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1. INFORMAȚII GENERALE
1.1 Cadrul general
Dalema West S.R.L, în calitate de beneficiar și Asociația „Excelența Apulum”, Tell-US
Consulting S.R.L., Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, Jam Business
S.R.L., Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000
INCD – Filiala Cluj (ICIA), în calitate de parteneri, au început la data de 16.01.2018,
implementarea în comun a proiectului „Construim antreprenori responsabili pentru o
dezvoltare durabilă!”, perioada de derulare fiind de 36 luni. Proiectul este finanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritara 3 – „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. – „Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.
Prezenta Metodologie de selecție este elaborată în vederea selectării membrilor
grupului țintă ce vor participa la activitățile din cadrul proiectului – „Construim
antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!”. Metodologia de selecție a
grupului țintă este elaborată în cadrul Activității 3 „Selecția Grupului Țintă al
proiectului”, respectând atât principiile egalității de șanse între bărbați și femei, cât și
pe cele ale nediscriminării oferind totodată oportunități egale tuturor celor interesați.
Metodologia prevede o serie de aspecte menite să faciliteze acțiunile experților
implicați în derularea procesului de informare și identificare a potențialilor beneficiari,
de selecție a persoanelor care se încadrează în categoriile de grup țintă prevăzute în
proiect, precum și acțiunile organismelor responsabile cu monitorizarea/auditarea
implementării proiectului.
1.2 Obiectivele proiectului:
Obiectivul principal al proiectului este „Creșterea ratei de ocupare pe piața muncii și
crearea de locuri de muncă sustenabile, în zonele urbane din Regiunea Centru, prin
înființarea și dezvoltarea de afaceri inovatoare și durabile”.
Obiectivul general va fi atins prin intervenții concepute in asa maniera incat să asigure
efecte pe termen lung, atât la nivel social prin includerea pe piața muncii a unui număr
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de minim 160 persoane, cât și la nivel economic prin înființarea și dezvoltarea
sustenabilă a unui număr de 80 de noi afaceri.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• promovarea culturii antreprenoriale în rândul publicului larg de la nivelul Regiunii
Centru, prin activități specifice de informare;
• dezvoltarea abilităților antreprenoriale a 320 de persoane aparținând grupului țintă,
din Regiunea Centru, prin programe integrate, calificate, de informare, consiliere și
formare profesională în domeniul antreprenoriatului;
• creșterea numărului de activități economice competitive în Regiunea Centru, prin
înființarea și susținerea unui număr de 80 de noi afaceri (start-up), în toate județele
din regiunea de implementare a proiectului (Centru) și facilitarea accesului la
finanțare a unui număr de 80 de persoane aparținând grupului țintă;
• creșterea ocupării prin crearea unui număr de 160 de noi locuri de muncă, în cadrul
celor 80 de societăți nou înființate în cadrul proiectului;
• consolidarea unui sector privat dinamic si sustenabil, prin activități specifice de
dezvoltare a noilor afaceri, monitorizare, creare de rețele de parteneriat,
responsabilitate socială și transfer de know-how.
2. GRUPUL ȚINTĂ
Grupul țintă (GT) vizat în proiect este de 320 persoane care își au rezidența sau
domiciliul în mediul rural sau urban din Regiunea Centru, și fac parte din următoarele
categorii sociale eligibile în cadrul apelului: șomeri, persoane inactive și persoane care
au un loc de muncă și doresc înființarea unei afaceri cu scopul creării de locuri de
muncă.
Grupul țintă al proiectului a fost dimensionat astfel:
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Grup țintă

Valoare țintă

Angajați, inclusiv persoane care desfasoară o activitate independent si
care doresc să demareze propria afacere

185

Persoane inactive

93

Șomeri

42

Din fiecare județ al Regiunii Centru (județele Sibiu, Alba, Brașov, Harghita, Covasna,
Mureș), vor fi selectate în grupul țintă, un număr de cel puțin 20 persoane eligibile.
Activitățile de informare și selecție a Grupului Țintă al proiectului se vor realiza în
perioada Ianuarie 2018 – Iulie 2018, în conformitate cu activitățile specifice din cadrul
proiectului (Activitatea 1 și Activitatea 3).
3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE A
GRUPULUI ȚINTĂ
3.1 Criterii de eligibilitate
I. Încadrarea candidatului în categoriile de grup țintă ale proiectului, din punct de
vedere al rezidenței/domiciliului: are reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban,
al Regiunii Centru (județele Alba, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș);
II. Încadrarea candidatului în categoriile de grup țintă ale proiectului, din punct de
vedere al statutului pe piața muncii: șomeri, persoane inactive și persoane care au un
loc de muncă(inclusiv persoane care desfasoara o activitate independent) și doresc
înființarea unei afaceri cu scopul creării de locuri de muncă).
III. Candidatul se încadrează în limitele de vârstă 18-64 ani.
IV. Candidatul este absolvent a minim 12 clase.
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V. Candidatul nu beneficiază/nu a beneficiat de programe de formare antreprenorială
finanțate din fonduri publice (evitarea dublei finanțări).
VI. Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, al Regiunii
Centru.
VII. Candidatul care intenționează să devină membru al grupului țintă nu trebuie să aibă
această calitate în alt proiect finanțat prin fonduri europene cu obiective și activități
similare.
VIII. Tinerii NEETs între 16-24 ani care nu urmează nici o formă de învățământ și nu au
un loc de muncă, NU vor putea fi selectați în grupului țintă al proiectului.
Eligibilitatea candidaților va fi verificată în cadrul procesului de selecție, în urma
analizei chestionarului de înscriere și evaluare a grupului țintă (Anexa 1 a prezentei
Metodologii), în conformitate cu grila de evaluare (Anexa 7 a prezentei metodologii),
prin acordarea calificativului ADMIS sau RESPINS.
3.2 Criterii de selecție
Selecția grupului țintă sa va face în urma procedurii de evaluare a capacității
candidaților de a dezvolta și asigura sustenabilitatea unei întreprinderi, respectând atât
indicatorii asumați prin proiect cât și principiile egalității de șanse, ale oportunității
egale și nediscriminării (proiectul vizează ca un procent de 50% dintre membrii grupului
tinta, sa fie reprezentat de femei, in conformitate cu prevederile din cererea de
finantare-Principii orizontale-Egalitate de sanse).
Evaluarea capacității candidaților de a dezvolta și asigura sustenabilitatea unei
întreprinderi, se va realiza prin analiza întrebărilor 9-24 din cadrul chestionarului de
evaluare și selectie (Anexa1), acordându-se un punctaj, în conformitate cu grila
evaluatorului (Anexa 7 a prezentei Metodologii). O primă ierarhizare a candidaților se va
realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării
chestionarelor. A doua ierarhizare (ținând cont de ordinea descrescătoare a punctajelor)
se va realiza, în funcție de indicatorii asumați în cadrul proiectului (dimensionarea ca
număr a categoriilor de grup țintă și județele de domiciliu/rezidență).
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3.3. Etapele procesului de selecție
I. Informarea posibililor candidați/participanți:
În vederea realizării acțiunii de informare a candidaților/participanților interesați, în
conformitate cu activitățile prevăzute în cadrul proiectului, se va organiza în fiecare
județ al Regiunii Centru (Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu), „Caravana
Antreprenorului” (Activitatea 1.1 din cadrul proiectului), care va cuprinde acțiuni
specifice de informare: se vor distribui materiale de informare și promovare (1.500
pliante, 1.000 broșuri, 50 afișe în fiecare județ al regiunii), se vor organiza conferințe de
presă (câte una în fiecare județ al Regiunii Centru) și întâlniri informale cu stakeholderi
locali. Fiecare caravană județeană, va fi însoțită de expertul de selecție al grupului
țintă, din partea partenerului responsabil cu organizarea caravanei. Acestia vor oferi
potentialilor candidați interesati, informații specifice referitoare la înscriere, condiții de
eligibilitate, metodologia de selecție și activitățile proiectului.
De asemenea, beneficiarul și partenerii vor întreprinde și acțiuni proprii de informare a
posibililor candidați interesați, prin intermediul mass-media (în cadrul conferinței
oficiale de lansare a proiectului), a website-urilor proprii, rețelelor de socializare,
emailurilor transmise către parteneri sau persoane din bazele de date ale acestora.
II. Intenția de participare:
Candidatul își exprimă în scris(la adresa de email contact@construim-antreprenori.ro)
sau telefonic, intenția de a lua parte la program. Acesta va primi pe email sau la unul
dintre sediile partenerilor, chestionarul de evaluare și selecție, pe care îl va completa
semna și preda (prin email sau personal), unuia dintre experții grupului țintă al
proiectului.
Toate chestionarele primite (prin email sau depuse personal de candidati la sediul
partenerilor), vor fi centralizate la finalul inscrierilor si distribuite intre expertii GT spre
evaluare si selectie, in baza unei proceduri interne agreate in cadrul Comisiei de
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evaluare si selectie a Grupului Tinta si aprobate de Comisia de verificare și aprobare a
evaluării și selecției Grupului Țintă.
III. Evaluarea candidaților pe baza chestionarului
Evaluarea candidaților se va realiza în doup etape:
Etapa 1: evaluarea eligibilității (respectarea regulilor de eligibilitate impuse prin
program), se va realiza în baza răspunsurilor la întrebările nr. 2 – 8, în conformitate cu
grila evaluatorului, parte a acestei Metodologii – Anexa 7. În cazul în care expertul
evaluator acordă calificativul RESPINS, la cel puțin una dintre întrebările referitoare la
eligibilitate, candidatura va fi respinsa. Evaluatorii pot solicita candidaților clarificări
și/sau documente justificative, care să probeze răspunsurile din chestionarul de
evaluare.
Etapa 2: evaluarea capacității de a asigura condițiile de sustenabilitate a întreprinderii
nou înființate și indicatorii proiectului (evaluarea răspunsurilor la întrebările 9 – 24 și
acordarea unui punctaj în conformitate cu punctajele și justificările din grila
evaluatorului – Anexa 7 a prezentei Metodologii). Evaluatorii pot solicita candidaților
clarificări și/sau documente justificative, care să probeze răspunsurile din chestionarul
de evaluare.
Fiecărui chestionar evaluat i se va anexa grila de evaluare cu punctajele oferite de către
evaluator (Anexa 2 a prezentei Metodologii).
IV. Selecția candidaților în urma evaluării
Se vor selecta candidații considerați eligibili și care cumulează un punctaj minim de 30
puncte. Aceștia se vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut,
urmând ca ierarhizarea finală să se realizeze în baza indicatorilor asumați prin proiect
(dimensionarea în funcție de statutul pe piața muncii și numărul minim de 20 de
participanți/județ), până la un număr de maxim 320 participanți eligibili.
În cazul punctajelor identice, departajarea se va realiza în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute la următoarele întrebări: întrebarea nr. 23, 24, 22, 20, 19, 21,16,
15, 17 și 18.
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Tot în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și ținând cont de indicatorii asumați,
se va realiza și o listă de rezervă care va conține un număr de minim 30 persoane (minim
5 persoane din fiecare județ al regiunii), pentru situația neprevăzută în care unul dintre
participanții selectați decide să se retragă.
Rezultatele procesului de selecție a membrilor grupului țintă vor fi consemnate într-un
Raport de selecție și evaluare, iar candidații acceptați vor fi informați telefonic sau în
scris, în termen de maxim 24 ore de la centralizarea rezultatelor de către Comisia de
selecție. Candidații respinși vor fi notificați prin email în termen de 24 ore de la
centralizarea rezultatelor. Notificarea va conține în mod oligatoriu precizarea că aceștia
au dreptul să depună o contestație în termen de 24 ore de la primirea comunicării.
Posibilele contestații vor fi soluționate de către o Comisie de soluționare a
contestațiilor, care va fi formată din reprezentați ai tuturor partenerilor. Contestațiile
vor fi soluționate în termen de maxim 3 zile lucrătoare, iar lista finală a membrilor
grupului țintă selectați să ia parte la activitățile proiectului, se va publica pe website-ul
proiectului( www.construim-antreprenori.ro) în termen de maxim 48 ore de la
soluționarea contestațiilor.
V. Înscrierea propriu zisă
Candidaților selectați pentru a face parte din grupul țintă al proiectului, li se va
comunica prin email sau telefonic, lista cu documentele personale, necesare înscrierii.
Candidații se vor prezenta la unul dintre sediile partenerilor cu documentele solicitate
în original, unde experții responsabili cu recrutarea grupului țintă vor verifica
documentele originale, xerocopia și viza pentru conformitate cu originalul. De
asemenea, declarațiile necesare vor fi pregătite de experții responsabili cu recrutarea
grupului țintă iar cadidatul le va semna în prezența acestora, la unul dintre sediile
partenerilor.
Documente și instrumente necesare constituirii dosarului de membru al Grupului Țintă:
• Fotocopie după actul de identitate CI/BI;
• Fotocopie certificat de naștere;
• Fotocopie după actul de căsătorie (dacă este cazul);
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• Fotocopie documente care atestă nivelul de studii;
• Chestionar de selecție GT (original) – Anexa 1;
• Grila de evaluare și punctaj a fiecărui candidat - Anexa 2;
• Declarație de angajament cu privire la eligibilitatea accesării fondurilor de minimis
(pentru antreprenorii cu acțiuni majoritare în alte întreprinderi, dacă este cazul) Anexa 3;
• Declarație privind evitarea dublei finanțări (original) – Anexa 4;
• Formular de înregistrare a grupului țintă (original) – Anexa 5;
• Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii și apartenența la
categoria de Grup Țintă (original) – Anexa 6;
• Declarație privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal-Anexa 8;
• Documente care atestă categoria de Grup Țintă declarată – adeverințe, alte
documente (original/copie).
La înscrierea propriu-zisă, participantul va primi o „mapă a antreprenorului”, care va
conține: un rezumat/prezentare a proiectului, informații despre calendarul activităților
cât și alte produse de birotică utile pe parcursul activităților în care va participa (pix,
calculator de birou etc.).
3.4 Comisia de evaluare și selecție a Grupului Țintă
Comisia de și evaluare și selecție a candidaților grupului țintă al proiectului este
formată din inspectorii de specialitate formare, evaluare și selecție profesională –
(experții GT ai proiectului):
• Georgiana Irina Jurca – Expert Grup Țintă, Beneficiar Dalema WEST SRL
• Șăuleanu Ioana Aurora – Expert Grup Țintă, Partener 1 Asociația Excelența Apulum
• Ursa Adriana – Expert Grup Țintă, Partener 2 Tell-US Consulting SRL
• Iancu Adrian Gheorghe – Expert Grup Țintă, Partener 3 AIDA
• Albu Iulia – Expert Grup Țintă, Partener 4 Jam Business SRL
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• Balc Bianca Cipriana – Expert Grup Țintă, Partener 5 Institutul INOE – 2000 INCD (Filiala
ICIA Cluj Napoca)
3.5 Comisia de verificare și aprobare a selecției Grupului Țintă
Comisia de verificare și aprobare a selecției realizate de experții GT este formată din
managerul de proiect și coordonatorii de activități din partea fiecărui partener:
• Marcu Irina – Manager de proiect, Beneficiar Dalema WEST SRL
• Popa Anca Mihaela – Coordonator Activități Partener 1, Asociația Excelența Apulum
• Călin Adriana – Coordonator Activități Partener 2, Tell-US Consulting SRL
• Moldovan Claudia – Coordonator Activități Partener 3, AIDA
• Vintilă Diana Maria – Coordonator Activități Partener 4, Jam Business SRL
• Chintoanu Mircea Ștefan – Coordonator Activități Partener 4, Institutul INOE -2000 INCD
(Filiala ICIA Cluj Napoca)
4. ACTIVITĂȚILE GRUPULUI ȚINTĂ:
Membrii grupului țintă selectați vor participa la următoarele activități specifice
prevăzute în cadrul proiectului:
• programe de formare antreprenorială și CSR (Activitatea 5, din cadrul proiectului);
• competiția planurilor de afacere (Activitatea 6, din cadrul proiectului);
• un număr de 80 de antreprenori selectați în urma competiției planurilor de afaceri, vor
participa la programe de stagii de practică în cadrul unor companii, având activitate
similară cu afacerile pe care doresc să le înființeze (Activitatea A7 din cadrul
proiectului);
• un număr de 80 de antreprenori selectați în urma competiției planurilor de afaceri, vor
înființa o întreprindere, cu ajutor de minimis (Activitatea 8 din cadrul proiectului);
• membrii grupului țintă vor putea participa la programele specifice de informare,
consiliere, transfer de know-how și bune practici din cadrul Centrului Incubator de
Afaceri (Activitatea 2 din cadrul proiectului);
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• antreprenorii selectați să demareze o activitate comercială în cadrul proiectului, vor
face parte din rețeaua regională de CSR implementată în cadrul proiectului cu scopul
de a oferi un mediu prielnic dezvoltării și sustenabilității afacerilor înființate
(Activitatea A10 din cadrul proiectului).
5. ANEXE
• ANEXA 1 Chestionar de selecție Grup Țintă
• ANEXA 2 Grilă de evaluare și punctaj acordat candidatului
• ANEXA 3 Declarație de angajament cu privire la eligibilitatea accesării fondurilor de
minimis (pentru antreprenorii cu acțiuni majoritare în alte întreprinderi)
• ANEXA 4 Declarație privind evitarea dublei finanțări
• ANEXA 5 Formular de înregistrare a grupului țintă
• ANEXA 6 Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii și
apartenența la categoria de Grup Țintă
• ANEXA 7 Grilă de evaluare și justificare a punctajelor (Grila evaluatorului)
• ANEXA 8 Declarație privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal

Prezenta metodologie contine un numar de 57 pagini si a fost aprobată de catre
parteneriatul proiectului „Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare
durabilă!”.
01 februarie 2018, Alba Iulia
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Semnătură coordonator/Ștampila
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Semnătură coordonator/Ștampila
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Semnătură coordonator/Ștampila
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Anexa Nr.1 la Metodologia de selecție a Grupului Țintă

„Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 – „ Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. – „Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană”

CHESTIONAR DE EVALUARE
ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
Completând acest chestionar, vă exprimați interesul de a fi informat(ă) cu privire la
activitățile derulate în cadrul proiectului, “Construim antreprenori responsabili pentru
o dezvoltare durabila’’, în regiunea Centru. Informațiile pe care la solicităm ne sunt
utile pentru a stabili dacă vă încadrați în categoria de persoane eligibile pentru a face
parte din grupul țintă al proiectului și dacă aveți capacitatea de a susține și respecta
condițiile de sustenabilitate impuse prin program. Vă informăm că experții evaluatori,
vă vor putea solicita informații suplimentare și/sau documente justificative, care să
probeze răspunsurile D-voastră, acolo unde este cazul.
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Pentru a participa în acest proiect trebuie să îndepliniți următoarele
condiții:
• la data intrării în proiect trebuie să aveți domiciliul sau reședința întrunul dintre județele regiunii Centru (Alba, Sibiu, Mureș, Harghita,
Covasna, Brasov);
• să aveți intenția de a deschide o societate comerciala cu profil non
agricol în mediul urban al regiunii Centru (Alba, Sibiu, Mureș,
Harghita, Covasna, Brasov);
• să fiți absolvent(ă) de studii medii/liceu.
• tinerii NEETs între 16-24 ani care nu urmează nici o formă de
învățământ și nu au un loc de muncă, NU vor putea fi selectați în
grupului țintă al proiectului.

În cazul în care planul D-voastră de afacere, va fi selectat în urma
concursului și veți înființa o afacere cu fonduri de minimis prin acest
proiect, veți avea obligația:
• să nu fiți acționar majoritar într-o altă întreprindere (societate
comercială, persoană fizică autorizată, întreprinzători titulari ai unei
întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate
potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități
economice, precum și asociații şi fundații, cooperative agricole şi
societăți agricole care desfășoară activități economice);
• să folosiți finanțarea în conformitate cu planul de afacere prezentat și
selectat;
• să creați minim doua locuri de munca, pentru o perioada de minim 12
luni;
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• sa mențineți activă societatea înființată pentru o perioada de minim 3
ani.

1. Nume Prenume:……………………………..……………………..………………….
2. Localitatea de domiciliu:……………………………..……………………..……
3. Județ:……………………………………………………………………………………………
4. Date de contact (email, telefon):………………………………………………
5. Vârsta:………………………………………………………………………………………….
6. Care este statutul D-voastă pe piața muncii:
a. Angajat (detaliați vă rugăm: funcție, loc de muncă, durată):
………………………………………………………………………….……………………….……………………….…….…………
b. Lucrător pe cont propriu (detaliați vă rugăm: PFA, întreprindere
individuală, asociație familială, domeniu, durata de funcționare):
………………………………………………………………………….……………………….……………………….…….……….
c. Antreprenor (dețin peste 50% din capitalul social al unei societăți
comerciale);
d. Antreprenor (dețin mai puțin de 50% din capitalul social al unei
societăți comerciale);
e. Șomer (detaliați vă rugăm: care a fost ultimul loc de muncă; din ce
data sunteți șomer);
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………………………………………………………………………….……………………….……………………….…….………….
f. Persoană inactivă (în acest moment nu realizați nici o activitate
generatoare de venit și nu figurați ca șomer);
g. Alt statut:
………………………………………………………………………….……………………….……………………….…….………….

7. Care
A.
B.
C.
D.
E.

este

ultima

școală

pe

care

ați

absolvit-o:

Școala generală;
Liceu;
Școala profesională;
Studii universitare;
Studii postuniversitare.

8. Ați
urmat
vreodată
un
curs
de
“Competențe
antreprenoriale’’ sau un curs similar acreditat de ANC?
A. DA;
B. NU.

9. Vă doriți să demarați propria afacere pentru:
A. Câștigarea independenței materiale;

B.
C.
D.
E.

Posibilitatea de a obține venituri mai mari;
Libertatea de a alege programul de lucru;
A fi propriul dvs. Șef;
Altă motivație: ………………………….…………………….…………………….……………
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10.
În acest moment
considerați că detineti?

ce

abilități

de

antreprenoriat

A. Viziune;
B. Cunoașterea domeniului în care vreau să fac afacerea;
C. Perseverenta și determinare;
D. Responsabilitate;
E. Charisma și persuasiune.

11.
Ce consideri ca este esențial pentru demararea unei
afaceri?
A.
B.
C.
D.

O idee inovativă;
Resurse financiare;
Plan de afaceri;
Relații;
E. Gândire strategică

12.

Deținerea propriei tale afaceri îți aduce:
A. Satisfacție pentru că ajut alți oameni;
B. Aprecierea celorlalți;
C. O modalitate de a-mi gestiona altfel timpul;
D. Statut social recunoscut;
E. Să îmi pun în aplicare propriile idei.

13.
Care este în opinia ta, cel mai dificil aspect în
deschiderea unei noi afaceri?
A. Identificarea unei idei de afaceri sustenabile;
B. Identificarea surselor de finanțare;
C. Aspectele birocratice cu deschiderea și
întreprinderi;

funcționarea

unei
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D. Promovarea noilor produse/servicii;
E. Identificarea și menținerea angajaților.

14.
Cum consideri condițiile actuale din România pentru a
demara o afacere:
A.
B.
C.
D.
E.

Foarte favorabile;
Favorabile;
Nefavorabile;
Foarte nefavorabile;
Nu cunosc legislația românească privind antreprenoriatul.

15.
Aveţi deja o idee de afacere? Dacă da, vă rugam să ne
descrieți în câteva cuvinte la ce v-ați gândit?
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

16.
Aveți experiența în domeniul în care intenționați să vă
deschideți afacerea? Dacă da, în ce constă această
experiență?
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

17.

Știți

să

evaluați

un

risc

pe

baza:

A. Intuiției;
B. Experiențelor mele anterioare;
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C. Experiențelor anterioare ale cunoscuților;
D. Analiza factorilor socio-economici;
E. Pe baza feedback-ului primit.

18.

Cum procedați pentru a lua o decizie?
A.
B.
C.
D.
E.

19.

Mă bazez pe intuiție;
Mă documentez;
Mă consult cu echipa;
Îmi notez toate ideile pe hârtie, le analizez și aleg o variantă finală;
Contactez un consultant cu experientă.

Ați investi propriile resurse materiale într-o afacere?
A. DA;
B. NU.

20.

Ați fi dispus să cofinanțați ideea D-voastră de afacere?
A. DA;
B. NU.

21.

Cunoașteți

riscurile

unei

afaceri?

A. DA
B. NU
Dacă răspunsul a fost DA, vă rugăm să ne enumerați minim 3 riscuri pe care le
cunoașteți:
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

22.
In cazul în care afacerea D-voastră nu ar funcționa, cum
ați proceda pentru a respecta condițiile impuse în cadrul
programului, respectiv: menținerea angajaților pentru o
perioadă de minim 12 luni și funcționarea societății pentru o
perioadă de minim 3 ani?
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

23.
Sunteți dispus să vă constituiți fideiusor pentru a
garanta cu bunurile proprii că veți executa obligațiile
asumate de societatea pe care urmează să o înființați, dacă
aceasta din urmă nu le execută? (art. 2280 Cod civil: Fideiusiunea
este contractul prin care o parte, fideiusorul, se obligă faţă de cealaltă
parte, care are într-un alt raport obligațional calitatea de creditor, să
execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remunerații, obligația
debitorului dacă acesta din urmă nu o execută.)
A. DA
B. NU
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24.
Dețineți
în
proprietate,
pe
teritoriul
României, bunuri suficiente pentru a acoperi o eventuală
creanță născută din nerespectarea obligațiilor impuse prin
contractul de finanțare?
A. DA
B. NU
Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate şi consemnate în prezentul
Chestionar sunt corecte şi complete şi înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în
prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită
conform legii.

Numele şi prenumele

Data semnării

Semnătura

Grilă de evaluare și punctaj acordat candidatului
Anexa Nr.2 la Metodologia de selecție a Grupului Țintă
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Întrebări/Variante de răspuns:

Punctaj

Intrebarea 1. Nume/Prenume:
Intrebarea 2. Localitatea de domiciliu:

Intrebarea 3. Județ:

Intrebarea 4. Date de contact:

Intrebarea 5: Vârsta
Întrebarea 6: Statutul pe piața muncii:
a.Angajat (cu detalierea funcției, locului de muncă,
duratei)
b.Lucrător pe cont propriu (cu detalierea statututlui: PFA,
întreprindere individuală, asociație familială, domeniul în
care funcționează și durata de funcționare)
c.Antreprenor (persoană care deține peste 50% din
capitalul social al unei societăți comerciale)
d.Antreprenor (persoană care deține mai puțin de 50% din
capitalul social al unei societăți comerciale)
e.Șomer (se va detalia care a fost ultimul loc de muncă și
se va menționa din ce dată a devenit șomer)
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f.Persoană inactivă (în acest moment nu realizează nici o
activitate generatoare de venit și nu figurează ca șomer)
g.Alt statut (se va menționa statutul).

Întrebarea 7: Nivelul studiilor:
a.Școala generala
b.Liceu
c.Școala profesională
d.Studii universitare
e.Studii postuniversitare

Întrebarea 8: Ați urmat vreodată un curs de
“Competențe antreprenoriale’’ sau un curs
similar acreditat de ANC?
a.Da
b.Nu

Întrebarea 9: Vă doriți să demarați propria
afacere pentru:

Punctaj maxim 5 puncte

a.Câștigarea independenței materiale
b.Posibilitatea de a obține venituri mai mari
c.Libertatea de a alege programul de lucru
d.A fi propriul dvs. șef
e.Altă motivație (se va specifica)

Întrebarea 10: În acest moment ce abilități de
antreprenoriat considerați că detineti?

Punctaj maxim 5 puncte
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a.Viziune
b.Cunoașterea domeniului în care vreau să fac afacerea
c.Perseverenta și determinare
d.Responsabilitate
e.Charisma și persuasiune

Întrebarea 11: Ce consideri ca este esențial
pentru demararea unei afaceri?

Punctaj maxim 5 puncte

a.O idee inovativă
b.Resurse financiare
c.Plan de afaceri
d.Relații
e.Gândire strategică

Întrebarea 12: Deținerea propriei tale afaceri îți
aduce:

Punctaj maxim 5 puncte

a.Satisfacție pentru că ajut alți oameni
b.Aprecierea celorlalți
c.O modalitate de a-mi gestiona altfel timpul
d.Statut social recunoscut
e.Să îmi pun în aplicare propriile idei

Întrebarea 13: Care este în opinia ta, cel mai
dificil aspect în deschiderea unei noi afaceri?

Punctaj maxim 5 puncte

a.Identificarea unei idei de afaceri sustenabile
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b.Identificarea surselor de finanțare
c.Aspectele birocratice cu deschiderea și funcționarea unei
întreprinderi
d.Promovarea noilor produse/servicii
e.Identificarea și menținerea angajaților

Întrebarea 14: Cum consideri condițiile actuale
din România pentru a demara o afacere:

Punctaj maxim 5 puncte

a.Foarte favorabile
b.Favorabile
c.Nefavorabile
d.Foarte nefavorabile
e.Nu cunosc legislația românească privind antreprenoriatul

Întrebarea 15: Aveţi deja o idee de afacere?
Dacă da, vă rugam să ne descrieți în câteva
cuvinte la ce v-ați gândit?

Punctaj maxim 5 puncte

Idee de afacere descrisă
Dacă nu s-a descries o idee de afacere

Întrebarea 16: Experiență în domeniul în care se Punctaj maxim 5 puncte
intenționează deschiderea afacerii:
a.Da
b.Nu

Întrebarea 17: Știți să evaluați un risc pe baza:

Punctaj maxim 5 puncte

a.Intuiției
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b.Experiențelor mele anterioare
c.Experiențelor anterioare ale cunoscuților
d.Analiza factorilor socio-economici
e.Pe baza feedback-ului primit

Întrebarea 18: Cum procedați pentru a lua o
decizie?

Punctaj maxim 5 puncte

a.Mă bazez pe intuiție
b.Mă documentez
c.Mă consult cu echipa
d.Îmi notez toate ideile pe hârtie, le analizez și aleg o
variantă finală
e.Contactez un consultant cu experientă

Întrebarea 19: Ați investi propriile resurse
materiale într-o afacere?

Punctaj maxim 5 puncte

a.Da
b.Nu

Întrebarea 20: Ați fi dispus să cofinanțați ideea
D-voastră de afacere?

Punctaj maxim 5 puncte

a.Da
b.Nu

Întrebarea 21: Cunoașterea riscurilor asociate
afacerii:

Punctaj maxim 5 puncte

a.Da
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b.Nu

Întrebarea 22: In cazul în care afacerea Dvoastră nu ar funcționa, cum ați proceda pentru
a respecta condițiile impuse în cadrul
programului, respectiv: menținerea angajaților
pentru o perioadă de minim 12 luni și
funcționarea societății pentru o perioadă de
minim 3 ani?

Punctaj maxim 5 puncte

Descriere concretă/detaliată
Descriere evazivă sau fără descriere
Punctaj maxim 5 puncte
Întrebarea 23: Sunteți dispus să vă constituiți
fideiusor pentru a garanta cu bunurile proprii că
veți executa obligațiile asumate de societatea
pe care urmează să o înființați, dacă aceasta din
urmă nu le execută?
a.Da
b.Nu

Întrebarea 24: Dețineți în
proprietate, pe teritoriul
României, bunuri suficiente pentru
a acoperi o eventuală creanță
născută din nerespectarea
obligațiilor impuse prin contractul
de finanțare?

Punctaj maxim 5 puncte

a.Da
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b.Nu

Declarație de angajament cu privire la eligibilitatea accesării fondurilor de minimis
(pentru antreprenorii cu acțiuni majoritare în alte întreprinderi)

Anexa Nr.3 la Metodologia de selecție a Grupului Țintă

Subsemnatul(a)_________________________________________________________,
cu
domiciliul în localitatea____________________, strada_____________ nr._________
bloc______ scara_____ apartament __________ judeţul_________________, posesor al
B.I./C.I. seria ______ nr. ____________________eliberat(ă) de ____________________la
data
de______________,
data/locul
naşterii
____________________,
CNP
_______________________
_____________________________________,
cunoscând
prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că, în situaţia in care ideea mea de afacere, va fi selectată în cadrul
competitiei de planuri de afacere, pentru a fi finanţată din fonduri de minimis, voi face
toate demersurile necesare pentru a indeplini condiţiile de eligibilitate ale programului,
respectiv, renuntarea la actionariatul majoritar pe care il deţin în cadrul altor
intreprinderi , înainte de semnarea contractului de subvenţie.
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine
următoarele consecinţe:
• excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
• restituirea fondurilor de minimis de care am beneficiat illegal,acordarea de
despăgubiri financiare către beneficiarul proiectului si partenerii acestuia
(administratorii de granturi), constând în contravaloarea serviciilor de care am
beneficiat până în momentul descoperirii falsului.
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Numele și prenumele__________________

Data________________

Semnătura__________________________
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI

Anexa Nr.4 la Metodologia de selecție a Grupului Țintă
Subsemnatul(a)_________________________________________________________,
cu
domiciliul în localitatea____________________, strada_____________ nr._________
bloc______ scara_____ apartament __________ judeţul_________________, posesor al
B.I./C.I. seria ______ nr. ____________________eliberat(ă) de ____________________la
data
de______________,
data/locul
naşterii
____________________,
CNP
_______________________
_____________________________________,
cunoscând
prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că nu am participat și nici nu particip în prezent la programe de formare
având competențe similare cu cele ale proiectului „Construim antreprenori responsabili
pentru o dezvoltare durabila!’’, respectiv cursuri de competente antreprenoriale sau
CSR-Responsabilitate Sociala Corporatista, finanțate prin Fondul Social European,
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Programul Operational Capital Uman 2014-2020, sau din alte fonduri publice.
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine
următoarele consecinţe:
• excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
• acordarea de despăgubiri financiare către beneficiarul proiectului si partenerii
acestuia, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în
momentul descoperirii falsului.
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Numele și prenumele__________________

Data________________

Semnătura___________________________

Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

Anexa Nr.5 la Metodologia de selecție a Grupului Țintă

Cod SMIS proiect:
Axă prioritară:
Titlu proiect:
OIR/OI responsabil:
Secțiunea A. La intrarea în operațiune
Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon,
mail:

e-

Data intrării în operațiune:
CNP:
Zonă:
Urban

☐

Rural

☐
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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

☐
☐

☐
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•

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

☐
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•

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

•

Altă 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 ☐

☐

☐
☐

☐

☐
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Data
Semnătura
cu înregistrarea participanților

Semnătura participant
responsabil

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea
și prelucrarea datelor personal

Secțiunea B. La ieșirea din operațiune
dată ieșire din operațiune:

Situația pe piața forței de muncă:
•

Angajat

•

Angajat pe cont propriu

•

Șomer ☐

•

Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de

☐
☐

participant ☐
•

Persoană

care

urmează

studii/cursuri

de

formare

la

încetarea

calității de participant ☐
•

Persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant ☐

•

Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant ☐
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•

Persoană

desfășoară

o

activitate

independentă

la

încetarea

calității de participant ☐

•

Persoană defavorizată angajată în
la încetarea calității de participant ☐

căutarea

unui

•

Persoană
defavorizată
angajată
la încetarea calității de participant ☐

implicată

în

•

Persoană
defavorizată
angajată
la încetarea calității de participant ☐

în

•

Persoană
defavorizată
care
la încetarea calității de participant ☐

are

•

Persoană
defavorizată
desfășoară
la încetarea calității de participant ☐

dobândirea
un
o

loc
activitate

loc

de

muncă

educație/formare
unei

calificări

de

muncă,

independentă,

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) ☐
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•

Studii superioare (ISCED 6) ☐

•

Studii superioare (ISCED 7) ☐

•

Studii superioare (ISCED 8) ☐

Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților
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Secțiunea C - Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune

• Persoană care are un loc de muncă ☐
• Persoană care desfășoară o activitate independentă ☐
• Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit ☐
• Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă ☐
• Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă

☐

• Persoane dezavantajate care au un loc de muncă ☐
• Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă

☐

• Altă situație: ......................................................
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite
Entitate nou creată prin intervențiile POCU
•

Da

•

Nu

☐
☐

-

Denumire:

-

Adresa:

-

Județ:

-

Localitate:

-

Telefon:

-

Fax:

-

Email:

-

Website:

-

Cod unic de înregistrare fiscală:

-

Dată intrare în operațiune:

-

Dată ieșire din operațiune:

Semnătură responsabil cu înregistrarea entităților sprijinite
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Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii și apartenența
la categoria de Grup Țintă

Anexa Nr.6 la Metodologia de selecție a Grupului Țintă

Subsemnatul(a)_________________________________________________________, cu
domiciliul în localitatea____________________, strada_____________ nr._________
bloc______ scara_____ apartament __________ judeţul_________________, posesor al
B.I./C.I. seria ______ nr. ____________________eliberat(ă) de ____________________la
data de______________, data/locul naşterii ____________________, CNP
_______________________ _____________________________________, cunoscând
prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că îndeplinesc condiţiile de aparteneţă la grupul ţintă al programului, din
punctul de vedere al statutului pe piata muncii, respectiv- Someri, Persoane Inactive,
Angajati (inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta)- si ma regasesc in
categoria eligibila____________________
Declar, de asemenea, ca nu ma regasec in categoria tinerilor NEET’s (persoane cu vârsta
între 16 – 24 ani care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de
muncă).

Numele și prenumele__________________

Data________________

Semnătura__________________________

Grila de evaluare și selecție a Grupului Țintă
(Punctaje maxime și justificarea acestora)
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Anexa Nr.7 la Metodologia de selecție a Grupului Țintă
Întrebări/Variante de răspuns:

Punctaj

Intrebarea 1. Nume/Prenume:

N/A

Intrebarea 2. Localitatea de
domiciliu:

Criterii de evaluare/Justificarea
punctajelor
N/A

ADMIS/
RESPINS

Se
verifică
încadrarea
candidatului în condițiile de
eligibilitate
ale
proiectului
privind domiciliul sau reședința:
zona rurală sau urbană a Regiunii
Centru (județele Alba, Sibiu,
Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu);

ADMIS/
RESPINS

Se
verifică
încadrarea
candidatului în condițiile de
eligibilitate
ale
proiectului
privind domiciliul sau reședința:
județele
Regiunii
Centru
(județele Alba, Sibiu, Mureș,
Harghita, Covasna, Sibiu);

N/A

În cazul în care candidatul nu și-a
completat datele de contact,
evaluatorul solicită clarificări și
completarea acestei categorii.

Intrebarea 3. Județ:

Intrebarea 4. Date de contact:
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Intrebarea 5: Vârsta

ADMIS
/RESPINS

Se
verifică
încadrarea
candidatului în condițiile de
eligibilitate ale programului:
vârsta cuprinsă între 18-64 ani.
Se
verifică,
cumulat
cu
intrebarea 6, daca candidatul
corespunde
conditiilor
de
incadrare
in
program,
din
perspectiva
neeligibilitatii
tinerilor NEET’s.
‘’Tinerii NEETs între 1624 ani care nu urmează
nici o formă de
învățământ și nu au un
loc de muncă, NU vor
putea fi selectați în
grupului țintă al
proiectului.’’

Întrebarea 6: Statutul pe piața
muncii:
a.Angajat (cu detalierea funcției,
locului de muncă, duratei)
b.Lucrător pe cont propriu (cu
detalierea
statututlui:
PFA,
întreprindere individuală, asociație
familială,
domeniul
în
care
funcționează
și
durata
de
funcționare)

ADMIS
/RESPINS

Se
verifică
încadrarea
candidatului în condițiile de
eligibilitate ale programului
privind statutul pe piața muncii:
șomeri, persoane inactive și
persoane care au un loc de
muncă (inclusiv persoane care
desfășoară
o
activitate
independentă)
și
doresc
înființarea unei afaceri cu scopul
creării de locuri de muncă.
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c.Antreprenor (persoană care deține
peste 50% din capitalul social al unei
societăți comerciale)

În cazul în care candidatul a
selectat opțiunea de la punctul
c, evaluatorul îi va transmite
acestuia Anexa 3, iar admiterea
și continuarea evalușrii se va
realiza,
după
transmiterea
Anexei 3 semnată de către
candidat.
Se
verifică,
cumulat
cu
intrebarea 5, daca candidatul
corespunde
conditiilor
de
incadrare
in
program,
din
perspectiva
neeligibilitatii
tinerilor NEET’s.

d.Antreprenor (persoană care deține
mai puțin de 50% din capitalul social
al unei societăți comerciale)
e.Șomer (se va detalia care a fost
ultimul loc de muncă și se va
menționa din ce dată a devenit
șomer)
f.Persoană inactivă (în acest moment
nu realizează nici o activitate
generatoare de venit și nu figurează
ca șomer)
g.Alt statut (se va menționa
statutul).

Întrebarea 7: Nivelul studiilor:
a.Școala generala
b.Liceu
c.Școala profesională

‘’Tinerii NEETs între 1624 ani care nu urmează
nici o formă de
învățământ și nu au un
loc de muncă, NU vor
putea fi selectați în
grupului țintă al
proiectului.’’

ADMIS
/RESPINS

Se
verifică
încadrarea
candidatului în condițiile de
eligibilitate
ale
proiectului
privind nivelul studiilor: minim
studii medii (minim 12 clase),
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d.Studii universitare

finalizate cu sau fără diplomă.

e.Studii postuniversitare

Întrebarea 8: Ați
urmat vreodată
un curs de
“Competențe
antreprenoriale’’
sau un curs
similar acreditat
de ANC?

ADMIS
/RESPINS

În cazul unui răspuns afirmativ,
evaluatorul va cere clarificări
privind
condițiile
în
care
candidatul a participat la curs și
dacă a fost susținut din fonduri
publice
(evitarea
dublei
finanțări). În cazul în care cursul
a fost finanțat din fonduri
publice, candidatul va fi respins
și va fi informat că nu poate
participa la cursul antreprenorial,
dar poate lua parte la competiția
planurilor de afaceri.

Punctaj
maxim 5
puncte

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost stabilite punctajele: Una
dintre principalele motivații ale
unui antreprenor de succes este
câștigarea
independenței
materiale, urmată de dorința de
a își implementa și dezvolta
propriile idei (a fi propriul șef),
libertatea de a-și organiza timpul

a.Da
b.Nu

Întrebarea 9: Vă
doriți să demarați
propria
afacere
pentru:
independenței

5

b.Posibilitatea de a obține venituri
mai mari

2

c.Libertatea de a alege programul de
lucru

3

a.Câștigarea
materiale
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d.A fi propriul dvs. șef

4

e.Altă motivație (se va specifica)

1

Întrebarea
10:
În
acest
moment
ce
abilități
de
antreprenoriat considerați că
detineti?

Punctaj
maxim 5
puncte

a.Viziune

5p

b.Cunoașterea domeniului în care
vreau să fac afacerea

4p

c.Perseverenta și determinare

2p

d.Responsabilitate

3p

așa cum consideră. Posibilitatea
de a obține venituri mai mari, nu
reprezintă o motivație suficientă
pentru
un
antreprenor
de
success, ținând cont de faptul că
antreprenoriatul
presupune
riscuri financiare și nu neapărat
venituri mari, imediate.
Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost stabilite punctajele: Prima
și poate cea mai importantă
calitate a unui antreprenor este
aceea de a fi vizionar. Viziunea
antreprenorului stabilește
obiectivele la nivelul firmei și
ghidează
eforturile
întregii
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e.Charisma și persuasiune

Întrebarea 11: Ce
consideri ca este
esențial pentru
demararea unei
afaceri ?

1p

echipe. O viziune clară și
puternică a antreprenorului va
permite acestuia să își înceapă și
să își conducă afacerea.
Cunoașterea
minimă
a
domeniului în care antreprenorul
dorește să activeze, este de
asemenea
esențială
pentru
reușita unei afaceri. Într-un
climat economic în plină evoluție
și schimbare, perseverența și
determinarea
sunt
elemente
esențiale pentru dezvoltarea și
sustenabilitatea unei afaceri.
Responsabilitatea și charisma
reprezintă calități importante
necesare unui antreprenor, dar
inutile fără primele trei elemente
analizate.

Punctaj
maxim 5
puncte

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost
stabilite
punctajele:
Considerând
importanța
planificării și a gândirii strategice
în dezvoltarea unui mediu de
afaceri durabil, am acordat
maxim
de
punctaj
pentru
varianta e. Următorul punctaj

a.O idee inovativă

3p

b.Resurse financiare

2p

c.Plan de afaceri

4p

d.Relații

1p
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e.Gândire strategică

5p

este pentru varianta c, deoarece
organizarea ideii de afaceri întrun plan de afaceri coerent și
închegat constituie o condiție
importantă pentru demararea și
aprecierea
realistă
a
unei
afaceri.
O
idee
inovativă,
reprezintă de asemenea un
aspect important în demararea
unei afaceri, întrucat mediul de
afaceri
este
într-o
continuă schimbare.
Nici
concurența, dar nici clienții nu
vor rămâne într-o stare latentă în
care să își exprime aceleași nevoi
sau dorințe pe termen lung.
Lucrurile se schimbă, iar nevoile
clienților de asemenea. Tocmai
de aceea, firmele care sunt
conștiente de importanța inovarii
permanente, vor fi mereu cu un
pas inainte.

Întrebarea 12:
Deținerea
propriei tale
afaceri îți aduce:

Punctaj
maxim 5
puncte

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost stabilite punctajele: Am
considerat acordarea maximului
de punctaj pentru varianta e,
pornind de la premisa că orice

a.Satisfacție
oameni

pentru

b.Aprecierea celorlalți

că

ajut

alți

4p
1p
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c.O modalitate de a-mi gestiona
altfel timpul

2p

d.Statut social recunoscut

3p

e.Să îmi pun în aplicare propriile idei

5p

Întrebarea 13:
Care este în
opinia ta, cel mai
dificil aspect în
deschiderea unei
noi afaceri?

Punctaj
maxim 5
puncte

a.Identificarea unei idei de afaceri
sustenabile

2p

b.Identificarea surselor de finanțare

5p

c.Aspectele
birocratice
deschiderea și funcționarea
întreprinderi

4p

cu
unei

d.Promovarea noilor produse/servicii

1p

antreprenor trebuie să aibă în
vedere, atunci când demarează o
afacere, punerea în aplicare a
propriilor
idei,
urmată
de
satisfacția de a ajuta alți oameni
(alegere corelată cu crearea
locurilor de muncă în cadrul
propriei afaceri). Vor fi apreciate
apoi în ordinea descrescătoare a
importanței acestora, statutul
social, gestionarea timpului și
aprecierea celorlalți, intrucat
aceste aspecte nu reprezinta o
motivație
suficientă
pentru
dezvoltarea unei afaceri.
Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului in care au
fost stabilite punctajele: Am
considerat
acordarea
unui
punctaj maxim pentru varianta b,
întrucât identificarea de surse de
finanțare constituie o provocare
foarte importantă pentru orice
antreprenor
aspirant,
iar
evaluarea corectă a aspectelor
legislative constituie o premisă
importantă
pentru
un
antreprenor debutant. Resursa
umană, reprezintă de asemenea
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e.Identificarea
angajaților

și

menținerea

Întrebarea 14:
Cum consideri
condițiile actuale
din România
pentru a demara
o afacere:

3p

o
provocare
în
condițiile
fluctuațiilor din piața muncii,
inevitabile într-o piață liberă
europeană. Resursa umană este
esențială pentru dezvoltarea
strategică a unei întreprinderi,
fiind unul dintre motoarele
dezvoltării afacerii (inclusiv în
ceea ce privește inovația și
promovarea noilor produse).

Punctaj
maxim 5
puncte

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost
stabilite
punctajele:
Evaluarea aspectelor legislative
privind demararea unei afaceri în
România va fi apreciată cu
punctaj maxim pentru varianta a
(foarte favorabile), întrucât este
foarte
important
ca
un
antreprenor aspirant să fie
capabil să acționeze într-o piață
emergentă.

a.Foarte favorabile

5p

b.Favorabile

4p

c.Nefavorabile

3p

d.Foarte nefavorabile

2p

e.Nu cunosc legislația românească
privind antreprenoriatul

1p
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Întrebarea 15:
Aveţi deja o idee
de afacere? Dacă
da, vă rugam să
ne descrieți în
câteva cuvinte la
ce v-ați gândit?

Punctaj
maxim 5
puncte

Idee de afacere descrisă

5p

Dacă nu s-a descries o idee de
afacere

0p

Întrebarea 16: Experiență în
domeniul în care se
intenționează deschiderea
afacerii:

Punctaj
maxim 5
puncte

a.Da

5p

b.Nu

0p

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului in care au
fost
stabilite
punctajele:
Descrierea succintă a ideii de
afaceri va fi apreciată cu punctaj
maxim, iar lipsa oricărei descrieri
nu va primi nici un punct,
întrucât este foarte important ca
persoanele
care
doresc
să
participe la acest proiect să aibă
conturată deja o idee de afacere,
ca premisă importantă pentru
dezvoltarea și sustenabilitatea
viitoarei afaceri.

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost stabilite punctajele: Am
acordat pentru punctual a
punctaj
maxim,
întrucât
experiența în domeniul în care va
activa constituie un atu foarte
important
pentru
reușita
viitorului antreprenor.
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Întrebarea 17: Știți să evaluați
un risc pe baza:

Punctaj
maxim 5
puncte

a.Intuiției

2p

b.Experiențelor mele anterioare

4p

c.Experiențelor
cunoscuților

anterioare

ale

1p

d.Analiza factorilor socio-economici

5p

e.Pe baza feedback-ului primit

3p

Întrebarea 18:
Cum procedați
pentru a lua o
decizie?

Punctaj
maxim 5
puncte

a.Mă bazez pe intuiție

1p

b.Mă documentez

4p

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost stabilite punctajele: Am
acordat punctaj maxim pentru
punctual d, întrucât în teoria
economică evaluarea corectă a
riscurilor, bazată pe analiza
factorilor
socio
economici,
constituie o premisă importantă
pentru
succesul
unui
antreprenor.
Experiențele
personale de muncă și de viață,
educația financiară, cât și
așteptările pe care viitorii
antreprenori le au, dictează felul
în care aceștia își construiesc și
conduc viitoarele afaceri. Vor fi
apreciate
apoi
în
ordinea
descrescătoare a importanței
acestora,
variantele
privind
feedback-ul primit, intuiția și
experiențele cunoștințelor.
Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost stabilite punctajele: Am
acordat
punctajul
maxim
variantei
e,
întrucât
un
antreprenor aspirant nu poate
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c.Mă consult cu echipa

3p

d.Îmi notez toate ideile pe hârtie, le
analizez și aleg o variantă finală

2p

e.Contactez
experientă

5p

un

consultant

cu

Întrebarea 19: Ați investi
propriile resurse materiale
într-o afacere?

Punctaj
maxim 5
puncte

a.Da

5p

b.Nu

0p

Întrebarea 20: Ați fi dispus să
cofinanțați ideea D-voastră de
afacere?
a.Da

Punctaj
maxim 5
puncte
5p

deține
toate
cunoștințele
necesare demarării unei afaceri.
Este oportun ca acesta să știe că
orice afacere reușită se bazează,
printre altele, pe consultanță
specializată. Vor fi apreciate apoi
în ordinea descrescătoare a
importanței
acestora,
consultarea cu echipa, notarea și
confruntarea ideilor, respectiv
intuiția.
Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost
stabilite
punctajele:
Disponibilitatea
investirii
propriilor resurse în afacere va fi
apreciată cu punctaj maxim, iar
lipsa acesteia va primi 0 puncte,
întrucât este important ca
antreprenorul aspirant să aibă
disponibilitate de a investi a-și
investi propriile resurse într-o
idee de afacere; acest aspect îl
responsabilizează.
Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului
Justificarea modului în care au
fost
stabilite
punctajele:
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b.Nu

Întrebarea 21: Cunoașterea
riscurilor asociate afacerii:

0p

Disponibilitatea de a cofinanța
propria idee de afacere, va fi
apreciată cu punctaj maxim, iar
lipsa acesteia va primi 0 puncte,
întrucât este important ca
antreprenorul aspirant să aibă
disponibilitate de a investi o
parte din resursele proprii; acest
aspect îl responsabilizează.

Punctaj
maxim 5
puncte

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului
Justificarea modului în care au
fost
stabilite
punctajele:
Cunoașterea riscurilor asociate
afacerii va fi apreciată cu
punctaj
maxim,
iar
lipsa
informațiilor privind riscurile va
primi 0 puncte. Una dintre cele
mai importante caracteristici ale
antreprenorilor
o
reprezintă
capacitatea sa de a identifica,
analiza și controla riscurile care
le afectează activitatea.

a.Da

5p

b.Nu

0p
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Întrebarea 22: In
cazul în care
afacerea Dvoastră nu ar
funcționa, cum
ați proceda
pentru a respecta
condițiile impuse
în cadrul
programului,
respectiv:
menținerea
angajaților pentru
o perioadă de
minim 12 luni și
funcționarea
societății pentru
o perioadă de
minim 3 ani?

Punctaj
maxim 5
puncte

Descriere concretă/detaliată

5p

Descriere evazivă sau fără descriere

0p

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului
Justificarea modului în care au
fost
stabilite
punctajele:
Descrierea
concretă/detaliată
privind modalitatea în care vor fi
respectate condițiile asociate
afacerii în cazul în care aceasta
nu ar funcționa va fi apreciată cu
punctaj maxim, iar descrierea
evazivă sau lipsa acesteia va
primi 0 puncte. Acest aspect este
important,
în
contextul
respectării indicatorilor asumați
prin proiect, al contractului de
finanțare și al contractului de
subvenție.
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Întrebarea 23: Sunteți dispus
să vă constituiți fideiusor
pentru a garanta cu bunurile
proprii că veți executa
obligațiile asumate de
societatea pe care urmează să
o înființați, dacă aceasta din
urmă nu le execută?

Punctaj
maxim 5
puncte

a.Da

5p

b.Nu

0p

Întrebarea 24:
Dețineți în
proprietate, pe
teritoriul
României, bunuri
suficiente pentru
a acoperi o
eventuală creanță
născută din

Punctaj
maxim 5
puncte

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului.
Justificarea modului în care au
fost
stabilite
punctajele:
Disponibilitatea constituirii ca
fidejusor va fi apreciată cu
punctaj maxim, iar lipsa acesteia
va primi 0 puncte, deoarece este
important ca viitorul antreprenor
să își asume responsabilități și,
pe baza unor evaluări corecte a
riscurilor, să învețe să le
controleze. Acest aspect este
important
și
în
contextul
respectării indicatorilor asumați
prin proiect, al contractului de
finanțare și al contractului de
subvenție.

Se
acordă
punctaj,
în
conformitate
cu
răspunsul
candidatului
Justificarea modului în care au
fost
stabilite
punctajele:
Solvabilitatea unui antreprenor
aspirant este importantă atât
pentru crearea unei afaceri
durabile cât și în contextul
respectării indicatorilor asumați
prin proiect, al contractului de
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nerespectarea
obligațiilor
impuse prin
contractul de
finanțare?

finanțare și al contractului de
subvenție.

a.Da

5p

b.Nu

0p
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DECLARAŢIE
privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal

Anexa Nr.8 la Metodologia de selecție a Grupului Țintă

Subsemnatul(a)_________________________________________________________,
cu
domiciliul în localitatea____________________, strada_____________ nr._________
bloc______ scara_____ apartament __________ judeţul_________________, posesor al
B.I./C.I. seria ______ nr. ____________________eliberat(ă) de ____________________la
data
de______________,
data/locul
naşterii
____________________,
CNP
_______________________ _____________________________________, declar prin
prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal,
rezultate din prezenta declaraţie sau din actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea
în grupul ţintă al proiectului „Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare
durabila !”, POCU/82/3/7/105306.
Înţeleg că prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea prevederilor
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr.677/2001, precum şi a prevederilor Directivei 2002/58/CE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004.
Declar totodată că am fost informat cu privire la drepturile mele privind prelucrarea
datelor cu caracter personal.

Numele și prenumele__________________

Data________________

Semnătura___________________________
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