele vor fi grupate in bibliorafturi si bibliorafturile se vor eticheta corespunzator, in scopul 

accesarii facile a continutului acestora. 

✓ Dosarele de candidatura pentru selectie in vederea includerii in Grupul tinta se vor 

arhiva la nivelul fiecarui partener. 

✓ Dosarul de candidatura pentru selectie in vederea includerii in Grupul tinta se 

intocmeste pentru fiecare candidat si contine documentele prevazute in prezenta 

metodologie, in ordinea stabilita. 

✓ Dosarele de candidatura pentru selectie in vederea includerii in Grupul tinta  se vor 

alcatui intr-un exemplar original.  

✓ Fiecare biblioraft intocmit va avea un opis al documentelor pe care le contine, 

pozitionat ca prima pagina din continutul sau  

 

CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCEDURII DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA 

1. Lansarea selectiei – L3-L4 

2. Inscrierea candidatilor/depunerea dosarelor de inscriere – L3-L11 

3. Verificarea dosarelor, admiterea in grupul tinta si solutionarea contestatiilor – L3-L11 
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PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE FORMARE ANTREPRENORIALA SPECIFICA 

PRECUM SI LA UNELE ACTIVITATI DE SPRIJIN OFERITE - ORGANIZAREA DE 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA DE SPECIALIZARE SAU 

PERFECTIONARE IN DOMENII RELEVANTE PENTRU ANTREPRENORIATUL 

SOCIAL, IN VEDEREA INFIINTARII DE INTREPRINDERI SOCIALE 

Activitatea de instruire desfasurata in cadrul proiectului va avea doua componente:  

1. Derularea unui program de formare antreprenoriala specifica pentru un numar de 

105 persoane: curs de Antreprenor in economia sociala (Cod COR 112032); 

Dupa incheierea procedurii de selectie a Grupului Tinta, responsabilii de proiect vor 

proceda, intr-o prima etapa, la formarea grupelor de participanti la programul de formare 

antreprenoriala specifica. Fiecare cursant va completa documentele necesare inscrierii la curs 

si va incheia un contract de formare antreprenoriala specifica cu furnizorul de formare. La 

organizarea fiecarui curs se va tine cont de disponibilitatea de participare a cursantilor. 

Programul de formare antreprenoriala specifica va fi desfasurat de catre Solicitant - 7 

cursuri.  

Cursurile de Antreprenor in economia sociala (Cod COR 112032) vor avea o durata de 

40 de ore, din care 15 ore de instruire teoretica si 25 ore aplicatii practice. Se vor organiza 7 

grupe, fiecare grupa avand un numar de 15 cursanti. 

Cursurile se vor desfasura pe o perioada de 5 zile de curs + 1 zi de examen/curs, cu un 

program de 8 h/zi, intr-o locatie inchiriata prin proiect. Pentru fiecare participant la curs se va 

asigura cazarea pentru 6 nopti si servicii de masa (pranz+cina) pentru 6 zile, precum si 

decontarea cheltuielilor cu transportul de la domiciliul acestora la locul de desfasurare a 

cursurilor si retur. Pentru a desfasura aceste cursuri, Solicitantul va subcontracta cazarea, 

masa si inchirierea locatiei pentru participanti. 

2. Derularea unor activitati de sprijin oferite in vederea infiintarii intreprinderilor 

sociale - organizarea de cursuri de formare profesionala de specializare sau perfectionare in 

domenii relevante pentru antreprenoriatul social pentru 105 persoane, in vederea dezvoltarii 

capacitatii si abilitatilor acestora. 
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Tinand cont nevoile identificate ale grupului tinta si complementar cu activitatea de 

formare antreprenoriala specifica, pentru cele 105 persoane inscrise in GT se vor derula 

activitati de sprijin - organizarea de cursuri de formare profesionala de specializare sau 

perfectionare, in vederea dezvoltarii capacitatii si abilitatilor in domenii relevante pentru 

antreprenoriatului social. Cursurile de formare profesionala vor fi organizate intr-una sau mai 

multe din urmatoarele competente, raportat la nevoile grupului tinta: competente cheie: 

competente informatice; competente cheie: competente sociale si civice; competente cheie: 

competente in limba engleza, dupa cum urmeaza: Solicitant - 7 cursuri. 

Cursurile de formare vor avea o durata de 40 de ore, din care 20 ore de instruire 

teoretica si 20 ore aplicatii practice. Se vor organiza 7 grupe, fiecare grupa avand un numar 

de 15 cursanti. 

Cursurile se vor desfasura pe o perioada de 5 zile de curs + 1 zi de examen/curs, cu un 

program de 8 h/zi, intr-o locatie inchiriata prin proiect. Pentru fiecare participant la curs se va 

asigura cazarea pentru 6 nopti si servicii de masa (pranz+cina) pentru 6 zile, precum si 

decontarea cheltuielilor cu transportul de la domiciliul acestora la locul de desfasurare a 

cursurilor si retur. Pentru a desfasura aceste cursuri, Solicitantul va subcontracta cazarea, 

masa si inchirierea locatiei pentru participanti. 

 

 

Avand in vedere prevederile art. IX și art. X alin. (1) lit. b), c) și d) din OUG nr. 32 din 

30.03.2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri 

suplimentare de protecție socială, cele 2 tipuri de cursuri se vor putea desfasura si in sistem 

online, daca este cazul. In momentul in care restrictiile vor fi ridicate, după încetarea stării de 

urgență/ stării de alertă, modalitatea de organizare a cursurilor va fi initiala, prevazuta in 

cererea de finantare, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
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ANEXE: 

- Anexa 1 - Formular de inregistrare grup tinta 

- Anexa 2 - Cerere de inscriere/Declaratie privind evitarea dublei finantari; 

- Anexa 3 - Acord de utilizare a datelor personale; 

- Anexa 4 - Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care ii revin 

in situatia selectarii; 

- Anexa 5 - Declaratie de compatibilitate; 

- Anexa 6 - Registrul de inregistrare a dosarelor de candidatura; 
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ANEXA 1 

 

Formularul de inregistrare individuala a participantilor  
la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 128456 

Axa prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei  

Titlu proiect: I.S.P.I. - Intreprinderi sustenabile pentru incluziune 

OIR/OI responsabil: OIR Nord-Vest 

 

Sectiunea A.  La intrarea in operatiune 

 
Date de contact: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de resedinta, telefon, e-mail] 

Data intrarii in operatiune: …………………………………………….. 

CNP:     ………………………………………… 

Zona:    

            Urban    

Rural 

Localizare geografica:  

Regiune: ……………………………………….. 

Judet:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativa: ………………. 

Gen: 

            Masculin 

 Feminin 
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Vârsta:  

Persoana cu vârsta sub 25 ani 

Persoana cu vârsta cuprinsa intre 25 si 54 ani   

Persoana cu vârsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Tinta din care face parte:_______________________ 

Situatia pe piata fortei de munca persoana ocupata 

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Somer 

Somer de lunga durata 

Persoana inactiva (inclusiv copii anteprescolari, prescolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi in afara de cei din educatie si formare 

 

Nivel de educatie:  

Studii Educatie 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) 

fara ISCED 
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Persoana dezavantajata:   

DA 

NU 

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate 

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate cu copii aflati in intretinere 

Participanti care traiesc in gospodarii alcatuite dintr-un parinte unic cu copil aflat in 
intretinere 

Migranti 

Participanti de origine straina 

Minoritati 

Etnie roma 

Alta minoritate decât cea de etnie roma 

Comunitati marginalizate  

Participanti cu dizabilitati 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa 

Niciuna din optiunile de mai sus 

 

Semnatura participant                  Semnatura responsabil cu inregistrarea 
participantilor 

 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

 

Nota: Prin completarea si semnarea acestui formular va exprimati consimtamântul cu privire 
la utilizarea si prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastra personale, inregistrate/colectate in cadrul derularii proiectelor 
POCU,  nu sunt prelucrate in niciun alt scop in afara de cele mentionate in Formularul de 
inregistare individualasi nu sunt comunicate catre niciun tert, exceptie facând doar 
institutiile/autoritatile publice, conform prevederilor legale in vigoare. 
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Sectiunea B.  La iesirea din operatiune  

 

Data iesire din operatiune: …………………….. 

 

Situatia pe piata fortei de munca: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Somer 

 

- Persoana inactiva angajatain cautarea unui loc de munca la incetarea calitatii de participant 

 

- Persoana care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant 

 

- persoana care dobândeste o calificare la incetarea calitatii de participant 

 

- Persoana care are un loc de munca la incetarea calitatii de participant 

 

 - Persoana desfasoara o activitate independenta la incetarea calitatii de participant 

 

- Persoana defavorizata angajatain cautarea unui loc de munca la incetarea calitatii de 
participant 

 

- Persoana defavorizata angajata implicatain educatie/formare la incetarea calitatii de 
participant 

- Persoana defavorizata angajatain dobândirea unei calificari la incetarea calitatii de 
participant 
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- Persoana defavorizata care are un loc de munca, la incetarea calitatii de participant 

- Persoana defavorizata desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de 
participant 

 

Nivel de educatie:  

Studii Educatie 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) 

 

Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor 

…………………… 

Data: 

…………………. 
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Sectiunea C. Statut pe piata muncii la 6 luni de la iesirea din operatiune  

 

- Persoana care are un loc de munca 

 

- Persoana care desfasoara o activitate independenta 

 

- Persoana a carei situatie pe piata fortei de munca s-aimbunatatit 

 

- Participanti cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de munca 

 

 - Participanti cu vârsta de peste 54 de ani care desfasoara o activitate independenta 

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de munca 

 

- Persoane dezavantajate care desfasoara o activitate independenta 

 

- Alta situatie: ...................................................... 

 

Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor 

…………………… 

Data: 

…………………. 
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Formularul de inregistrare individuala a entitatilor sprijinite 

 

 

 

Entitate nou creata prin interventiile POCU  

 

Da  

 

Nu 

 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Judet: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de inregistrare fiscala: 

- Data intrare in operatiune: 

- Data iesire din operatiune: 

 
 

Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor 

…………………… 

Data: 

…………………. 
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Anexa 2 - Cerere de inscriere/ Declaratie privind evitarea dublei finantari 

 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 4–Incluziunea sociala si combaterea saraciei 

Prioritatea de investitii 9.v - Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si 

economia socialasi solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca 

Obiectivul specific 4.16 - Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-

sustenabila 

Nr.contract: 12195/04.12.2019 

Titlul proiectului: „I.S.P.I. - Întreprinderi sustenabile pentru incluziune” 

 

CERERE DE INSCRIERE/ DECLARATIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANTARI 

Subsemnatul/a………………..............................................................................., legitimat cu CI 

seria ............, nr........................., CNP…………………………….........., domiciliat/a in  

..................................................., str. .......................................................………. nr. ....…...…,. bl. 

..…...…, sc. ............, ap. .….., tel. fix ……….........…............. tel. mobil ................................, e-mail 

..................................……....................................., va rog sa imi aprobati inscrierea in grupul 

tinta si participarea la Cursurile pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale precum 

si la Cursurile de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii revelante in vederea 

infiintarii de intreprinderi sociale organizate in cadrul Proiectului “I.S.P.I. - Întreprinderi 

sustenabile pentru incluziune” Cunoscand prevederile art. 326 Cod penal privind falsul in 

declaratii, in calitate de candidat pentru grupul tinta al proiectului “I.S.P.I. - Întreprinderi 

sustenabile pentru incluziune”, implementat de catre Agrafics Communication S.R.L. in 

parteneriat cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,  declar pe propria raspundere ca nu 

beneficiez si nu fac parte din grupul tinta al unui alt proiect cofinantat din Fondul Social 

European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea 

sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9.v - Promovarea antreprenoriatului 

social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia socialasi solidara pentru 

a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, Obiectivul specific 4.16 - Consolidarea 

capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-

sustenabila. 

 

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

Semnatura .............................................     Data ……………………….. 
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Anexa 3 - Acord utilizare si prelucrare date cu caracter personal 

 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara4–Incluziunea sociala si combaterea saraciei 

Prioritatea de investitii 9.v - Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si 

economia socialasi solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca 

Obiectivul specific 4.16 - Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-

sustenabila 

Nr.contract: 12195/04.12.2019 

Titlul proiectului: „I.S.P.I. - Întreprinderi sustenabile pentru incluziune” 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA SI PRELUCRAREA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul/a………………………….......................................................................,legitimat cu CI 

seria……..nr.....................CNP……………………………..................................., domiciliat /a in 

........................................…………..., str. ..................................... .................... nr. ....…… bl. ..……, sc. ....., 

ap. ...…, tel. fix ………………........... tel. mobil .............................., e-mail 

..................................………………......, in calitate de candidat pentru grupul tinta in Proiectul „I.S.P.I. - 

Întreprinderi sustenabile pentru incluziune”- finantat din Fondul Social European, declar ca am fost 

informat/a privind obligativitatea de a furniza datele mele personale, cu respectarea dispozitiilor 

legale in vigoare. Declar, de asemenea, ca sunt de acord ca datele mele personale sa fie stocate, 

prelucrate si utilizate in scopul Proiectului de catre Agrafics Communication S.R.L. si de catre 

partenerul sau din cadrul acestui proiect. Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea 

informatiilor personale in scopul obtinerii de avantaje patrimoniale sau de orice alta natura este 

pedepsita conform legii, declar ca nu am furnizat informatii false in documentele prezentate si imi 

asum responsabilitatea datelor continute in dosarul de candidatura, garantând ca datele furnizate 

sunt actuale, reale, corecte si complete si ma angajez ca, in eventualitatea in care survin modificari 

privind datele personale care fac obiectul dosarului de candidatura depus (reinnoirea cartii de 

identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), sa anunt echipa de 

implementare a proiectului si sa furnizez documente doveditoare in acest sens. 

 

 

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

Semnatura..............................................     Data   ………………………...... 
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Anexa 4 - Angajament de respectare a conditiilor proiectului 
 
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara4–Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Prioritatea de investitii 9.v - Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si 
economia socialasi solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca 
Obiectivul specific 4.16 - Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-
sustenabila 
Nr.contract: 12195/04.12.2019 

Titlul proiectului: „I.S.P.I. - Întreprinderi sustenabile pentru incluziune” 

 

 

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CONDITIILOR PROIECTULUI 

 

Subsemnatul/a…………………………...................................................................., legitimat cu CI 

seria .........., nr……….................., CNP…….………………………………........................, domiciliat/a in 

.......................................………, str. .....................................………. nr. ....…… bl. .....……, sc. ........., 

ap. .....…, tel. fix …………......……........... tel. mobil ................................., e-mail 

..................................……………….., declar pe propria raspundere ca am fost informat(a) privind 

conditiile de candidatura si  de derulare a Proiectului: „I.S.P.I. - Întreprinderi sustenabile 

pentru incluziune” si ma angajez sa respect cerintele proiectului, sa particip la toate 

activitatile care imi revin si sa intocmesc toate documentele solicitate de echipa de proiect.  

 

 

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

Semnatura ............................................. 

Data ……………………….. 
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      Anexa 5 - Declaratie de compatibilitate 
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara4–Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Prioritatea de investitii 9.v - Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si 
economia socialasi solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca 
Obiectivul specific 4.16 - Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-
sustenabila 
Nr.contract: 12195/04.12.2019 

Titlul proiectului: „I.S.P.I. - Întreprinderi sustenabile pentru incluziune” 

 
 

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE 

 

Subsemnatul/a…………………….........................................................................., legitimat cu CI 

seria .............., nr....................., CNP…………………………..................................., domiciliat/a in 

...................................................………… , str. ...........................................  nr. ....…… bl. ..……, sc. 

......., ap. ...…, tel. fix …..……………........... tel. mobil ..........................................., e-mail 

..................................……………….......... ........................., cunoscând prevederile art. 326 Cod 

penal privind falsul in declaratii, in calitate de candidat pentru grupul tinta al Proiectului 

„I.S.P.I. - Întreprinderi sustenabile pentru incluziune”, implementat de catre Agrafics 

Communication S.R.L. în parteneriat cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, declar pe 

propria raspundere ca nu sunt angajat al liderului de proiect sau al unuia dintre partenerii de 

proiect mai sus mentionati. 

 

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

Semnatura ............................................. 

Data ……………………….. 

 

 



     
 
 
 

 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” 

Denumire proiect: „I.S.P.I. - Întreprinderi sustenabile pentru incluziune”, Cod MySMIS 128456 

 

 

 

Anexa 6 - Registrul de inregistrare a dosarelor de candidatura 
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara4–Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Prioritatea de investitii 9.v - Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si 
economia socialasi solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca 
Obiectivul specific 4.16 - Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-
sustenabila 
Nr.contract: 12195/04.12.2019 

Titlul proiectului: „I.S.P.I. - Întreprinderi sustenabile pentru incluziune” 

 

REGISTRU DE INREGISTRARE A DOSARELOR DE CANDIDATURA IN VEDEREA INSCRIERII IN 

GRUPUL TINTA – Regiunea …………………….. 

 

Nr.crt. Nume, prenume candidat Data depunerii Observatii 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Responsabil selectie grup tinta:             Manager de proiect/ Expert coordonare activitati P1: 
................................................ ................................. 
 
Semnatura: Semnatura: 
  
Data: 

 


