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1. CONTEXT 

 

Prezenta metodologie are ca scop implementarea unei proceduri unitare la nivelul 

parteneriatului compus din Camera de Comerț și Industrie Gorj și Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Mehedinți, în cadrul proiectului STUDENT ANTREPRENOR, pentru recrutarea și 

selectarea grupului ţintă, în cadrul activităţii A1.2 “Selectare grup tinta”. 

 

Activitatea A1.2 are ca scop identificarea, recrutarea și selecția unui grup țintă (GT) de minim 342 

persoane cu domiciliul/reședința în unul din cele 5 județe ale regiunii Sud Vest Oltenia care 

intenționează să dezvolte o afacere în această regiune și care se încadrează în una din categoriile 

de grup țintă eligibil.  

 

Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională 

transparentă, echidistantă și obiectivă. 

 

 Metodologia a fost elaborată de către Camera de Comerț și Industrie Gorj și Camera de 

Comerț, Industrie și Agricultură Mehedinți pentru atingerea rezultatelor propuse și a indicatorilor 

prevăzuți în contractul POCU/6/13/140127 pentru finanțarea proiectului STUDENT 

ANTREPRENOR. 

 

Proiectul STUDENT ANTREPRENOR este finanțat prin PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritară 6 - Creșterea numărului 

absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă 

urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI, 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/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI. 

 

 Proiectul are ca scop creșterea gradului de ocupare al absolvenților de învațamânt superior 

din regiunea Sud-Vest Oltenia prin furnizarea unui program de formare antreprenorială către 342 

studenți și sprijin integrat pentru inființarea și dezvoltarea de către beneficarii proiectului a cel 

puțin 22 noi intreprinderi, care să genereze minim 66 locuri de muncă în regiune, în domenii de 

activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazate pe 

cunoaștere. 
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Obiectivele proiectului  

OS1. Promovarea culturii antreprenoriale in randul absolvenţilor de învăţământ superior din 

regiunea Sud-Vest Oltenia prin intermediul unei campanii de informare a oportunitatilor de 

finantare prin schema de ajutor de minimis Innotech Student 

OS2. Dezvoltarea de competenţe antreprenoriale necesare transpunerii ideilor in planuri de afaceri 

prin furnizarea unui program de formare antreprenoriala către un numar de minim 342 de persoane 

din regiunea Sud Vest Oltenia. 

 

OS3. Asigurarea accesului la finantare a planurilor de afacere ce propun infiintarea de noi 

intreprinderi în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere 

dezvoltarea în domeniile şi subdomeniile de dezvoltare inteligentă şi sănătate identificate prin 

SNCDI prin organizarea unui concurs de planuri de afaceri la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia in 

urma  căruia vor fi selectate minim 22 de idei de afaceri pentru finantare prin Schema de ajutor de 

Minimis Innotech Student. 

 

OS4. Completarea cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite în cadrul formării profesionale, cu 

accent pe partea practica, pentru persoanele din grupul tinta care vor initia afaceri cu ajutorul 

subventiilor obtinute, prin participarea la stagii de practica si furnizarea serviciilor personalizate 

de consiliere/ consultanţă/ mentorat pe teme privind achizitiile, managmentul financiar-contabil si 

managementul resurselor umane. 

 

OS5. Implementarea unui mecanism sustenabil de sustinere si promovare a noilor intreprinderi si 

de valorificare a rezultatelor proiectului catre alte grupuri tinta prin crerea de parteneriate 

 

Perioada de implementare a proiectului: 22.12.2021 – 21.12.2023 

 

Organizațiile care implementeaza proiectul: 

Lider (L) - Camera de Comerț și Industrie Gorj 

Partener 1(P1): Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Mehedinți 
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2. GRUPUL ȚINTĂ VIZAT - CRITERII DE SELECȚIE 

 

Grupul ţintă al proiectului este format din minim 342 de persoane aparținând uneia sau mai 

multor categorii eligibile, selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială, 

la concursul de planuri de afaceri, iar pentru câștigătorii acestuia - la stagii de practice, activități 

de consiliere și acordare de subvenții pentru inițierea unei afaceri și crearea de locuri de muncă. 

 

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor egalității de șanse si nediscriminării, fără 

discriminare pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau 

orientare sexuala si a dificultăților de acces de orice tip; persoanele din grupul țintă vor fi selectate, 

în ordinea înscrierii și doar pe baza criteriilor de eligibilitate, conform GHIDULUI 

SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE Innotech Student. 

 

Vor fi selectate minim 342 persoane eligibile pentru participarea la activitatea de formare 

antreprenorială și, după caz, la celelalte activități ale proiectului, din care 10% (minim 35 

participanți) persoane din mediul rural și/sau persoane de etnie roma. 

 

Etape ale procesului de recrutare și selecție  

Procesul de recrutare și selecție a participanților în grupul țintă va parcurge următoarele etape: 

• lansarea activității de recrutare și selecţie 

• comunicarea informațiilor relevante privind proiectul în vederea participării la procedura 

de selecție prin depunerea dosarelor de candidatură 

• depunerea dosarelor de candidatură în grupul țintă (recrutarea) 

• analiza dosarelor de candidatură a persoanelor recrutate (verificarea încadrării în criteriile 

de eligibilitate și a respectării condițiilor eliminatorii) 

• selecția și validarea grupului țintă eligibil (minim 342 persoane eligibile selectate si 

recrutate pentru participarea la activitatea de formare antreprenoriala, din care minim 35 

participanti vor fi persoane din mediul rural si/sau persoane de etnie roma). 

• publicarea grupului țintă eligibil validat. 

 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului Condiții Specifice-Innotech Student, grupul țintă 

este format din studenti, masteranzi, doctoranzi sau cursanți care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții:  

1. au calitatea de student, masterand, doctorand sau cursant în una din următoarele 

situații: 

a. Studenți (ISCED 5 - 7) - înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență la 

data intrării în operațiune. 

b. Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi) 
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c. Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la 

nivelul instituțiilor de învățământ superior) înmatriculați, la data intrării în 

operațiune, în cel puțin anul 2 de studii. 

 

2. au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-unul dintre județele 

regiunii Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea. 

3. intenționează să înființeze o întreprindere care activează în sectoarele competitive 

identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și 

subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI. În acest 

sens vor fi finanțate doar acele întreprinderi care urmează să deruleze activități 

economice în baza unui cod CAEN/unor coduri CAEN menționate în anexa 5  (Lista 

codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia 

Naţională pentru Competitivitate 2014 -2020)  sau care vizează dezvoltarea activității 

în domeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI  (anexa 5 bis 

- Lista domeniilor si subdomeniilor despecializare inteligenta si sanatate). 

 

În vederea eliminării riscului de abandon, în selecția grupului țintă se vor selecta de către fiecare 

dintre cele două organizații care implementează proiectul câte 5 persoane minim, cu statut de 

rezervă pentru activitatea de formare. 

2.1. Condiții de eligibilitate grup ţintă 

 

• au domiciliul/reședința în regiunea Sud-Vest Oltenia (unul din județele Dolj, Gorj, 

Mehedinți, Olt, Vâlcea), în mediul urban sau rural 

• au calitatea de student, masterand, doctorand sau cursant și se regăsesc în una din 

următoarele situații: 

- Studenți (ISCED 5-7) - înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență. În 

această categorie sunt incluși și studenții la master, indiferent de anul de studii. 

- 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, în cel puțin anul 2 de studii. 

Pentru ca o persoană din oricare din categoriile de mai sus să fie eligibilă trebuie să 

demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de competențe 

antreprenoriale) înmatricularea într-unul din anii de studii universitare, așa cum sunt 

menționați mai sus. 

• nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte finanţate în cadrul apelului 

POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 
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non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ 

cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI/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/ 

cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI  

• nu au beneficiat de nici o altă finanțare din fonduri publice naționale sau comunitare 

în calitate de participanti la un program de formare profesională Competențe 

Antreprenoriale autorizat ANC (organizat în conformitate cu prevederile OG 129/2000 

privind formarea profesională a adulților, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare). 

2.2. Condiții eliminatorii pentru grupul ţintă 

• nu au calitatea de student, masterand, doctorand sau cursant așa cum este descris la punctul 

2.1 

 

Nu pot participa la activitatile proiectului angajați ai liderului de proiect și/sau ai partenerului 

acestuia sau persoane care au calitatea de soţ/soţie, rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv ai 

acestora. 

 

3. COMPONENȚA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente personale ale fiecărui participant: 

1. Formularul de identificare a grupului ţintă (Anexa nr.1) – anexa 8 Manualului 

Beneficiarului POCU- original 

2. Copie după cartea de identitate 

3. Copie certificat naștere. 

4. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul) 

5. Dovada studii: diplomă de absovire (ultimul ciclu de învățământ) - copie 

6. Adeverință (in original1) din care să reiasă că participantul se încadrează în una din 

categoriile: 

- Student - înmatriculat în cel puțin în anul 2 de studii de licență. 

- Masterand  

 
1 In cazuri exceptionale poate fi depus un alt document oficial care atesta inmatricularea in anul universitar 2021-

2022. 
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- Doctorand  

- Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculat în colegiile organizate la 

nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculat în cel puțin anul 2 de 

studii. 

7. Acord de utilizare a datelor personale (Anexa 2)- original 

8. Declarație privind participarea în nume propriu, evitarea dublei finanțări și disponibilitate 

(Anexa 3)- original 

9. Declarație privind conflictul de interese)- original 

Documentele vor fi depuse la sediul unuia dintre parteneri sau sau direct la experții responsabili cu 

gestionarea grupului țintă ai fiecăruia dintre parteneri, într-un exemplar original, cu excepția 

actelor, care se vor depune în copie, cu semnătura posesorului pe fiecare document, pentru 

certificarea conformității cu originalul. 

 

4. RECRUTAREA ȘI SELECTAREA GRUPULUI ȚINTĂ 

4.1. Lansarea activității de recrutare și selecţie 

 

Pentru alcătuirea grupului țintă echipa de implementare a proiectului va identifica persoane 

fizice din categoriile eligibile, care vor putea beneficia de formare antreprenorială prin cursuri de 

Competențe Antreprenoriale autorizate ANC și, după. caz, vor putea participa la concursul de 

planuri de afaceri, stagii de practică la întreprinderi existente, funcționale, cu activități economice 

care fac parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planurilor de afaceri selectate, consiliere, 

mentorat. Acestea vor fi informate cu privire la activitățile, rezultatele propuse și beneficiile 

grupului țintă. 

 

Lansarea selecției va fi realizată în cadrul campaniilor de promovare a oportunităților 

antreprenoriale în județele regiunii sau prin pomovare pe website-ul proiectului, a paginilor social-

media și pe site-urile partenerilor. 

4.2 Depunerea dosarelor de candidatură 

 

 Persoanele interesate vor putea să participe la activitățile proiectului, prin depunerea 

dosarelor de candidatură la sediile unuia dintre parteneri sau direct la experții responsabili cu 

gestionarea grupului țintă ai fiecăruia dintre parteneri. 
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4.3. Verificarea respectării condițiilor de conformitate și  eligibilitate  

La nivelul fiecăruia dintre parteneri se va realiza o verificare preliminară a dosarelor, pe masura 

depunerii acestora, din perspectiva: 

- respectării condițiilor de eligibilitate   

- respectarării condițiilor privind neîncadrarea în condițiile eliminatorii pentru grupul ţintă 

- conformității dosarului (documentele solicitate sunt toate şi în forma solicitată).  

 

În cazul în care se constată că din dosarul unui participant lipsesc documente la data verificării, se 

va solicita completarea dosarului într-un termen rezonabil, care i se va comunica participantului. 

După expirarea termenului solicitat, verificarea se va realiza luând în considerare documentele 

existente la dosar.  

4.4. Validarea dosarelor candidaților calificați  

Validarea dosarelor candidaților se va realiza după finalizarea etapei de verificare a 

conformițății și eligibilității, de către o comisie de selectie și validare numită la nivelul fiecăruia 

dintre parteneri. 

 

Un dosar de candidatură poate fi declarat admis pentru validare doar dacă sunt îndeplinite 

condițiile de eligibilitate, dacă participantul nu se află în situațiile de excludere și dacă dosarul 

conține toate documentele în forma solicitată. Ca principiu, candidații cu dosare incomplete nu 

sunt considerați calificați pentru etapa de validare. 

 

Persoanele descalificate în această etapă vor fi informate cu privire la decizia de eliminare și li se 

va comunica faptul că au dreptul de a solicita comisiei de verificare clarificări în scris, în termen 

de maxim 2 zile de la data comunicării respingerii dosarelor. Comisia va răspunde la solicitările de 

clarificari în maxim 2 zile lucrătoare.  

 

Comisia de selectie și validare stabilește listele candidatilor admiși pentru activitatea de formare, 

rezervele, și dacă este cazul lista candidaților respinși.  

 

Intrarea în grupul ţintă a persoanelor declarate eligibile se va face pe baza criteriului primul venit, 

primul servit (înțeles în sensul că poate fi considerat intrat în grupul țintă candidatul cu dosarul de 

candidatură complet). 

 

Vor fi selectate și validate în grupul țintă minim 342 persoane eligibile care vor participa la 

activitatea de formare antreprenorială și după caz, la celelalte activități ale proiectului, din care 

10% (minim 35 participanți) persoane din mediul rural și/sau persoane de etnie romă. 

file:///E:/Student%20Antreprenor_140127/Metodologii/User/Desktop/CCIR%20-%20Metodologie-grup-tinta-draft%20rev3%2017.02.doc%23_Toc389463653
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Fiecare dintre cei 2 parteneri va selecta și valida suplimentar minim 5 persoane fiecare, ca rezervă 

pentru participare la cursul de competențe antreprenoriale. 

 

4.5. Publicarea grupului țintă validat 

La nivelul fiecărui partener, listele finale cu participanții validați, listele de rezervă și 

candidații respinși vor fi postate pe site-urile și la sediul partenerilor L, P1 și se vor aduce la 

cunoștința participanților.  

 

5. ANEXE 

Lista anexelor: 

- Anexa 1 - Formularul de identificare a grupului ţintă  

- Anexa 2 - Acord de utilizare a datelor personale 

- Anexa 3 - Declarație privind participarea în nume propriu, evitarea dublei finanțări și 

disponibilitate  

- Anexa 3 bis – Declarație privind conflictul de interese  

- Anexa 4 - Lista documentelor necesare pentru înscrierea în grupul țintă 

- Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia 

Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

- Anexa 5 bis - Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate 
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