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Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 
urbană 
Contract MDRAP nr. 56062/18.09.2017 
Titlul proiectului: ”DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE”  
	  

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPII METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI 
ȚINTĂ DIN CADRUL PROIECTULUI  

„DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune 1.0  



	  

2	  
	  

 

 

Prezenta Metodologie de selecție a grupului țintă a fost elaborată în vederea selectării 
participanților la cursurile de formare ce vor fi organizate în cadrul proiectului „DIASPORA 
ÎNTREPRINZĂTOARE”- POCU/89/3.7/107604.  

A. Condițiile de eligibilitate: 

Se pot înscrie în grupul țintă persoane fizice încadrate în una din urmatoarele categorii: 

- Șomeri;  
- Persoane inactive;  
- Persoane care au un loc de munca și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri 

de muncă 
Pentru a fi considerate eligibile, persoanele din grupul țintă trebuie să îndeplinesca 

cumulativ următoarele condiții:  

 a.   intenționează să înființeze o afacere nonagricola în mediul urban;  

 b.   își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin 
dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-
Est sau Sud Muntenia;  

 c.   își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul;  

 d.   au vârsta de minimum 18 ani;  

 e.   posedă cetățenia română;  

 f.   fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la 
momentul incrierii în grupul țintă;  

 g.   demonstrează experiență antreprenoriala prin documente de înființare a unei societăți 
comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiență specifică în 
domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului,  

 sau  

demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare 
ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul 
proiectului,  

 sau  

demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să 
ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din 
străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în 
domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.  

Nu se vor putea înscrie în proiect angajatii solicitantului/partenerilor, precum si sotul/sotia 
sau o ruda ori un afin, pana la gradul 2 inclusiv a acestora.  
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B. Înscrierea 

Flux 1. Înscrierea candidatilor prin platforma e-learning 

Modalitatea de înregistrare prin platforma e-learning presupune accesarea site-ului 
www.diasporaintreprinzatoare.ro. Folosind butonul [Înscrie-te] candidații sunt direcționați 
către platforma e-learning unde se vor înregistra, își vor completa profilul și vor încărca 
documentele suport. Pașii de parcurs sunt, în ordine: 

- Creare și activare cont utilizator; 
- Completare Formular de înregistrarea; 
- Incarcare documente suport solicitate pentru validarea administrativă; 
- Completare chestionar pentru identificarea preferintelor pe domeniul ocuparii si 

orientarea catre antreprenoriat, motivatia de a deveni antreprenor si de a demara o 
afacere, precum si caracteristicile, trasaturile si prototipul propriei persoane (Scrisoare 
motivatională). 

Odată înregistrați candidații vor fi direcționați de platformă în parcurgerea pașilor menționați 
mai sus. De asemenea, vor fi puse la dispoziție proceduri și ghiduri de utilizare a platformei e-
learning care vor detalia fiecare acțiune ce trebuie realizată. 

Documentele suport ce trebuie încărcate sunt:  
Ø Copie CI (copie conform cu originalul) –	  se va verifica valabilitatea documentelor de 

identitate la momentul inscrierii; 

Ø CV format Europass actualizat (copie conform cu originalul) – va fi aplicata semnatura 

candidatului si data semnarii; 

Ø Diploma studii absolvite (copie conform cu originalul) – se are in vedere ultima 

institutie de invataman absolvita; 

Ø Copie dupa certificatul de casatorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul); 

Ø Documente resedinta/domiciliu in strainatate (copie conform cu originalul) –	   se va 

verifica valabilitatea documentelor de identitate la momentul inscrierii; 

Documente care demonstrează experiența candidatului în domeniul în care dorește să 

deschidă afacerea – conform criteriului de eligibilitate g.  

Ø Formular de înregistrare (copie scanata) – va fi verificat sa corespunda cu documentul 

original, sa fie aplicata semnatura candidatului; 

Ø Declarație de participare (copie scanata) – va fi verificat sa corespunda cu documentul 

original, sa fie aplicata semnatura candidatului; 

Ø Scrisoare motivationala (completata în platforma e-learning). 

Pentru documentele ce necesită marcajul “conform cu originalul” acesta se va aplica prin 
scrierea de către candidat a sintagmei “conform cu originalul” pe copia/documentul respectiv. 
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Candidaților le vor fi puse la dispoziție șabloane pentru documente uzuale cum ar fi CV 
format Europass în cadrul platformei/website-ului. 
Atenție! Documentele candidaților se vor transmite doar în limba română. În situația 

existenței unor documente scrise în altă limbă decât română, acestea vor fi prezentate însoțite 
de traducerea efectuată de către un traducător autorizat.  

Flux 2. Înscrierea candidaților prin e-mail 
Candidații se pot înscrie și prin corespondență prin email. Aceștia pot solicita la adresa 

contact@disporaintreprinzatoare.ro înscrierea în grupul țintă. 
În acest caz cadidații vor fi contactați în cel mai scurt timp de către echipa de experți de 

grup țintă și vor primi din partea acestora forumulare și instrucțiunile de completare prin email. 
Candidații vor transmite prin email aceleași documente ca în cazul Fluxului 1, documente ce 
vor fi evaluate și dacă va fi cazul se vor solicita clarificări.  
Atenție! Programul de formare și depunerea planurilor de afaceri se vor realiza prin 

intermediul platformei elearning, prin urmare în cazul în care este selectat candidatul va trebui 
să se înregistreze în platformă. De asemenea documentele transmise pentru înscrierea în 
program vor fi încărcate și stocate în platforma elearning de catre echipa de experți de grup 
țintă. 
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C. Evaluarea motivației participării în proiect si selectarea in Grupul  țintă 

Candidaților validați administrativ le vor fi evaluate răspunsurile la chestionarul pentru 
identificarea preferințelor pe domeniul ocupării și orientarea către antreprenoriat, motivația de 
a deveni antreprenor și de a demara o afacere, precum și caracteristicile, trăsaturile și prototipul 
propriei persoane. Evaluarea se va face în baza grilei de mai jos: 

Nr. 
Crt Criteriu 

Punctaj 
maxim 

1 Descrierea afacerii pe care candidatul dorește să o deschidă 30 

1.1 

Candidatul a descris pe larg ideea afacerii pe care dorește să o deschidă 
menționând: domeniul, regiunea/județul, obiectul, produsul/serviciul 
avut în vedere 30 

1.2 

Candidatul a descris succint ideea afacerii pe care dorește să o deschidă 
fară a oferi detalii în legatură cu domeniul, regiunea/județul, obiectul, 
produsul avut în vedere 15 

1.3 Candidatul nu a descris ideea afacerii 0 

2 
Viziunea candidatului asupra factorilor ce pot influența succesul 
afacerii planificate 30 

2.1 

Candidatul a descris detaliat care sunt factorii ce pot asigura succesul 
afacerii planificate iar aceștia sunt corelați cu domeniul, regiunea de 
implementare, produsul/serviciul avut în vedere 30 

2.2 

Candidatul a descris care sunt factorii ce pot asigura succesul afacerii 
planificate dar aceștia nu sunt corelați cu domeniul, regiunea de 
implementare, produsul/serviciul avut în vedere 15 

2.3 
Candidatul nu a precizat factorii ce pot influența succesul afacerii 
planificate 0 

3 
Motivația candidatului pentru participarea la activitățile 
proiectului și deschiderea unei afaceri la finalul acestuia 20 

3.1 
Candidatul a descris motivația înscrierii în program iar obiectivele 
personale sunt în concordanță cu obiectivele proiectului 20 

3.2 
Candidatul a descris motivația înscrierii în program dar obiectivele 
personale nu sunt în concordanță cu obiectivele proiectului 10 

3.3 Candidatul nu a precizat motivația înscrierii în program 0 
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Nr. 
Crt Criteriu 

Punctaj 
maxim 

4 Prezentarea candidatului 20 

4.1 

Candidatul a realizat și încărcat/trimis o autoprezentare în care 
descriere motivația și calitățile care îl recomandă pentru participarea la 
program în format video (max. 2 min de video) 20 

4.2 

Candidatul a realizat și încarcat/trimis o autoprezentare în care 
descriere motivația și calitatile care îl recomandă pentru participarea la 
program în format text (max. o pag. A4) 10 

4.3 Candidatul nu a realizat o autoprezentare 0 

 

Punctajul obținut de fiecare candidat va fi consemnat în platforma e-learning sau comunicat 
prin e-mail în funcție de metoda de înscriere a candidatului. 

Candidații care obțin sunt automat selectați în grupul țintă și vor putea participa la programul 
de formare.  

Înscrierea în grupul țintă se va realiza în limita celor 200 de locuri disponibile, în ordinea 
înregistrării, cu condiția  obținerii a cel puțin 70 de puncte în cadrul chestionarului pentru 
identificarea preferințelor pe domeniul ocupării și orientarea către antreprenoriat. În procesul 
de selecție se va urmări atingerea cu prioritate a următoarelor praguri: 45% femei, 90 % 
persoane care au un loc de muncă și vor sa înființeze o afacere pentru crearea de noi locuri de 
muncă, 8% persoane șomere și 2% persoane inactive (studenți/persoane casnice, etc). 

Perioada de înscriere efectivă în program: 04.11.2017 – 20.02.2018 (sau până la ocuparea 
locurilor disponibile). 

Pentru a-și valida locurile în cadrul grupului țintă al proiectului candidații trebuie să trimită prin 
intermediul poștal documentele originale necesare înscrierii la adresa: Calea Severinului, 
nr.195A, Municipiul Targu Jiu, Gorj. 

Metodologia de selecție a grupului țintă a fost elaborata respectand principiile egalitații de 
șanse, nediscriminarii pe criterii de religie, etnie sau de alta natura si poate fi modificata si 
completata in functie de necesitatile reale care decurg din implementarea proiectului, doar cu 
aprobarea finala a managerului de proiect. 

  


