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I.CADRUL GENERAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
 

Metodologia de informare a grupului țintă are scopul de a stabili rolurile, activitățile și 
instrumentele de lucru necesare pe timpul implementării A2. - INFORMAREA PUBLICULUI 
CU PRIVIRE LA ACŢIUNILE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI “ASIST - Antreprenoriat 
Social şi Întreprinderi Sociale în Transilvania”, cod proiect 126610, pornind de la obiectivul 
general, obiectivele specifice și responsabilitățile stabilite prin proiect. 
 
Caracteristici generale şi cadrul legal: 
Program Operaţional: POCU 2014-2020; 
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei; 
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale 
în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea 
forței de muncă; 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială 
de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă; 
Apel de proiect: POCU/449/4/16/Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie 
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă;  
Componenta 1: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale; 
Operațiunea: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa 
într-o manieră auto-sustenabilă. 
Parteneriatul proiectului este format din: 

• Pro Xpert Consulting (Lider de parteneriat); 

• Asociaţia Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu "Ernest Lupan" 
(IRCEM) (Partener 1); 

• Asociaţia Pentru Tineret Fidelitas Miercurea-Ciuc (Partener 2).  
 
Localizarea proiectului este în Regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Sălaj, Cluj, Maramureș, 
Satu Mare, Bistrița Năsăud).  
 
Pentru implementarea proiectului “ASIST - Antreprenoriat Social şi Întreprinderi Sociale în 
Transilvania”, cod proiect 126610, vor fi luate în calcul persoanele cu vârsta peste 18 ani, cu 
domiciliul în mediul urban sau rural, în regiunea Nord Vest, într-unul din judeţele Bihor, 
Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, care intenţionează să înfiinţeze o 
întreprindere socială în mediul urban sau rural în oricare dintre oraşele, municipiile sau 
comunele  din judeţele selectate. 
 
În proiect au fost selectate toate cele 6 judeţe din regiunea Nord-Vest pentru a asigura 
accesul egal şi nediscriminator pentru toate persoanele care îndeplinesc condiţiile 
menţionate în capitolul III Grupul țintă al proiectului. 
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II. OBIECTIVELE PROIECTULUI, ACTIVITĂȚILE PROPUSE și 

INDICATORI 
 

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea dezvoltării sectorului economiei 
sociale din regiunea de Nord-Vest a României prin consolidarea capacităţii întreprinderilor 
sociale de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă. Obiectivul general al proiectului 
contribuie la obiectivul specific POCU 4.16 Consolidarea capacităţii întreprinderilor de 
economie socială de a funcţiona într-o manieră sustenabilă şi prioritatea investiţiei 9v 
“Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi 
economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă” din 
cadrul axei prioritare 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. 
Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 4.16 al POCU prin (1) desfăşurarea 
unui program de formare profesională pentru ocupaţia antreprenor în economia socială 
COR 112032 şi a unui program de perfecţionare a competențelor antreprenoriale pentru 
120 persoane selectate să facă parte din grupul ţintă al proiectului, (2) finanţarea a 21 de 
planuri de afaceri în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale în regiunea de Nord-Vest a 
României, (3) servicii personalizate de consiliere/consultanță în domeniul 
antreprenoriatului şi a antreprenoriatului social pentru beneficiarii subvenţiilor pe perioada 
implementării planurilor de afacere, servicii de monitorizare a funcţionarii şi dezvoltării 
afacerilor finanţate, (4) dezvoltarea unei platforme de sprijin şi creare de parteneriate şi (5) 
un document de analiză a economiei sociale la nivel regional. Proiectul, prin activităţile 
propuse, va genera un efect pozitiv pe termen lung contribuind la creşterea sustenabilităţii 
întreprinderilor sociale din regiunea de Nord-Vest a României. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului  
Obiectiv Specific 1 - Promovarea antreprenoriatului social în regiunea Nord-Vest prin 
desfăşurarea a 6 campanii locale de informare şi recrutare pentru creşterea nivelului de 
conştientizare a oportunităţilor existente în domeniul economiei sociale. 
Obiectiv Specific 2 - Dezvoltarea competenţelor, a cunoştinţelor şi aptitudinilor 
antreprenoriale a 120 de persoane din regiunea de Nord-Vest a României care doresc să îşi 
înfiinţeze întreprinderi sociale prin participarea la un program de formare pentru ocupaţia 
antreprenor în economia socială şi la un program de perfecţionare a competențelor 
antreprenoriale. 
Obiectiv Specific 3 - Sprijinirea înfiinţării întreprinderilor sociale în Regiunea de Nord-Vest a 
României prin acordarea de subvenţii în valoare de maxim 55.000 euro pentru 21 de 
întreprinderi sociale nou înfiinţate. 
Obiectiv Specific 4 - Sprijinirea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor sociale din 
Regiunea de Nord-Vest a României prin acordarea de consiliere/ consultanță în domeniul 
antreprenoriatului şi antreprenoriatului social pentru 21 de întreprinderi nou înfiinţate, 
monitorizarea întreprinderilor sociale subvenţionate, precum şi prin dezvoltarea unei 
platforme de sprijin şi creare de parteneriate şi prin realizarea unui document de analiză a 
economiei sociale la nivelul regiunii de N-V a României. 
 
Activitățile propuse a fi implementate în cadrul proiectului 
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Activitățile propuse a fi implementate în cadrul proiectului contribuie la buna desfășurare a 
acestuia, se adresează grupului țintă și sunt în concordanță cu îndeplinirea obiectivelor. 
Proiectul cuprinde 12 activități mari. 
Astfel, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, în cadrul proiectului se vor desfăşura 
următoarele activități propuse, în termenul stabilit în cererea de finanţare pentru proiectul 
“ASIST - Antreprenoriat Social şi Întreprinderi Sociale în Transilvania”, cod proiect 126610: 
Activități transversale care urmăresc realizarea managementului proiectului și decontarea 
cheltuielilor indirecte: 

• ACTIVITATEA 1 - MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

• ACTIVITATEA 13  - DECONTAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE PE BAZĂ DE RATĂ 
FORFETARĂ 

 
ETAPA I – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE 

• ACTIVITATEA 2 – INFORMAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ACŢIUNILE DERULATE ÎN 
CADRUL PROIECTULUI 
A2.1. Derularea de campanii locale de informare şi recrutare. 

• ACTIVITATEA 3 - SELECTAREA GRUPULUI ȚINTĂ CE VA PARTICIPA LA ACȚIUNILE DE 
SPRIJIN ORGANIZATE 
A 3.1. Selectarea Grupului Țintă. 

• ACTIVITATEA 4 - DERULAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ 
SPECIFICĂ 
A4.1. Furnizare program de formare Antreprenor în economia socială. 

• ACTIVITATEA 5 - ALTE ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN OFERITE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII DE 
ÎNTREPRINDERI SOCIALE 
A 5.1. Realizarea unui curs de perfecționare a competențelor antreprenoriale. 

• ACTIVITATEA 6 - SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI CE VOR FI FINANŢATE ÎN 
CADRUL PROIECTULUI 
A 6.1. Selectare planuri de afaceri. 

 
ETAPA A II-A – IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI ȘI MONITORIZAREA 
FUNCȚIONĂRII ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE 

• ACTIVITATEA 7 - FURNIZAREA SERVICIILOR PERSONALIZATE DE CONSILIERE 
/CONSULTANŢĂ ULTERIOR FINALIZĂRII PROCESULUI DE SELECŢIE A PLANURILOR DE 
AFACERI 
A 7.1. Consilierea persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de 
afaceri în domeniul antreprenoriatului și antreprenoriatului social, inclusiv 
identificarea de piețe de desfacere. 

• ACTIVITATEA 8 - ASIGURAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEMARĂRII FUNCȚIONĂRII 
ÎNTREPRINDERILOR CE VOR IMPLEMENTA PLANURILE DE AFACERI CU AJUTOR DE 
MINIMIS ÎN CADRUL PROIECTULUI 
A 8.1. Înfiinţarea și demararea funcționării întreprinderilor de economie socială.  

• ACTIVITATEA 9 – DECONTAREA PENTRU ENTITĂŢILE ECONOMIEI SOCIALE A 
SUMELOR AFERENTE IMPLEMENTĂRII PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE ÎN 
CADRUL PROIECTULUI 
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A 9.1. Acordarea subvențiilor pentru implementarea planurilor de afaceri selectate 
în cadrul proiectului. 

• ACTIVITATEA 10 - MONITORIZAREA FUNCŢIONĂRII ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR 
FINANŢATE 
A 10.1. Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate.  

• ACTIVITATEA 11 - CREAREA UNEI REŢELE DE SPRIJIN ŞI STABILIRE DE PARTENERIATE 
A 11.1. Creare platformă de tip rețea de sprijin și stabilire de parteneriate.  

• ACTIVITATEA 12 - ANALIZA ECONOMIEI SOCIALE LA NIVEL REGIONAL 
A 12.1. Elaborarea unei analize a economiei sociale la nivel regional. 

 
Indicatorii asumați în proiect sunt următorii: 

Indicatori Denumire indicator Total 

Indicatori prestabiliţi de 
rezultat 

Entităţi de economie socială care 
funcţionează la 6 luni după terminarea 
sprijinului (COD 4S61) 

21 

Indicatori prestabiliţi de 
rezultat 

Entităţi de economie socială înfiinţate 
urmare a sprijinului primit (COD 4S62) 

21 

Indicatori prestabiliţi de 
realizare 

Entităţi de economie socială sprijinite 
(COD 4S63) 

21 

 
 

III. GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI 
 
Se pot înscrie în cadrul proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI 
SOCIALE ÎN TRANSILVANIA doar acele persoane fizice considerate eligibile conform Cererii 
de Finanțare (CF) și care trec prin etapele de preselecție și selecție organizate în cadrul 
proiectului. Procesul de preselecție și selecție urmărește atragerea beneficiarilor cu 
respectarea condițiilor de eligibilitate și a anumitor  criterii de  calitate, cumulative, definite 
mai jos. 

 

Grupul țintă este format din 120 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale 
și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:   

• vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

• studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

• reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban al Regiunii Nord-Vest; 

• intenționezi să înființezi o întreprindere socială în Regiunea Nord-Vest (Cluj, Sălaj, 
Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud); 

• te încadrezi în următoarele categorii de pe piața muncii: 
- angajat, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă; 
- șomeri; 
- persoane inactive, inclusiv studenți. 

• ești de acord cu prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului ASIST; 

• ți-ai exprimat disponibilitatea pentru participarea la activitățile proiectului. 
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Cine NU poate face parte din grupul țintă al proiectului:  

• tineri NETTs (care nu urmează nici o formă de învăţământ şi nici nu au un loc de 
muncă) cu vârsta între 16– 24 ani;  

• persoanele care au domiciliul / reședința în altă regiune decât regiunea Nord-Vest; 

•  angajaţii liderului de proiect şi ai partenerilor acestuia, precum şi soţul/soţia sau o 
rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv; 

• persoanele care au calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, 
la data semnării contractului de subvenție.   

 

Atât activitatea de informare, incluzând  selecția grupului țintă, cât și celelalte activităţi din 
cadrul proiectului vor respecta principiul egalității de șanse și nediscriminării, punând 
accent pe tratamentul egal dintre bărbați și femei, fără a se realiza nici o deosebire, 
excludere sau preferință indiferent de rasă, naționalitate, etnie, religie, vârstă, și alte 
asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.  
 

3.1 Structura grupului ţintă 

Structura grupului ţintă în funcţie de statutul pe piaţa muncii, va fi următoarea:  
• minim 30% (36 persoane) șomeri, persoane inactive și studenți; 
• minim 70% (84 persoane) angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate 

independentă. 
Structura grupului ţintă în funcţie de gen:  

• cel puţin 70 femei;  
• cel mult 50 bărbaţi. 

Stabilirea procentului pe fiecare categorie a grupului țintă a fost făcută din perspectiva 
situației concrete la nivel regional, analize pentru identificare nevoi de proiect efectuată de 
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM, în 
calitate de partener în cadrul acestui proiect. 
 

3.2 Beneficii pentru grupul ţintă 

Prin proiect se va stimula și încuraja spiritul antreprenorial și vor fi făcuți, în acest sens, 
primii pași în dezvoltarea competențelor antreprenoriale, pentru un număr de minim 120 
persoane. Pe parcursul formării   antreprenoriale, aceste persoane vor fi ajutate să-și 
planifice afacerea și să creeze planuri de afaceri competitive. Cele mai sustenabile 21 de 
idei, vor primi sprijin financiar pentru punerea lor în practică, efectul imediat fiind crearea a 
minim 42 noi locuri de muncă. Prin proiect, se oferă cadrul necesar ca toate planurile de 
afaceri să fie competitive, astfel chiar dacă numai o parte a acestora va primi sprijin 
financiar direct, restul să poată constitui instrument de dezvoltare sau chiar de obţinere a 
altor finanţări publice sau private de tip grant, credit, joint-venture, business angel, 
crowdfunding etc.  
Beneficiile directe se concretizează în:  
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• Participare la un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu 
standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și 
anume: Antreprenor în economia socială, cod COR 112032; 

• Participare la un program de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, cod COR 
241205;  

• Realizarea de către fiecare participant la formare, a unui plan de afaceri individual,  
instrument util în planificarea ideii de afaceri, dezvoltarea acestora și obținerea 
unor posibile finanţări; 

• Posibilitate de a primi finanţare directă sub formă de minimis, chiar în cadrul acestui 
proiect, în cuantum maxim de 55.000 de euro, pentru structura a 21 de 
întreprinderi sociale; 

• Servicii personalizate de consiliere în vederea implementării planurilor de afaceri în 
domeniul antreprenoriatului social și în domeniul antreprenoriatului, inclusiv de 
identifcare a de piețe de desfacere oferite persoanelor selectate în vederea 
implementării planurilor de afaceri;  

• Includerea gratuită într-o platformă online – o rețea de sprijin, putând astfel 
beneficia pe viitor de acces gratuit și instant la informații pentru dezvoltarea unei 
întreprinderi sociale și consolidarea capacității, exemple de bune practici, realizarea 
de colaborări, parteneriate, networking și transfer de know-how cu alte comunități, 
la nivel de țară. 

 

Metodologia de selecție a celor 21 de planuri de afaceri este un document separat și va fi 
distribuită fiecărui participant după finalizarea înscrierii conform pasului 1, și făcută 
publică, împreună cu acest document, pe pagina web dedicată proiectului și preluată pe 
site-urile fiecărui partener, inclusiv pe conturile de social media (Facebook și LinkedIn). 
Principalele categorii de public țintă către care vor fi direcționate acțiunile de informare din 

proiect sunt: şomeri, persoane inactive şi studenţi (36 pers., adică 30% din total grupului 

ţintă) şi angajaţi, inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă (84 pers., 

adică 70% din total grupului ţintă).  

 
 

IV. INFORMAREA PUBLICULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI 
 
Informarea potențialilor membri ai grupului țintă al proiectului “ASIST - Antreprenoriat 
Social şi Întreprinderi Sociale în Transilvania”, cod proiect 126610, presupune derularea  
unor activități   complexe   de   informare,   comunicare,   promovarea   în   rândul 
publicului vizat. Beneficiile proiectului în ceea ce privește posibilitatea de instruire în 
domeniul antreprenoriatului social, situația actuală și tendințele viitoare ale mediului de 
business social cu accent pe economia circulară – necesități și oportunități, surse de 
finanțare, cererea existentă în piață în diverse sectoare, vor fi prezentate, în scopul 
conștientizării și creșterii gradului de interes a grupului ţintă. 
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Activitatea de informare a publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 
(A2) vizează minim 600 de potențiali beneficiari care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 
impuse în ghidul solicitantului specific apelului de proiecte POCU OS 4.16. 
Informarea potențialilor membri ai grupului țintă ai proiectului este subscrisă subactivității 
2.1 “Derularea de campanii locale de informare şi recrutare” și va fi realizată de 3 experţi 
grup ţintă ai Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” - 
IRCEM din proiect, cu sprijinul coordonatorilor parteneri și a managerului de proiect. 
Acţiunile de informare a publicului țintă se vor desfășura la nivelul fiecărui judeţ din 
regiunea Nord-Vest, respectiv în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu 
Mare şi Sălaj, în vederea asigurării de şanse egale de participare a persoanelor din toate 
judeţele regiunii de dezvoltare în care se implementează proiectul. 
 

Partenerii din proiect care vor fi implicați în activitatea de informare a publicului țintă sunt 
IRCEM – care vor informa minim 600 de persoane din județele: Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, 
Maramureș, Satu Mare şi Sălaj.  
 

Activitatea de informare și conștientizare a publicului țintă din proiect se va desfășura 
conform mențiunilor din cererea de finanțare, utilizând două mijloace principale de 
comunicare și informare a persoanelor eligibile în grupul ţintă, în mod egal, în fiecare dintre 
cele 6 județe din Regiunea Nord-Vest: 

• Campanii de informare offline – realizate de experții grup țintă din proiect de 
asemenea cu ajutorul IRCEM, completate de susținerea de prezentări în universități, 
la evenimente locale, sesiuni de informare etc.; 

• Comunicare online – utilizând pagina web a proiectului, site-urile partenerilor, 
Facebook, LinkedIn etc. 

 

A. Campaniile de informare offline realizate conform unei planificări detaliate, elaborate 
de către responsabilii grup țintă și aprobate de către managerul de proiect, respectiv 
coordonatorii partenerilor. 
 

Această activitate va presupune deplasarea în locațiile de implementare a proiectului, din 
Regiunea Nord-Vest, a Responsabililor grup țintă care au rolul de informare și selecție grup 
țintă, interacțiunea directă a acestora cu beneficiarii proiectului, distribuirea de afișe și 
prezentarea succintă a informațiilor privind: finanțarea proiectului; axa prioritară de 
investiții; parteneriatul din cadrul proiectului; locația de implementare a proiectului; 
obiectivele proiectului; principiile orizontale; data de începere și de finalizare a proiectului; 
activitățile și rezultatele asumate prin cererea de finanțare; desfășurarea programului de 
formare în antreprenoriat social; metodologia de selecție a grupului țintă (criterii privind 
recrutarea în grupul țintă al proiectului) și condițiile de finanțare ale planurilor de afaceri 
sociale ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului și a altor informații care sunt solicitate de 
către beneficiarii informați și interesați pentru a fi selectați în vederea recrutării în grupul 
țintă al proiectului. 
 
Activitatea de informare se va desfășura de către IRCEM și contribuie la atingerea OS1 – 
Promovarea antreprenoroatului social în regiunea Nord-Vest prin desfășurarea a 6 
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campanii locale de informare și recrutare pentru creșterea nivelului de conștientizare a 
oportunităţilor existente în domeniul economiei sociale. De asemenea, în județele din 
regiunea Nord-Vest vor fi afișate 300 de afișe distribuite către multiplicatorii relevanți de 
informații, distribuite în fiecare județ din regiune cu ajutorul unor instituții și organizații 
cum ar fi: Consiliile Județene, Primăriile orașelor, Camere de Comerț, diferite instituții 
publice și organizații.  
Instrumentele de lucru (livrabile) utilizate în cadrul activității de Informare și conştientizare 
a publicului cu privire la programul de formare în antreprenoriat social, precum și cu privire 
la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri sociale, ce vor 
fi sprijinite în cadrul proiectului, pentru campaniile de informare și recrutare pot cuprinde: 

• Planul lunar al deplasărilor pentru campania de informare: – Formular 1; 
• Listă de distribuție a afișelor în cadrul campaniilor locale de informare și recrutare 

către multiplicatorii relevanți de informații din regiunea nord-vest – Formular 2; 
• Liste de prezență cu datele participanților ale altor evenimente – Formular 3; 
• Formular de intenție pentru înscrierea în baza de date cu persoanele informate din 

grupul țintă – Formular 4.  
 

B. Comunicarea online – utilizând pagina web a proiectului, site-urile partenerilor, 
Facebook, LinkedIn. 
În completarea campaniilor de informare și recrutare, vor fi utilizate mijloacele online de 
informare a publicului țintă, printre  acestea  menționăm:  pagină  web  a  proiectului, 
paginile web ale partenerilor din proiect, pagini de Facebook şi LinkedIn pentru proiect, 
adresa de e-mail a proiectului și ale partenerilor etc. 
Pagina online a proiectului va fi utilizată și pentru informarea publicului țintă cu privire la 
programul de formare în antreprenoriat social, metodologia de selecție a grupului țintă și a 
planurilor de afaceri sociale. 

Livrabilele rezultate ca urmare a implementării activității de informare a publicului cu 
privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de 
selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul 
proiectului, pentru comunicarea online vor cuprinde, după caz: 

• print screen-uri ale paginii web a proiectului; 
• print screen-uri ale paginilor web ale partenerilor din proiect; 
• print screen-uri ale paginii de Facebook şi LinkedIn privind promovarea proiectului; 
• e-mail-urile primite sau transmise. 

 
 

V. PRINCIPII ORIZONTALE URMĂRITE ÎN PROCESUL DE INFORMARE A 

GRUPULUI ȚINTĂ 
 
Așa cum s-a asumat în cadrul cererii de finanțare aprobate, în cadrul implementării 
proiectului “ASIST - Antreprenoriat Social şi Întreprinderi Sociale în Transilvania”, cod 
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proiect 126610, vor fi respectate în permanență principiile orizontale pe toată durata 
desfășurării activităților de informare prevăzute în proiect. 
Astfel, în ceea ce privește derularea subactivității 2.1 - Derularea de campanii locale de 
informare şi recrutare, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, 
ulterior, a planurilor de afaceri sociale ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului, vor fi 
întreprinse următoarele măsuri privind: 
 

1. EGALITATE DE ŞANSE 
● Egalitate de gen 
Proiectul ASIST contribuie la promovarea egalităţii de gen prin integrarea în toate stadiile 
din ciclul său de viaţă (definire, planificare, implementare, monitorizare şi evaluare) a 
principiilor privind egalitatea de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei. Astfel, 
parteneriatul va acorda atenţie promovării unui mediu de lucru care garantează 
respectarea egalităţii de gen şi un nivel de accesibilitate la toate activităţile proiectului care 
să permită: accesul egal pentru femei şi bărbaţi; acces nediscriminatoriu la posibilitatea 
accesării de ajutor de minimis pentru înfiinţarea de întreprinderi pentru bărbaţi şi femei; 
promovarea independenţei economice a femeilor şi bărbaţilor. Astfel că, în cadrul 
activităţilor de informare se vor promova principiile egalităţii de gen, având în vedere că 
viziunea consolidată face referire la sprijinirea grupurilor vulnerabile, deopotrivă femei şi 
bărbaţi. Totodată, în vederea promovării reale a egalității de gen, proiectul va include în 
curricula cursurilor de antreprenoriat, subiecte legate de egalitate de şanse, menite să 
schimbe mentalităţile către o politică de acceptare, prin antreprenoriat social auto-
sustenabil şi durabil. Nu în ultimul rând, în cadrul activităţii de consiliere a beneficiarilor se 
vor aborda şi aspectele legate de egalitatea de gen. De asemenea, echipa de management 
şi implementare a proiectului va fi selecţionată pe principiul profesionalismului şi 
competenței şi va asigura respectarea egalităţii de şanse şi de gen în desfăşurarea tuturor 
activităţilor, atât la nivel intern, cât şi în interacţiunea cu mediul extern. De asemenea, 
achiziţiile vor fi realizate cu respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de şanse. 
 

● Nediscriminare 
Proiectul ASIST oferă posibilitatea dezvoltării a 21 de întreprinderi sociale şi va creşte 
oportunităţile de integrare pe piaţa muncii a 120 de persoane din regiunea Nord-Vest. În 
vederea promovării reale a principiilor nediscriminării, proiectul prevede că cel puţin 10% 
din planurile de afaceri finanţate prin proiect să propună măsuri care vizează 
nediscriminarea. 
Beneficiarii acestui proiect vor fi selectaţi în toate activităţile proiectului prin proceduri 
transparente care să asigure respectarea principiilor privind egalitatea de gen, egalitatea de 
şanse şi nediscriminarea, cu respectarea tuturor politicilor şi practicilor prin care nu se 
realizează nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă. Activ propuse respectiv 
informarea, programele formare, consilierea şi sprijinul pentru înfiinţarea de ÎS vor fi 
derulate în mod nediscriminatoriu, oferind acces egal tuturor beneficiarilor, atât prin 
procedurile de selecţie, dar şi cele de implementare. În activităţile de informare derulate în 
cadrul proiectului, se va asigura înlăturarea factorilor care pot afecta principiul şanselor 
egale. Proiectul are în vedere asigurarea accesului tuturor categoriilor de persoane 
indiferent de gen, vârstă, etnie, religie, condiţie socială, dizabilităţi etc. Criteriile de selecţie 
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aferente constituirii grupului ţintă nu vor leza în niciun fel drepturile persoanelor de a 
beneficia de serviciile din cadrul proiectului, indiferent de particularităţile situaţiilor 
acestora. Personalul implicat în implementare va fi instruit periodic cu privire la principiul 
de nediscriminare şi a egalităţii de şanse, iar echipa proiectului se va angaja să furnizeze un 
mediu de învăţare şi lucru în care sunt respectate drepturile şi demnitatea tuturor. 
 

● Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități 
Solicitantul va respecta principiul accesibilităţii în toate acţiunile întreprinse în cadrul 
proiectului prin faptul că îşi propune să se adreseze în cadrul activităţilor de informare 
privind oportunităţile proiectului şi organizaţiilor şi instituţiilor cu preocupări în domeniul 
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, cât şi direct beneficiarilor potenţiali din acest grup 
vulnerabil, pentru a îi atrage să se implice activ în proiect acordându-le astfel şanse egale 
tuturor. Ţinând cont de faptul că una din categoriile cele mai vizibile în domeniul economiei 
sociale au fost şi sunt persoanele cu dizabilităţi şi că viziunea consolidată face referire la 
sprijinirea grupurilor vulnerabile oferind răspunsuri antreprenoriale unor nevoi sociale, 
vom avea în vedere atât atragerea de potenţiali antreprenori din acest grup şi eventual 
angajarea unor persoane cu dizabilităţi în întreprinderile sociale nou înfiinţate. 
De asemenea, în toate activităţile pe care le vom organiza vom promova aspecte legate de 
facilitarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi, mai ales în contextul în care discutăm cu 
viitori antreprenori, care vor avea locaţii şi vor furniza servicii, antreprenori care trebuie în 
egală măsură conştientizaţi şi responsabilizaţi în legătură cu obstacolele pe care le 
întâmpină persoanele cu dizabilităţi şi nevoia adresării acestor probleme într-un mod 
eficient şi util, pentru a asigura acces egal tuturor persoanelor. Totodată, pentru asigurarea 
accesului persoanelor cu dizabilităţi la programele de formare organizate în cadrul 
proiectului, cursurile de formare vor fi organizate şi desfăşurate în locaţiile prevăzute cu 
variante de acces, amenajate pentru acest grup de persoane vulnerabile 
 

● Schimbări demografice 
Atât la nivel european, cât şi naţional ne confruntăm cu schimbări demografice majore, 
reprezentate de: îmbătrânirea populaţiei, rate scăzute ale natalităţii, structuri familiale 
modificate şi migraţie. În consecinţă, piaţa muncii şi mediul social au suferit transfer 
semnificativ în contextul restructurării economice pe fondul scăderii demografice continue, 
manifestată prin îmbătrânirea populaţiei, scăderea ratei natalităţii, modificarea structurii 
familiilor, migraţia cetăţenilor ei către alte ţări, reducerea populaţiei active şi a populaţiei 
ocupate, prin menţinerea la valori relative constante a ratei şomajului şi prin creşterea 
şomajului de lungă durată, fiind afectată în mod deosebit de capacitatea de atragere a 
forţei calificate de muncă şi de atragerea de şomeri voluntari. Proiectul ASIST propune o 
serie de măsuri active care contribuie la îmbunătăţirea condițiilor de muncă şi a 
posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă; sprijinirea oportunităţilor de formare în 
vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă, de reconversie profesională şi de 
incluziunea socială a femeilor, a tinerilor şi a persoanelor în vârstă; furnizarea de servicii 
sociale de interes general care să ajute familiile şi copii, să ofere facilitaţi şi îngrijirea 
persoanelor în vârstă , prin faptul că îşi propune să ofere şanse egale tuturor persoanelor, 
încurajând şi persoanele vârstnice să se implice activ în proiect, ca viitori antreprenori sau 
ca angajaţi, membri ai întreprinderilor sociale sau ca voluntari. De asemenea, în toate 
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activitățile pe care le vom organiza, vom promova către toţi beneficiarii proiectului ideea 
de a lua în considerare şi de a valorifica potenţialul extraordinar pe care îl constituie 
persoanele vârstnice din perspectiva experienţei lor în muncă şi a atitudinii față de muncă. 
 

2. DEZVOLTAREA DURABILĂ 
● Poluatorul plătește 
Dat fiind faptul că, prin proiectul propus, promovăm economia circulară şi principiile de 
dezvoltare durabilă, iar planurile de afaceri care abordează aceste subiecte sunt încurajate 
şi punctate suplimentar, estimăm că o parte dintre întreprinderile sociale nou create vor 
avea activităţi care vor susţine colectarea selectivă a deşeurilor, regenerarea, reutilizarea, 
reducerea, reciclarea şi utilizarea de energii regenerabile/alternative, compostarea. Pentru 
aceste categorii de beneficiari în special, proiectul îşi propune să pună accentul pe 
promovarea principiului poluatorul plăteşte. Se va insista pe implementarea în cadrul ÎS de 
politici care să se adreseze cauzelor poluării, găsirii de soluţii pentru efectele provocate. 
Toate activităţile proiectului şi activităţile întreprinderilor înfiinţate vor respecta 
regulamentele naţionale şi europene de protecţie a mediului. Se va promova conceptul de 
„antreprenoriat responsabil”, o formă de antreprenoriat strict orientată spre dezvoltarea 
durabilă, trimiţând la maniera de a conduce o afacere astfel încât să se aducă o contribuţie 
pozitivă societăţii şi să se diminueze impactul negativ asupra mediului. Deşeurile rezultate 
în urma activităților proiectului vor fi fie reutilizate în alte scopuri, fie reciclate preluate de 
către centre de colectare specializate. Proiectul respectă cerinţele Strategiei naţionale 
pentru dezvoltare durabilă (2020-2030) şi reglementările europene în domeniu. Prin 
acţiunile sale, proiectul contribuie la realizarea dezvoltării durabile, având ca scop 
implicarea activă a membrilor parteneriatului în a răspunde incertitudinilor viitorilor 
antreprenori şi promovarea necesităţilor, responsabilităţilor şi obligaţiilor ce derivă din 
acest principiu. 
Proiectul ASIST contribuie la promovarea principiilor protecției biodiversității, prin faptul că 
planurile de afaceri care abordează teme privind economia circulară (colectarea selectivă a 
deşeurilor, regenerarea, reutilizarea, reducerea, reciclarea şi utilizarea de energii 
regenerabile/alternative, compostarea) sunt punctate suplimentar. Această dinamică oferă 
astfel circularitate pentru economie, cu consecințe pe minimizarea consumului de resurse 
naturale, dezvoltarea de oportunități de afaceri, optimizarea costurilor şi crearea de locuri 
de muncă. În toate acțiunile proiectului, Parteneriatul are în vedere promovarea principiilor 
generale ale politicii de mediu în vederea apărării și conservării cât mai durabile a 
biodiversității, prin activitățile eligibile și planurile de afaceri realizate de noii întreprinzători 
în economie socială. În acest context, prin introducerea abordării de dezvoltare durabilă, 
din perspectiva protecției diversității, în acțiunile proiectului vom contribui la promovarea 
acestui obiectiv orizontal. 
 
● Utilizarea eficientă a resurselor 
Proiectul ASIST oferă posibilitatea dezvoltării a 21 de întreprinderi sociale şi va creşte 
oportunităţile de integrare pe piaţa muncii a 120 persoane din regiunea Nord-Vest. În 
vederea promovării reale a principiilor de utilizarea eficientă a resurselor proiectul prevede 
că cel puţin 10% din planurile de afaceri finanţate prin proiect să propună măsuri care 
vizează măsuri care sprijină tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
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carbon şi eficienţă din punctul de vedere al utilizării resurselor. În plus, Proiectul ASIST 
contribuie la promovarea principiilor de utilizare eficientă a resurselor, prin faptul că sunt 
încurajate întreprinderile sociale care abordează teme privind economia circulară 
(colectarea selectivă a deşeurilor, regenerarea, reutilizarea, reducerea, reciclarea şi 
utilizarea de energii regenerabile/alternative, compostarea). De asemenea, în toate etapele 
de implementare a proiectului, parteneriatul îşi asumă că va face eforturi și se vor aplica 
măsuri pentru diminuarea consumului de utilităţi şi resurse. Astfel că pentru a contribui la 
principiul utilizării eficiente a resurselor şi reducerea emisiilor de CO2, ne propunem să 
achiziţionăm echipamente eficiente energetic. Totodată, firmele nou înfiinţate în cadrul 
proiectului vor fi încurajate să utilizeze energie regenerabilă (panouri foto-voltaice, 
instalaţii de producere a biogazului), fiind limitat astfel consumul de energie 
neregenerabilă şi producţia de deşeuri. În acest context, prin introducerea abordării de 
dezvoltare durabilă, din perspectiva utilizării eficiente a resurselor în activităţile eligibile şi 
acţiunile propuse, proiectul ASIST vom contribui în mod real la respectarea acestui obiectiv 
orizontal. 
 
•  Atenuarea şi adaptarea la schimbări climatice 
Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, 
cadrului social şi economic. Impacturile schimbărilor climatice sunt deja observate şi sunt 
prevăzute a deveni mai pronunțate. Astfel, se pot observa efecte dăunătoare asupra 
sectoarelor economice, asupra ecosistemelor naturale, a sănătăţii umane şi a resurselor de 
apă. Principalele surse ale gazelor cu efect de seră produse de oameni sunt: arderea 
combustibililor fosili pentru producerea de electricitate, transport, industrie şi gospodării; 
schimbări privitoare la agricultură şi la utilizarea terenurilor, cum ar fi defrişarea; 
depozitarea deşeurilor; şi utilizarea gazelor industriale fluorurate. 
Astfel, proiectul susţine politicile şi eforturile de reducere a emisiilor prin încurajarea 
economiei circulare în cadrul activităţilor întreprinderilor sociale şi prin conştientizarea şi 
informarea potenţialilor beneficiari, viitorilor antreprenori cu privire la impactul 
schimbărilor climatice şi măsurilor de reducere a efectelor negative, vizând o schimbare de 
atitudine, atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv. 
În plus, în vederea promovării reale a principiilor de atenuare şi adaptare la schimbările 
climatice, proiectul prevede cel puţin 10% din planurile de afaceri finanţate prin proiect să 
propună măsuri care vizează măsuri care sprijină tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon şi punctaj suplimentar pentru afacerile care contribuie la 
această temă orizontală. 
În acest context, prin introducerea abordării de dezvoltare durabilă, din perspectiva 
atenuării şi adaptării la schimbările climatice, în acţiunile proiectului vom contribui la 
promovarea acestui obiectiv orizontal. 
 

● Reziliența la dezastre 
Această temă orizontală va fi promovată în cadrul proiectului ASIST - Antreprenoriat Social 
şi Întreprinderi Sociale în Transilvania prin activităţile eligibile şi tipurile de planuri de 
afaceri în domeniul economiei sociale susţinute. În cadrul programelor integrate oferite 
grupului ţintă (campanii de informare, sesiuni de formare, acţiuni privind elaborarea şi 
implementarea planurilor de afaceri) vor fi incluse module cuprinzând aspecte referitoare 
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la rezilienţa la dezastre din perspectiva dezvoltării durabile. În plus, în vederea promovării 
reale a principiilor de reziliență la dezastre proiectul prevede punctaj suplimentar pentru 
planurile de afaceri finanţate prin proiect ce propun măsuri care contribuie la această temă 
orizontale. 
În acest context, prin introducerea abordării de dezvoltare durabilă în toate acţiunile 
proiectului vom contribui la promovarea acestui obiectiv orizontal. 
 

OBSERVAŢII FINALE: 
1.Informarea și conştientizarea beneficiarilor proiectului este obligatorie înaintea selecției 
în vederea recrutării. 
2. După informarea inițială a unei persoane, aceasta poate fi reluată de câte ori este 
nevoie, la orice solicitare a beneficiarului (scrisă sau verbală). 
3. Toate livrabilele acestei subactivități vor fi păstrate în bibliorafturi etichetate conform 
cererilor depuse către OIR/AM, paginile vor fi numerotate, iar documentele vor fi păstrate 
în original la sediul IRCEM, și în copie la sediul PROXPERT.  
 
 

VI. FORMULARE 
 
Formular 1- Planul lunar al deplasărilor pentru campania de informare; 
Formular 2 - Lista de distribuție a afișelor în cadrul campaniilor locale de informare și 
recrutare către multiplicatorii relevanți de informații din regiunea nord-vest; 
Formular 3 - Lista de prezență cu datele participanților ale altor evenimente; 
Formular 4 - Formular de intenție pentru înscrierea în baza de date cu persoanele 
informate din grupul țintă. 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                         FORMULAR 1 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Partener: ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU CERCETARE ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI  
MEDIU ,,ERNEST LUPAN" (IRCEM) 
Contract POCU/449/4/16/126610 
Titlul proiectului: ASIST – „Antreprenoriat Social și Intreprinderi Sociale în Transilvania” 

 

 

PLANUL LUNAR AL DEPLASĂRILOR PENTRU CAMPANIA DE INFORMARE 

<LUNA, ANUL> 
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Activitatea 2. Iinformarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 

• dată desfășurare activitate: (în zilele lucrătoare).... 

• intervalul orar al activității desfășurate: ..... 

• locație desfășurare activitate: ....   

•  
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                                                                                      FORMULAR 2 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă  
Titlul proiectului: ASIST-Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania 
Contract POCU: POCU/449/4/16/126610 

 
LISTA DE DISTRIBUȚIE A AFIȘELOR ÎN CADRUL CAMPANIILOR LOCALE DE INFORMARE ȘI RECRUTARE  

CĂTRE MULTIPLICATORII RELEVANȚI DE INFORMAȚII DIN REGIUNEA NORD-VEST 
 

În cadrul activității 2 – Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului  
ASIST-Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania, subactivitatea 2.1 - Derularea de campanii locale de informare si recrutare 

s-a distribuit câte un afiș la sediul următoarelor instituții, în perioada: ....................... -   ........................... 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea instituției Adresa Telefon/ E-mail 
Persoană de 

contact 
Data 

Acord privind lipirea afișului la sediul 
instituției 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale.  
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt 
comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

Total afișe distribuite: ........ 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                                                                                                                                                   FORMULAR 3 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Partener: ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU CERCETARE ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI MEDIU ,,ERNEST LUPAN" (IRCEM) 
Contract POCU/449/4/16/126610 
Titlul proiectului: ASIST – „Antreprenoriat Social și Intreprinderi Sociale în Transilvania” 
 
 

LISTA DE PREZENTĂ LA ALTE EVENIMENTE 
LOCALITATEA: 
DATA:  

Nr. Crt. Nume și prenume Telefon E-mail Județ de 
reşedinţă 

Zona de domiciliu 
(Urban / Rural) 

Doriţi să înfiinţaţi 
o afacere socială 

Acord Foto 
& Video 

GDPR* Semnătură 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
* GDPR -Toate datele personale conținute în acest document sunt colectate în timpul cursului de Antreprenoriat Eco-Inovativ, în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene. Datele vor fi stocate și prelucrate de organizațiile beneficiare ale 
proiectului în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR). IRCEM, în parteneriat cu PROXPERT şi FIDELITAS va stoca și prelucra aceste date în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare libera circulație a acestor date.  
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                                                                                                                                                   FORMULAR 4 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Partener: ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU CERCETARE ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI MEDIU ,,ERNEST LUPAN" (IRCEM) 
Contract POCU/449/4/16/126610 
Titlul proiectului: ASIST – „Antreprenoriat Social și Intreprinderi Sociale în Transilvania” 

 
 

FORMULARUL DE INTENȚIE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN BAZA DE DATE CU PERSOANELE INFORMATE DIN GRUPUL ȚINTĂ 
 
Marcaj 
de timp 

Nume și 
prenume  

Localitatea de 
reședință 
(domiciliul) - 
Atenție!!! - Proiect 
disponibil doar 
pentru regiunea 
Nord-Vest! 

Din 
județul: 

Vârsta 
dvs.  

Studii: Statut pe 
piața 
muncii: 

Disponibilitatea 
de participare la 
cursul de 
antreprenoriat 
social timp de 10 
zile: 

Ce alte cursuri 
relevante pentru 
domeniul 
antreprenoriatul
ui social ați dori 
să urmați? 

Telefon de 
contact: 

Adresa de e-
mail: 

Declar că sunt de acord ca 
datele mele personale să fie 
colectate și procesate în 
scopul proiectului de Asociația 
IRCEM și partenerii din cadrul 
acestui proiect.  
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