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1. CADRUL GENERAL ȘI PREZENTAREA PROIECTULUI 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din SUCEAVA, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu 

SC Addvances Strategic Solutions SRL a început, în data de 15.01.2018, implementarea 

proiectului “Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect 

cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman - Axa Prioritara 3, Operațiunea 3.7, contract 

POCU/82/3/7/105924, cod SMIS 2014+:105924, perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de 

luni. 

Prezenta metodologie se realizează în cadrul subactivității 2.2 Selecția grupului țintă, din 

cadrul proiectului, și va sta la baza recrutării, selecției și înscrierii grupului țintă a proiectului. 

Din punct de vedere al cadrului legal aplicabil, metodologia a fost întocmită în conformitate cu 

cadrul legal în vigoare, respectând prevederile următoarelor documente: 

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul specific 3.7: 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 

 Cererea de finanțare a proiectului; 

 Contractul de finanțare POCU/82/3/7/105924. 

Proiectul vizează măsuri concrete de dezvoltare a culturii antreprenoriale la nivelul Regiunii de 

Nord-Est, de orientare a persoanelor cu potențial antreprenorial spre formare profesională, de 

îmbunătățire a abilităților antreprenoriale și sprijină demararea unor afaceri în domenii cu valoare 

adăugată ridicată, generatoare de noi locuri de muncă. 

Obiectivul general al proiectului ”Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona 

urbană. ANTUR” este reprezentat de sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătăţirea competenţelor 

antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creşterea 

ocupării în Regiunea de Nord-Est. Prin acest proiect vor fi înființate un număr de 37 de întreprinderi 

noi cu profil non-agricol în zona urbană a Regiunii Nord-Est, în domenii creative, dar și clasice, cel 

puţin câte 2 în fiecare județ al regiunii, și, astfel, va rezulta o creştere a ocupării cu minimum 74 de 

persoane.  

 

Obiective specifice ale proiectului: 

Obiectivul specific 1. Creşterea gradului de interes și conştientizare a publicului larg cu privire 

la oportunităţile antreprenoriale existente la nivelul Regiunii de Nord-Est prin derularea unei campanii 

de informare și promovare. 
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Obiectivul specific 2. Dezvoltarea și stimularea competenţelor antreprenoriale pentru 300 de 

beneficiari în vederea înfiinţării de afaceri prin furnizarea unui program de formare profesională, 

organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice. 

Obiectivul specific 3. Formarea abilităților necesare pentru managementul unei afaceri în 

cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înfiinţării 

și funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Nord-

Est. 

Obiectivul specific 4. Creşterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Nord-Est 

prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi. 

Obiectivul specific 5. Susținerea funcționării celor 37 de afaceri înființate prin dotarea unui 

Centru Antreprenorial, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport 

pentru sustenabilitatea întreprinderilor și menținerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 

12 luni de la finalizarea finanțării afacerii. 

Activitățile proiectului: 

 formare antreprenorială, elaborarea și selecția planurilor de afaceri; 

 implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE; 

 program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei 

de sustenabilitate a acestora. 

 

2. COMPONENȚA GRUPULUI ȚINTĂ 

Grupul ţintă al proiectului (numit în continuare și GT) este format din 300 de persoane fizice și 

va avea următoarea distribuție pe județe: 

 Judeţul Suceava – 120 persoane. 

 Judeţul Botoşani – 60 persoane; 

 Judeţul Bacău – 30 persoane; 

 Judeţul Iaşi – 30 persoane; 

 Judeţul Neamț – 30 persoane; 

 Judeţul Vaslui – 30 persoane; 

În consens cu prezenta distribuție și condițiile de eligibilitate, grupul țintă va fi selectat din 

toate județele regiunii fără restricții, în mod egal și nediscriminatoriu. Proiectul promovează 

participarea egală și deplină a fiecărei persoane la viața economică și socială. Toate categoriile 

eligibile de grup țintă vor putea participa la toate activitățile proiectului, fără a se ține cont de criterii 

legate de gen, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială etc. Aproximativ 50% dintre persoanele 

din grupul țintă vor fi femei. 
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3. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE 

Grupul ţintă (GT) va fi format din 300 de persoane fizice care vor îndeplini cumulativ 

următoarele condiții: 

 au vârsta minimă de 18 ani; 

 intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană a Regiunii de Nord-

Est (Județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț); 

 au domiciliul/reşedinţa în Regiunea de Nord-Est, în mediul urban sau rural; 

 sunt studenţi sau masteranzi sau doctoranzi sau șomeri / persoane inactive sau 

angajați sau întreprinzători. 

IMPORTANT: 

1. Nu vor face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de 

învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 24 de ani). 

2. Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați 

majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție. 

3. Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul 

beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau 

asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect. (Anexa 5 - Declarație de 

incompatibilitate). 

4. Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal 

sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui 

program. 

 

Membrii grupului țintă vor participa la un program de formare în domeniul competențelor 

antreprenoriale autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Programul are drept scop 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale ale cursanților, promovarea spiritului 

antreprenorial și încurajarea antreprenoriatului, prin formarea și exersarea competențelor necesare 

inițierii unei activități independente. Se urmărește creșterea abilității grupului țintă de a materializa 

idei de afaceri și asigurarea unor oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea 

adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.  

După finalizarea cursului de formare antreprenorială urmează concursul de selecție al 

planurilor de afaceri care va fi organizat pentru toți cei 300 de participanți la activitățile de formare 

din cadrul proiectului. Concursul este obligatoriu pentru toți cei care participă la programul de 

formare, estimându-se un număr de minim 300 de planuri de afaceri. Conform cererii de finanțare 

doar 37 din planurile de afaceri participante la procesul de selecție vor fi selectate spre finanțare 

potrivit unei metodologii elaborate în cadrul proiectului care va fi publicată pe site-ul proiectului.  
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Cei interesați în vederea includerii în GT, pot consulta mai multe informații referitoare la 

obiectivele și activitățile proiectului pe site-ul www.antur.usv.ro sau vor putea solicita informații 

suplimentare sau clarificări prin e-mail la adresa antur@usm.ro. De asemenea, pentru facilitarea 

accesului la informații și pentru o mai ușoară gestionare a viitoarelor solicitări de înscriere în grupul 

țintă, potențialii candidați pot completa un formular de preselecție disponibil pe site-ul proiectului.  

4. DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

Pentru înscrierea în grupul țintă se va depune un dosar ce va cuprinde următoarele 

documente: 

a. Copie după Cartea de Identitate care atestă domiciliul / reședința în unul din județele 

vizate din Regiunea Nord-Est; 

b. CV în format Europass (în limba română, disponibil la următoarea adresă: 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_ro.doc); 

c. Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă (Anexa 1) pentru a dovedi 

că se află în categoria de grup țintă (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc 

de muncă, studenți, masteranzi, doctoranzi) și nu fac parte din grupul țintă tineri NEETs 

(care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 

16 – 24 ani), însoțită de documente justificative precum: 

 pentru șomeri - adeverință de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă/copie după 

carnetul de șomaj; 

 pentru persoane inactive - adeverință de venit eliberată de către Agenția Națională 

de Administrare Fiscală (ANAF); 

 pentru angajaţi - adeverință salariat; 

 pentru studenţi/masteranzi/doctoranzi - adeverință eliberată de instituția de 

învățământ superior urmată; 

d. Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 2) care atestă că nu a mai participat la 

alte proiecte finanțate prin POCU, Axa prioritară 3., Operațiunea 3.7; 

e. Declaraţia (pe proprie răspundere) de consimțământ (Anexa 3) cu privire la utilizarea 

și prelucrarea datelor cu caracter personal; 

f. Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 4); 

g. Declarație de incompatibilitate (Anexa 5) 

h. Scrisoare de motivaţie / intenție (Anexa 6);  

i. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE individuală a participanților la operațiunile 

finanțate prin POCU 2014-2020 – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului Condiții specifice 

România Start Up Plus; 

http://www.antur.usv.ro/
mailto:antur@usm.ro
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_ro.doc
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j. Copii după diplomele de studiu sau adeverință;

k. Copii după dovezi ce atestă participarea la cursuri și/sau specializări efectuate;

l. Copii care să ateste experienţa în muncă (carte de muncă, adeverință de salariat,

contract de muncă, contract de voluntariat etc.).

Toate documentele depuse în copie vor avea mențiunea “conform cu originalul” și vor fi 

semnate.  

Dosarul de înscriere, astfel întocmit, trebuie să conţină doar documentele prevăzute în 

prezenta metodologie de selecţie a grupului ţintă; documentele listate/xeroxate nu trebuie să fie 

realizate față - verso, să nu fie capsate sau îndosariate în folii transparente. Documente solicitate 

fiecărei persoane la înregistrarea în GT vor fi păstrate ca anexe la formularul de înregistrare grup 

țintă (dosarul fiecărui participant în GT).  

Dosarele de candidatură se pot depune personal sau prin poștă la sediul solicitantului sau 

partenerului, conform punctului 7 din prezenta metodologie. 

Beneficiarul și partenerul vor respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a 

acestor date, transpusă în legislația naţională prin Legea nr.677/2001. 

5. CALENDARUL DE SELECȚIE

Calendarul de selecţie este prezentat în tabelul de mai jos: 

Activitate Perioada 

Campanie informare și promovare în rândul grupului țintă 15.01.2018 - 14.11.2018 

Preluarea dosarelor de candidatură 06.09.2018 - 27.09.2018 

Verificare condiții eligibilitate, întocmire şi transmitere 

fișă de eligibilitate 

06.09.2018 - 27.09.2018 

Evaluarea dosarelor de candidatură 27.09.2018 

Afișare listă candidați declarați admiși 27.09.2018 

Contestații listă candidați declarați admiși 28.09.2018 

Soluționare contestații 29.09.2018 

Liste finale membri grup țintă 29.09.2018 
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6. GRILA DE EVALUARE 

Departajarea participanților în cadrul procesului de selecție se va realiza pe baza următoarelor 

considerente: 

Tip criteriu Barem 
Punctaj 
acordat 

1. Studii în domeniul în care se urmăreşte 
deschiderea afacerii – (maximum 10 puncte) 

3 pct – studii medii  

7 pct – studii superioare în derulare 

10 pct – studii superioare absolvite 

2. Cursuri / specializări în domeniu 
(maximum 10 puncte) 

3 pct – 1 curs  

7 pct – 2 cursuri 

10 pct – 3 sau mai multe cursuri 

3. Experienţă profesională sau voluntariat 
(maximum 20 puncte) 

10 pct – max 3 ani de experienţă  

15 pct – 3-7 ani de experienţă 

20 pct – peste 7 ani de experienţă 

4. Motivaţia deschiderii unei afaceri, 
evaluată prin intermediul scrisorii de intenție în 
care se vor menționa ideea de afacere, 
disponibilitatea și dorinţă de deschidere a 
acesteia (maximum 40 puncte) 

fezabilitatea ideii 0-10 pct  

claritatea expunerii 0-10 pct 

identificarea necesitaților pentru 
deschiderea afacerii 0-10 pct 

argumentarea dorinţei de deschidere 
a afacerii și timpul consacrat acesteia 
0-10 pct 

Total punctaj Maximum 80 puncte  

 

7. EXPLICAREA ETAPELOR DE SELECȚIE  

Persoanele interesate vor putea să își depună dosarele de candidatură până la data de 

23.04.2018 la: 

 sediul beneficiarului: Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, municipiul Suceava, 

Str. Universității nr.13, județul Suceava, cod poștal 720229, România, corp H, camera 

H003; 

 sediul partenerului SC Addvances Strategic Solutions SRL, municipiul Iaşi, Șoseaua 

Nicolina, nr. 155, cod poștal 700714, România. 

Responsabilii grup țintă vor verifica dosarele depuse și vor urmări ca dosarele de candidatură 

să conțină toate documentele precizate la punctul 9 al prezentei metodologii (Anexa7). Dacă se 

constată lipsa unor documente, acestea vor fi solicitate candidatului, urmând să fie transmise în 

maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul în care completarea dosarului nu s-a 

făcut în termenul menționat, candidatura va fi declarată neeligibilă.  

După stabilirea eligibilității, se va proceda la evaluarea candidaturilor şi selecția propriu-zisă, 

conform calendarului.  
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Candidații vor fi informați prin postarea/afișarea pe website-ul proiectului și la sediul 

beneficiarului cu privire la admiterea sau respingerea candidaturii. Se va realiza o listă de beneficiari 

selectați pe fiecare județ și o listă de rezervă. De asemenea, va exista o perioadă de contestații 

prevăzută în calendarul de selecție, în care cei nemulțumiți de rezultate vor putea cere reevaluarea 

dosarului de candidatură, prin depunerea unei contestații în format fizic sau electronic la adresa 

antur@usm.ro. 

Listele finale vor fi afișate pe pagina proiectului – www.antur.usv.ro. În urma procesului de 

selecţie, 300 de persoane vor fi selectate.  

După perioada de selecție a celor 300 de persoane, acestea vor participa la activitatea de 

formare antreprenorială. După finalizarea cursurilor, se vor selecta 37 de planuri de afaceri în 

vederea înfiinţării de întreprinderi.  

8. DISPOZIŢII FINALE 

Prezenta metodologie a fost validată/avizată la data de 27 februarie 2018. Aceasta poate fi 

completată / modificată în funcție de necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului. 

9. FORMULARE / ANEXE  

În vederea completării dosarului de candidatură, se va avea în vedere depunerea unui dosar care 

să cuprindă următoarele documente: 

1. Copie după Cartea de Identitate 

2. CV în format Europass 

3. Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă, însoțită de documente 

justificative care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă eligibil 

4. Declarație de evitare a dublei finanțări 

5. Declaraţia (pe proprie răspundere) de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

6. Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului 

7. Declarație de incompatibilitate 

8. Scrisoare de motivaţie / intenție  

9. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE individuală a participanților la operațiunile finanțate 

prin POCU 2014-2020 – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului Condiții specifice România Start 

Up Plus; 

10. Copii după diplomele de studiu sau adeverință 

11. Copii după dovezi ce atestă participarea la cursuri și/sau specializări efectuate 

12. Copii care să ateste experienţa în muncă 

mailto:antur@usm.ro
http://www.antur.usv.ro/
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Anexa 1 - DECLARAŢIE privind apartenența în categoria de grup țintă 

 
 

 

 Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, 

domiciliat/ă în localitatea …………….……………..…, judeţul ….…………………, 

strada……………………………., posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat 

de …………………………………………..., la data de ………………….., 

CNP………………….......…......…..., declar pe propria răspundere că fac parte din următoarea 

categorie de persoane:* 

  șomer 

 

  persoană inactivă; 

 

  angajat; 

 

  student/masterand/doctorand; 

 

Și nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi 

nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. 

 

 

 

 

Data,  

 

Semnătura, 

 

 

 

* se bifează o singură categorie 
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Anexa 2 - DECLARAŢIE privind evitarea dublei finanțări 

Subsemnatul/a …….....................................…......……..………….........................., CNP 

………………………….., posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data 

de .................................., de către .............................................., cunoscând prevederile art. 326 

Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru înscrierea în grupul ţintă al 

proiectului “Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR” 

POCU/82/3/7/105924, declar pe propria răspundere că: 

 

 

NU am participat la aceleași activități în cadrul niciunui alt proiect cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 sau Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

NU am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor care, cumulat 

cu prezenta schemă de minimis, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro, 

conform Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru aplicarea art. 107 

si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

 
 
 
 
 
 
 

Data,  

 

Semnătura,  
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Anexa 3 - DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT cu privire la utilizarea și prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Nr. operator de date cu caracter personal: 11757 – scop educațional 

 

Subsemnatul/Subsemnata, …….....................................…......……..…………..............., 

CNP…….....................................…......……..………….........................., membru al grupului ţintă în 

cadrul Proiectului “Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR” număr 

de identificare contract POCU/82/3/7/105924, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu 

privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal pe care le-am introdus în 

Formularele din dosarul de candidatură, iar aceste date corespund realității.  

Prin prezenta declar că sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta Declarație şi în Formularul 

de înregistrare la proiect să fie utilizate în conformitate cu legea 677/2001 privind protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. 

Mi s-a pus în vedere faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare 

și solicitate determină imposibilitatea stabilirii raporturile juridice specifice proiectului. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obține 

avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat 

informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul 

de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez 

ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de 

candidatură depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de 

domiciliu etc.), să anunț echipa de proiect şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (conform obligațiilor 

asumate prin prevederile Contractului de finanțare POCU/82/3/7/105924). 

 

Data,  

 

Semnătura, 
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NOTĂ DE INFORMARE 

 

 

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu sediul în Suceava, str. Universităţii nr. 13, 

înregistrată ca operator de date cu caracter personal cu nr. 11757, prelucrează datele cu caracter 

personal furnizate de dumneavoastră prin acest document, prin mijloace automatizate şi manuale, 

în stop educaţional şi statistic. 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopul eventualei includeri a 

dvs. în grupul ţintă al proiectului. 

Refuzul determină imposibilitatea luării dvs. în evidenţa instituţiei. Informaţiile înregistrate 

sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai către Autoritatea contractantă 

pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi 

de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării 

datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor 

drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul universităţii. De 

asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

 

 

 

 

 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Nr. operator de date cu caracter personal: 11757 – scop educațional 
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Anexa 4 – ANGAJAMENT de disponibilitate faţă de activităţile proiectului 

 

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui şi prenume) …….....................................….. 

....……..…………......................................................................................................................., CNP 

…….....................................…......……..………….........................., domiciliat (ă) în localitatea 

……..………….........................., Județul ……..………….........................., Str. 

……..………….........................., Nr. ......., Bl. ........, Ap. ......, Tel. fix .......….........................., tel. 

mobil ……..………….........................., e-mail ……..…...................……….........................., 

posesor(oare) al(a) Cărții de identitate Seria..........., Nr. …........................., candidat în grupul țintă 

al proiectului cu titlul “Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR” 

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman Contract  POCU/82/3/7/105924, declar pe propria 

răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului şi mă angajez să 

respect cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate 

documentele solicitate de echipa proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,  

 

Semnătura, 
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Anexa 5 - DECLARAȚIE de incompatibilitate 

 

 

Subsemnatul/a ………....................................……..………….........................., CNP 

………………………….., posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data 

de.................................., de către .............................................., cunoscând prevederile art. 326 Cod 

penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului 

“Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR” NR: POCU/82/3/7/105924,  

implementat de către Universitatea ”Ștefan cel Mare” din SUCEAVA, în calitate de beneficiar, în 

parteneriat cu SC Addvances Strategic Solutions SRL, declar pe propria răspundere că nu sunt 

angajat al beneficiarului sau al partenerului mai sus menţionaţi și nu sunt în relaţie de soţ/soţie, 

afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al beneficiarului sau partenerului acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data,  

 

Semnătura, 
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Anexa 6 - SCRISOARE DE MOTIVAŢIE / INTENȚIE 

Stimată doamnă/ Stimate domn,  

 
Ca răspuns la anunțul dumneavoastră cu privire la posibilitatea participării la proiectul „Start 

la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect cofinanțat din Programul 
Operațional Capital Uman - Axa Prioritara 3, Operațiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/105924, îmi 
manifest intenția de a face parte din grupul țintă al proiectului.  

În susținerea intenției mele aduc ca argumente următoarele: 
 

Succintă prezentare a ideii de afaceri – fezabilitatea ideii de afaceri și claritatea expunerii (max. 10 
rânduri): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunitatea inițierii afacerii - identificarea necesității deschiderii afacerii (max. 5 rânduri): 

 
 
 
 

 

Prezentarea disponibilității și dorinței de deschidere a afacerii (max. 5 rânduri): 

 
 
 
 
 

Principalele motive care m-au determinat să-mi depun candidatura, în vederea inițierii unei potențiale 
afaceri, sunt următoarele: 

1.  
2.  
3.  

În speranța că solicitarea mea de a participa la activitățile proiectului „Start la antreprenoriat, 
creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR” va fi admisă, îmi manifest disponibilitatea de a fi 
contactat pentru informații suplimentare la: 
adresa de e-mail: ………………………………………………….. | telefon ……………....……… 

Vă mulțumesc!  
……………………………….…………………….… 

(numele, prenumele și semnătura candidatului)  
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Anexa 8 

     Formularul de înregistrare individuală a participanților                                             

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect:105924 

Axă prioritară: Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi  

Titlu proiect: ”Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR” 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU Piatra Neamț 

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

- Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon,     e-
mail: 

 

- Data intrării în operațiune: 

- CNP: 

- Zonă:  

 Urban  

 Rural 

- 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 
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Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

Șomer de lungă durată 

 

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 

 

NU 
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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 

 

Alta 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 

 

Data                                                                  

Semnătura participant                                                Semnătura responsabil cu 
înregistrarea participanților 

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

și prelucrarea datelor personal 
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Anexa 7 - Fișă de verificare eligibilitate dosar de candidatură 

 

Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură __________________________ 

CANDIDAT  
(nume și prenume)  

Criteriul de vârstă 

(peste 18 ani) 
Neîndeplinit  Îndeplinit  

Județul de reședință / 
domiciliu 

Bacău  Iași   Suceava   

Vaslui  Neamț  Botoșani  

Statutul actual Întreprinzător / 
Antreprenor 

 Asociat/acționar  
majoritar firmă 

 Persoană inactivă 
(fără loc de muncă) 

 

Angajat  Șomer  Student (inclusiv 

masterand sau 
doctorand) 

 

 

Tip document 
Există 

NU DA 

1. Copie după Cartea de Identitate care atestă cetățenia UE şi domiciliul sau 
reședința legală în Regiunea de Nord-Est, România 

  

2. CV în format Europass   

3. Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă, însoțită de 
documente justificative care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă 
eligibil (șomeri / persoane inactive, angajaţi, studenţi / masteranzi / 
doctoranzi) 

  

4. Declarație de evitare a dublei finanțări   

5. Declaraţia (pe proprie răspundere) de consimțământ cu privire la 

utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 
  

6. Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului   

7. Declarație de incompatibilitate   

8.  Scrisoare de motivaţie / intenție   
 

Dosarul de candidatură este eligibil? Nu  DA  

Observații (dacă dosarul NUeste 
eligibil se va menționa motivul) 

 

 

Atribuții realizate Post / funcție Nume şi prenume Semnătură 

Întocmit, Responsabil Grup țintă   
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Anexa 8 - Fișă de evaluare dosar de candidatură 

 

Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură __________________________ 

 

CANDIDAT  

(nume și prenume) 
 

Județul de 
reședință / 
domiciliu 

Bacău  Iași   Suceava   

Vaslui  Neamț  Botoșani  

Statutul actual Întreprinzător / 
Antreprenor 

 Asociat/acționar  
majoritar firmă 

 Persoană inactivă (fără loc de 
muncă) 

 

Angajat  Șomer  Student (inclusiv masterand sau 
doctorand) 

 

 

Tip criteriu Barem 
Punctaj 
acordat 

1. Studii în domeniul în care se urmăreşte 
deschiderea afacerii – (maximum 10 puncte) 

3 pct – studii medii  

7 pct – studii superioare în derulare 

10 pct – studii superioare absolvite 

2. Cursuri de specializare în domeniu 
(maximum 10 puncte) 

3 pct – 1 curs  

7 pct – 2 cursuri 

10 pct – 3 sau mai multe cursuri 

3. Experienţă profesională sau voluntariat 
(maximum 20 puncte) 

10 pct – max 3 ani de experienţă  

15 pct – 3-7 ani de experienţă 

20 pct – peste 7 ani de experienţă 

4. Scrisoare de motivaţie / intenție care să 
cuprindă: ideea de afacere, disponibilitatea și 
dorința de deschiere a acesteia (maximum 40 
puncte) 

fezabilitatea ideii 0-10 pct  

claritatea expunerii 0-10 pct 

identificarea necesitaților pentru 
deschiderea afacerii 0-10 pct 

argumentarea dorinţei de deschidere 
a afacerii și timpul consacrat acesteia 
0-10 pct 

TOTAL PUNCTAJ Maximum 80 puncte  

 

Comitet de selecție Nume şi prenume Semnătură 

Membru 1   

Membru 2   

Membru 3   

 
 
 
 
 
 


