Programul Operaţional Capital Uman
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe
cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri
nonagricole în mediul urban - Start-up Sud- Est
Contract nr. POCU/82/3/7/106773

METODOLOGIE DE IDENTIFICARE/ SELECŢIE/ RECRUTARE
A GRUPULUI ŢINTĂ (GT)

CRITERII DE ELIGIBILITATE:








să fie persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să iniţieze o afacere
independentă în cadrul Regiunii Sud-Est;
să aibă domiciliul/ reşedinţa în mediul rural sau în mediul urban în cadrul regiunii
Sud-Est;
să fie persoane șomere, persoane inactive sau persoane care au un loc de
muncă și vor să înființeze o afacere pentru crearea de noi locuri de muncă, din
cadrul regiunii Sud-Est;
are disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (cursuri de formare
profesională, stagii de practică, etc.);
nu beneficiază de finanţare/ dublă finanțare prin alte proiecte finanţate prin
POCU 3.7, în momentul înscrierii;
nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi,
la data semnării contractului de subvenție;
să completeze şi să semneze angajamentul de disponibilitate faţă de activităţile
proiectului.


ETAPE DE REALIZARE A PROCESULUI DE IDENTIFICARE, SELECȚIE ȘI
ÎNSCRIERE A PERSOANELOR ÎN GT
1. Înscrierea în GT
Înscrierea în GT se face în perioada 22.01.2018 şi 28.02.2018.
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 Scrisoarea de intenție - Anexa 1, însoțită de:
 BI/ CI (copie conform cu originalul);
 Certificatul de naștere (copie conform cu originalul);
 Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu
originalul);
 Documente justificative privind calitatea de persoană șomeră/ persoană
inactivă/ persoană care are un loc de muncă și vrea să înființeze o afacere
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pentru crearea de noi locuri de muncă, și/sau altele (copie conform cu
originalul);
 Curriculum vitae (original);
 Diplome de studiu (copie conform cu originalul);
 Alte documente, daca este cazul (stabilite de echipa de proiect).
 Angajament de disponibilitate faţă de actvităţile proiectului (original) – Anexa 2;
 Angajament de respectare a cerintelor proiectului (original) – Anexa 3;
 Formular Chestionar pentru identificarea preferințelor pentru domeniul ocupării
și orientarea către antreprenoriat – Anexa 4;
 Declarație de evitare a dublei finanțări (original) – Anexa 5;
 Acord de utilizare a datelor personale (original) – Anexa 6;
Documentele pot fi transmise inițial pe adresa de email training@bioresurse.ro sau
claudia.mosoiu@bioresurse.ro și depuse în original la sediul de implementare (sediul
Beneficiarului), dar și la locațiile din reședințele de județ (Brăila, Buzău, Constanța,
Galați, Tulcea, Vrancea) unde vor avea loc evenimentele de informare și care vor fi
anunțate pe site-ul și pagina de facebook a beneficiarului de proiect.
2. Evaluarea dosarelor
Evaluarea dosarelor se face ținând cont de criteriile de eligibilitate și documentele
dosarului de candidatură.
3. Afișarea rezultatelor
După finalizarea întregului proces de identificare, selecție și recrutare a membrilor
grupului țintă, echipa de selecție va întocmi lista cu persoanele recrutate pentru a face
parte din grupul țintă, care va fi postată pe website-ul oficial al proiectului, site-ul și
pagina de facebook INCDBA IBA Bucuresti. Rezultatele vor fi afișate până pe data de
09.03.2018.
4. Contestații
Eventualele contestaţii se vor transmite, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la
data postării rezultatelor, pe adresa de email training@bioresurse.ro. Acestea vor fi
soluționate în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii, de către Responsabilul Juridic
al proiectului, iar răspunsul la contestație va fi transmis persoanei contestatare.
5. Înregistrare GT
Persoanele selectate în GT al proiectului vor completa Formularul de înregistrare grup
ţintă (original). Înregistrarea în GT se realizează în perioada 12.02.2018-23.03.2018.
Informaţii suplimentare privind selecţia/recrutarea GT:






Moșoiu Claudia-Elena, manager proiect
Telefon: 021-210.91.28
E-mail: claudia.mosoiu@bioresurse.ro sau training@bioresurse.ro
Website: www.bioresurse.ro
Sediu de implementare Beneficiar: str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, București.
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