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I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECTUL ASIST 
 
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 auto-sustenabilă. 
 
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. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
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 
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antreprenor în economia socială şi la un program de perfecţionare a competentelor 
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 desfășurate în cadrul proiectului, se vor desfășura în 2 etape: 
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale (12 luni); 
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării 
întreprinderilor sociale (24 luni). 
 
 

II. ETAPELE DE IMPLEMENTARE ALE PROIECTULUI ASIST 
 
Beneficiari ai activităţilor vor fi 120 persoane, cu vârste de cel puțin 18 ani împliniți (cu 
excepţia tinerilor din categoria NEETS), care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale, din 
Regiunea Nord-Vest.    
Activităţile, structurate pe două etape, vor fi implementate în 11 pași, după cum urmează: 

 

2.1. Promovare   

Informarea a cel puţin 600 de persoane, privind oportunitatea de a dezvolta entităţi de 
economie socială în comunitate, precum şi produse şi servicii care să contribuie la 
reducerea disparităţilor sociale şi crearea de locuri de muncă incluzive.  
În acest sens, vor fi realizate două tipuri de campanii: 
• 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. 
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2.2. Recrutarea și selecția grupului țintă 

Recrutarea si selecția grupului țintă se desfășoară în cadrul Activității 3 a proiectului ASIST 
- ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, derulat de 
Societatea PRO XPERT CONSULTING SRL, în parteneriat cu INSTITUTUL PENTRU CERCETĂRI 
ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ ŞI MEDIU “ERNEST LUPAN”– IRCEM și ASOCIAȚIA PENTRU 
TINERET FIDELITAS MIERCUREA-CIUC. 
Recrutarea grupului țintă reprezintă componenta cantitativă a activității de cooptare în 
proiect a persoanelor pentru care acesta a fost conceput, iar selecția reprezintă 
componenta calitativă de care depind toți indicatorii prognozați a fi realizați. Selecția nu 
poate fi eficientă fără o serie de repere clar determinate constituite sub forma unui set de 
criterii.  
În cadrul pasului de recrutare și selecție prin intermediul proiectului ASIST vor fi selectate 

120 de persoane care să participe la cursurile de formare profesională, în vederea obţinerii 

de granturi în valoare de până în 55 000 euro. 

2.3. Formare   

Creşterea competenţelor profesionale în domeniul economiei sociale unui număr de 120 
persoane, în vederea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi sociale. 
Persoanele care intenționează să aplice pentru competiția de planuri de afaceri (pentru 
obţinerea 
finanţării de până 
în 55.000 euro, 
necesari înfiinţării 
de întreprinderi 
sociale), trebuie 
să întrunească 
condițiile de 
eligibilitate pentru 
grup țintă al 
proiectului ASIST (vezi capitolul III) și să urmeze cursurile derulate gratuit în cadrul 
proiectului.   În acest sens, vor fi derulate două cursuri de formare profesională acreditate 
de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) în ocupaţiile ANTREPRENOR ÎN 
ECONOMIA SOCIALĂ şi COMPETENȚE ANTREPRENORIALE.   

2.4. Selecția planurilor de afaceri  

În această etapă, persoanele din grupul ţintă care au finalizat cursurile de formare şi/sau 
îndeplinesc criteriile impuse de proiect pentru a trece în etapa următoare, îşi vor depune 
planul de afaceri în competiţie în vederea selecţiei, pentru a obţine un grant de până în 
55.000 euro. Suma totală alocată pentru această componentă în cadrul proiectului ASIST 
pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale este de 5.340.489 lei. 
Din această sumă, vor fi oferite 21 de granturi în valoare de până în 254.309 LEI, 
echivalentul în EURO de 55.000/grant, alocați pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale 
iar dintre acestea 7 vor fi focusate pe economia circulară. În cadrul acestui pas se va derula 
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o competiţie pentru finanțarea de planuri de afaceri. Competiţia în sine va avea două 
etape: evaluare administrativă și evaluare tehnică realizate de comisia de evaluare. 
 

PAȘII NECESARI PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII! 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Completarea formularului de intenţie 4, care se 

poate face prin prezentarea la sediul IRCEM, 

transmiterea prin poştă (conform termenelor din 

proiect), scanând codul QR, prin website-ul 

proiectului sau online accesând linkul următor 

https://tinyurl.com/yx7abo5k 

 

PERIOADA 
➢ Decembrie 2019/ 

Martie 2020 
 
- promovare și 
recrutare grup țintă. 

În termen de maxim 3 zile lucrătoare veţi fi 

contactat de experții grup țintă IRCEM, în vederea 

completării chestionarului inițial (anexa 2). După 

completarea chestionarului de către candidat, 

acesta îl va transmite către IRCEM, personal, prin 

poştă sau online la una din următoarele adrese: 
claudia.ciucanel@ircem.ro, jazmin.barth@ircem.ro,  

roxana.pacurariu@ircem.ro, office@asistnordvest.ro . 

 

PERIOADA 
➢ Decembrie 2019/ 

Martie 2020 
 
- promovare și 
recrutare grup țintă. 

Pe principiul primului venit, precum şi evaluării şi 

selecţiei grupului țintă, candidaţii eligibili conform 

anexei 1 vor fi informați în termen de 7 zile 

lucrătoare, în vederea depunerii actelor pentru 

cursurile de formare,  formularelor şi 

documentelor necesare pentru înscrierea în grupul 

ţintă şi completării anexei 3, 4, 5 și 6, și trimiterea 

lor la adresele mai sus menționate. 

 

PERIOADA 
➢ Decembrie 2019/ 

Martie 2020 
 
- promovare și 
recrutare grup țintă. 

Verificarea documentelor primite pentru 
înscrierea în grupul țintă și informarea acestora 
daca sunt înscrişi sau nu în 3 zile lucrătoare. 
Participarea la cursurile de formare profesională 
antreprenor în economia socială şi competențe 
antreprenoriale, în vederea obținerii celor două 
diplome, pentru eligibilitate în grupul țintă. 
Participarea la cursuri presupune eligibilitatea în 
grupul țintă. 

PERIOADA 
➢ Martie 2020/  

Iunie 2020 
 
- derularea 
programului de 
formare. 

Depunerea, evaluarea și selecția planului de 

afaceri, în vederea obținerii unui grant în 

valoare de până la 55.000 euro. 

 

PERIOADA 
➢ Iunie 2020/  

August 2020 
 

- depunere, evaluare și 
selecție plan de afaceri. 

mailto:claudia.ciucanel@ircem.ro
mailto:azmin.barth@ircem.ro
mailto:roxana.pacurariu@ircem.ro
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2.5. Finanţare şi mentorat   

Dezvoltarea unui număr minim de 21 de întreprinderi sociale, în mediul urban şi rural, atât 
pe perioada de implementare a proiectului, cât şi în cea de sustenabilitate în Regiunea de 
Nord-Vest.  
În cadrul acestui pas se va oferi sprijin şi consiliere în înfiinţarea întreprinderilor sociale ca 
entităţi juridice. Se va oferi consiliere individuală şi de grup şi vor fi organizate webinarii 
(Skype, Facebook), precum și înfiinţarea unui  birou de consiliere antreprenorială care va 
organiza 3 sesiuni de consiliere antreprenorială, astfel: 

• 1 sesiune de consiliere  de grup înainte de semnarea contractului de subvenţie, în 
luna a 12-a a proiectului; 

• 1 sesiune de consiliere de grup înainte de atestarea întreprinderilor sociale, în luna 
a 14-a a proiectului; 

• 1 sesiune de consiliere de grup pe perioada de implementare a planurilor de afaceri, 
în luna a 18-a a proiectului. 

 

Totodată, în această etapă vor începe să funcționeze întreprinderile sociale şi se vor 
deconta cheltuielile efectuate din subvenţie, continuându-se cu monitorizarea activităţii 
întreprinderilor sociale şi atingerii indicatorilor previzionaţi în planurile de afaceri – locuri 
de muncă create, venituri, cheltuieli ş.a..   
De asemenea, în această etapă, structurile de economie socială nou înfiinţate vor fi 
conectate la reţele de sprijin şi de dezvoltare a economiei sociale, cu precădere prin 
intermediul platformei de tip reţea de sprijin şi stabilire de parteneriate care va fi 
menţinută şi întreţinută şi după finalizarea implementării proiectului de către IRCEM cel 
puţin 6 luni. 
 
 

 
 

 
 

Depunerea actelor în vederea obținerii 

personalității juridice a întreprinderii sociale, sub 

formă de ONG, SRL etc. 

 

PERIODA 
➢ Septembrie 2020/ 

Octombrie 2020 
 
- înfințarea entității 
juridice. 
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III.  CURSURILE DE FORMARE 
 
Persoanele care intenționează să participe la competiția de planuri de afaceri (pentru obţinerea 
unei finanţări în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale), trebuie să întrunească condițiile de 
eligibilitate pentru grupul țintă al proiectului și să urmeze cursurile de perfecționare si de 
specializare derulate gratuit în cadrul proiectului, în ocupaţiile: 

Semnarea contractului de subvenționare a 

planului de afaceri al întreprinderii sociale. 

 

PERIODA 
➢ Octombrie 2020/ 

Noiembrie 2020 
 
- semnarea contractului 
de subvenție. 

Acordarea finanțării în maximum 3 tranşe, în 

funcţie de opţiunea exprimată de beneficiar în 

planul de afaceri, în valoare de maximum 50% din 

finanţarea nerambursabilă. Diferența după 

depunerea raportului de progres conform 

metodologiei. 

PERIODA 
➢ Noiembrie 2020/ 

August 2022  
 

- acordarea finanțării 
în maximum 3 tranşe. 

Autorizarea ca întreprindere socială sau 
întreprindere socială de inserție în termen de 
maxim 4 luni de la semnarea contractelor de 
subvenţie.  
  

PERIODA 
➢ Noiembrie 2020/ 

Februarie 2021 
 
- autorizarea 
întreprinderii sociale. 

Angajarea a minim 2 persoane în termen de 

maxim 3 luni de la semnarea contractului de 

subvenţie. 

 

PERIODA 
➢ Noiembrie 2020/ 

Ianuarie 2021 
 
-  angajarea a minim 2 
persoane. 

Funcţionarea şi monitorizarea întreprinderilor 
sociale  timp de 12 luni, precum și funcţionarea 
întreprinderilor sociale în perioada de durabilitate 
6 luni după încheierea proiectului. 
  

PERIODA 
➢ Noiembrie 2020/ 

Martie 2023 
 
- funcţionare şi 
monitorizare. 
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3.1. Antreprenor în economia socială, cod COR: 112032 

 
 
Loc de desfășurare: Bistrița-Năsăud, Cluj-Napoca, Oradea și Satu Mare. 
Durata: 80 ore. 
Nivelul de studii solicitat: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat.   
Tip de certificat obținut: emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). 
 

3.2. Competente antreprenoriale, cod COR 241205 

 
 
Loc de desfășurare: Bistrița-Năsăud, Cluj-Napoca, Oradea și Satu Mare. 
Durata: 24 ore. 
Nivelul de studii solicitat: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat.   
Tip de certificat obținut: emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). 
 
Perioadele exacte de desfăşurare a cursurilor şi locaţiile vor fi comunicate către grupul 
ţintă şi vor fi afişate pe site-ul proiectului www.asistnordvest.ro . 
La finalizarea programului de formare profesională, beneficiarul acestuia va trebui să 
prezinte planul de afaceri elaborat individual sau în echipă în cadrul cursurilor, însă nu este 
obligatorie depunerea unui plan de afacere în competiţie, dacă persoana a participat la 
unul dintre cele două cursuri şi nu îşi mai doreşte dezvoltarea unei întreprinderi sociale. 

http://www.asistnordvest.ro/
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3.3. 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:  

• 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 
identificarea 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 
distribuita fiecărui participant după finalizarea înscrierii in grupul tintă, si va fi făcută 
publica pe pagina web dedicate 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., aproximativ 30% din total 
grupului ţintă) şi angajaţi, inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă (84 
pers., aproximativ 70% din totalul grupului ţintă).  
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IV. 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. 
 

4.1.  Criterii de eligibilitate a grupului ţintă 

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; 

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

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

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

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

• tineri NEETs (care nu urmează nici o formă de învăţământ şi nici nu au un loc de 
muncă) cu vârsta între 16– 29 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.  
 
Structura grupului ţintă în funcţie de statutul pe piaţa muncii, va fi următoarea:  

• minim 30% (36 persoane) șomeri, persoane inactive și studenți; 
• maxim 70% (84 persoane) angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate 

independentă. 
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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. 
 

4.2. Înscrierea la curs / depunerea dosarului de înscriere în grupului țintă 

În conformitate cu prioritatea orizontală a dezvoltării durabile și a promovării temei 
secundare POCU legată de TIC, înscrierea candidaților se va realiza în principal electronic, 
pe site-ul http://www.asistnordvest.ro  sau accesând link-ul următor 
https://tinyurl.com/yx7abo5k, totodată existând posibilitatea pentru cei care nu au 
posibilitatea să se înscrie electronic să o facă şi direct la sediul IRCEM. 
Primele 120 de persoane care respectă toate condițiile de eligibilitate ale grupului ţintă, 
atât ca și categorie, cât și ca structură, vor fi înscrise în grupul ţintă în ordinea depunerii 
documentației necesare și vor participa la activitățile de formare antreprenorială. 
 
Pachetul de documente necesar înscrierii în GT va conține obligatoriu:  

1. Formularul de intenție 4, pentru înscrierea în grupul țintă, completat și transmis on-
line (date personale, statutul pe piața muncii, vârstă, scurtă descriere a ideii de 
afaceri din care sa reiasă domeniul de activitate al afacerii sociale, motivația de a 
înființa o întreprindere socială, problema / nevoia socială abordată, buget necesar, 
număr de locuri de muncă preconizate a fi create) (Formular 4); 

2. Chestionarul inițial de înregistrare în grupul țintă al proiectului, completat integral, 
semnat (Anexa 2); 

3. Formularul de înregistrare individuală a participanţilor la operațiunile finanțate prin 
POCU 2014-2020, completat integral, semnat (Anexa 3); 

4. Declarație pe proprie răspundere privind înregistrarea în grupul țintă al proiectului, 
completată integral, semnată (Anexa 4);  

5. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări, completată 
integral, semnată (Anexa 5); 

6. Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii, completată 
integral, semnată (Anexa 6) și eventuale documente justificative, semnate (carnet 
de șomer, adeverință de la locul de muncă, adeverință pentru tinerii cu vârsta 18-29 
ani că sunt cuprinși într-o formă de învățământ sau că lucrează etc.);  

7. Copie după CI/BI, conform cu originalul, semnată;  
8. Copie după certificat de naștere, conform cu originalul, semnată (dacă este cazul);  
9. Copie după certificat de căsătorie (dacă este cazul), conform cu originalul, semnată; 
10. Copie după ultima diplomă de studii (minim studii medii pentru participarea la 

programul de formare), conform cu originalul, semnată; 
11. Copie după documente care să ateste statutul pe piața muncii; 

o angajat - ex: contract individual de muncă; 

http://www.asistnordvest.ro/
https://tinyurl.com/yx7abo5k
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o angajat pe cont propriu - ex: certificat PFA; 
o șomer - ex: carnet de șomer, adeverință; 
o persoană inactivă - ex: adeverință de la facultate/universitate; 

12. Copie după certificat de absolvire în Competențe Antreprenoriale (după caz);  
13. Alte documente care ar putea fi solicitate, obligatorii prin diverse instrucțiuni ale 

Autorității de Management, la cerere. 
 
Persoanele care vor fi selectate pentru a participa în proiect vor completa, în prima zi de 
curs, următoarele documente: Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, precul și alte documente 
necesare obţinerii certificatului MMPS (contract de formare profesională, acord privind 
utilizarea datelor cu caracter personal, cerere înscriere curs etc.) !  
 De asemenea, participanții vor semna documentele din dosarul de înscriere (copie carte 
de identitate, copie diplomă de studii, copie certificat de naștere etc.), ce le vor fi 
înmânate de către experții de recrutare grup țintă și vor trece pe ele mențiunea “conform 
cu originalul”.    
Documentele de la punctele 4 până la 13 de mai sus, care vor fi transmise prin email, vor 
fi prezentate în original cel târziu în prima zi de participare la curs. 
 
Se analizează dosarele primite, se resping dosarele care nu au toate documentele cerute 
sau nu respectă conținutul cerut si se va întocmi lista dosarelor admise. Atât persoanele 
selectate cât și cele respinse vor fi notificate cu privire la rezultatul selecției (înregistrarea 
în grupul ţintă/ motivul respingerii). Pentru înregistrarea grupului ţintă, se va deschide un 
registru unic de către partenerul 1 IRCEM, înscrierea făcându-se în ordine cronologică în 
funcție de data transmiterii. 
În măsura în care, între momentul înscrierii și momentul participării la cursurile de formare 
profesională, apar modificări ale informațiilor furnizate de candidat, care ar putea influența 
eligibilitatea acestuia în cadrul proiectului (de exemplu schimbarea statutului pe piața 
muncii, a domiciliului/reședinței etc.), acesta este obligat să informeze echipa proiectului 
ASIST cu privire la modificările apărute, prin transmiterea unui email la adresa 
office@asistnordvest.ro. 

4.3. Evaluarea şi selecţia grupului țintă  

Concomitent cu derularea campaniei de informare, persoanele fizice ce intenționează să 
înființeze o întreprindere socială vor avea ocazia să se înscrie în grupul țintă al proiectului în 
vederea participării la cursurile de formare profesională.    
 Dosarele persoanelor care doresc înscrierea în grupul țintă al proiectului vor fi analizate de 
experţii grup țintă implicaţi în proces, pe măsura depunerii lor și, în cazul în care dosarul 
primit va îndeplini condiţiile de eligibilitate şi selecţie, va fi admis în grupul țintă și notificat 
privind acceptarea în grupul țintă şi asupra faptului că urmează să fie programat la sesiunea 
de formare în ocupația de “Antreprenor în economia socială” și „Competențe 
antreprenoriale”.  
Selecția va consta în verificarea, de către cei 3 experți grup țintă pentru îndeplinirea 
criteriilor de eligibilitate de către persoana care solicită înscrierea conform pasului 2 și 3 și 
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comunică rezultatele către persoanele care și-au arătat intenția de aface parte din grupul 
țint 
 
EVALUAREA ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI     
În această etapă, se evaluează conformitatea administrativă și eligibilitatea candidatului de 
a participa la cursurile de formare profesională, pe baza documentelor transmise. În acest 
sens, se va completa grila de eligibilitate de mai jos pentru fiecare candidat înscris: 
  
Tabelul nr.1. Grila de eligibilitate faza I 

Nr. 
Crt. 

CRITERIU DE ELIGIBILITATE DOCUMENT JUSTIFICATIV DA NU OBS. 

1. Vârsta de minimum 18 ani 
împliniți; 

Copie după CI/BI, conform cu 
originalul, semnată; 

   

2. Au reședința sau domiciliul în 
mediul rural sau în cel urban al 
regiunii Nord-Vest; 

Copie după CI/BI, conform cu 
originalul, semnată; 

   

3. Intenționează să înființeze o 
întreprindere socială Regiunea 
Nord-Vest (Cluj, Sălaj, Bihor, 
Satu-Mare, Maramureș și 
Bistrița Năsăud); 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului, completată 
integral, semnată (Anexa 4); 

   

4. Nu deține și nu are calitatea de 
acționar/asociat majoritar în 
structura altor intreprinderi, la 
data semnarii contractului de 
subventie; 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului, completată 
integral, semnată (Anexa 4); 

   

5. Se încadrează în următoarele 
categorii de pe piața muncii:  

− angajat/angajat pe 
cont propriu; 

− șomeri; 

− persoane inactive. 

Declarație pe proprie răspundere 
privind statutul pe piața muncii, 
completată integral, semnată 
(Anexa 6) și eventuale 
documente justificative, semnate 
(carnet de șomer, adeverință de 
la locul de muncă, adeverință 
pentru tinerii cu vârsta 18-29 ani 
că sunt cuprinși într-o formă de 
învățământ sau că lucrează, etc), 
conform cu originalul, semnată; 

   

6. Are un nivel de educație care 
să-i permită accesul la 
programul de formare, 
respectiv studii medii; 

Copie după ultima diplomă de 
studii (minim studii medii pentru 
participarea la programul de 
formare), conform cu originalul, 
semnată; 

   

7. Nu s-a înscris și nu face parte 
din grupul țintă al altui 
operator de grant în cadrul 
acestei scheme; 

Declarație pe proprie răspundere 
privind evitarea dublei finanțări, 
completată integral, semnată 
(Anexa 5); 

   

8. Nu a mai beneficiat de ajutor Declarație pe proprie răspundere    
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de Minimis în ultimii 3 ani 
consecutivi, ajutor care, 
cumulat cu prezenta schemă 
de Minimis, să depășească 
echivalentul în lei a €200.000 
(€100.000 în cazul 
întreprinderilor unice care 
efectuează transport de 
mărfuri în contul terților sau 
contra cost) 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); 

privind evitarea dublei finanțări, 
completată integral, semnată 
(Anexa 5); 
 

9. Să fie de acord cu prelucrarea 
datelor personale. 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului, completată 
integral, semnată (Anexa 4); 

   

10. Să își exprime disponibilitatea 
pentru participarea la 
activitățile proiectului. 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului, completată 
integral, semnată (Anexa 4); 

   

11. Să transmită formularul de 
intenție pentru înscrierea în 
baza de date inițială, 
completat, din care rezultă 
interesul pentru dezvoltarea 
unei afaceri sociale. 

Formular 4    

 
Toate criteriile sunt eliminatorii. În cazul în care se răspunde cu NU, persoana aplicantă se 
respinge, fără a se continua cu verificarea următoarelor criterii.  
Dosarul este:   

• Acceptat (toate răspunsurile sunt afirmative); 

• Respins (dacă există cel puţin un răspuns negativ identificat în coloana „NU”). 
În cazul în care, unul sau mai multe documente nu au fost transmise, comisia care 
analizează dosarul de candidatură va avea posibilitatea solicitării unei clarificări, la care 
candidatul va putea răspunde în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.    
Candidatul care îndeplinește toate criteriile din grila de eligibilitate va fi notificat! 
 
După selectarea unui număr de minim 15 persoane din acelaşi judeţ sau limitrof, va fi 
organizată o grupă de curs. Lista persoanelor selectate pentru a participa la programul de 
formare profesională în cadrul proiectului va fi actualizată periodic, iar candidaţii vor fi 
informaţi prin e-mail. 
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4.4. Măsuri pentru asigurarea atingerii valorii minime a indicatorului grup ţintă  

În constituirea concretă a grupului ţintă în proiect, prin selectarea participanţilor care își 
exprimă disponibilitatea de implicare din categoriile definite anterior ca sursă pentru 
recrutare, apar o serie de riscuri care pot pune sub semnul întrebării finalizarea proiectului 
cu atingerea integrală a obiectivelor asumate. Aceste riscuri pot fi definite după cum 
urmează:  
• Abandonarea parcursului de formare antreprenorială înainte de finalizarea 
cursurilor. 
Pentru atenuarea acestui risc avem în vedere: 

- stabilirea unei relaţii cât mai apropiate cu cursanţii astfel încât să se poată identifica 
din timp și să se prevină riscul de abandon; 

- monitorizarea permanentă a activității de formare și întreprinderea, în colaboare cu 
formatorii, pe măsuri corective;  

- construirea într-un format cât mai atractiv și interactiv a cursului; 
- sprijinirea pentru acces la finanţare și a celor care vor elabora planuri de afaceri 

care nu vor primi finanţare prin proiect; 
- constituirea de liste de rezervă pentru ocuparea rapidă a locurilor lăsate libere de 

cei care nu mai pot continua.  
- de asemenea, pentru menținerea în proiect a grupului țintă se are în vedere și  

flexibilizarea program instruire în funcție de disponiblitatea participanţilor. 
• Parcurgerea formării antreprenoriale fără elaborarea planului de afaceri și 
acordarea certificatului de absolvire. Pentru atenuarea acestui risc, partenerii din proiect, 
pe baza listelor de rezervă, își construiesc capacitatea de a organiza noi grupe de cursanţi, 
în interiorul calendarului alocat pentru această etapă.  
• Dificultăți în respectarea structurii efective a cursanților, asa cum este prezentată 
în această metodologie. Pentru atingerea indicatorilor previzionați în proiect, în situația în 
care între primele 120 de persoane înscrise, nu se respectă structura de gen/ localizare în 
regiune/ statutul pe piața muncii a grupului țintă, ultimele persoane care au trimis 
documentele de înscriere completate, vor fi trecute pe lista de rezervă și vor fi recrutate în 
grupul țintă următoarele cereri transmise de beneficiari care respectă structura, chiar dacă 
au fost transmise ulterior celor  trecute în lista de rezervă.  
Pe perioada desfășurării cursurilor, Expertul grup țintă va comunica cu formatorii în 
vederea monitorizării participării grupului țintă la activități; dacă se constată absența 
motivată/nemotivată peste limita admisă, se va contacta cursantul și se va stabili modul de 
recuperare a orelor.  
 

V. DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
În caz de contestații privind aplicarea procedurii de recrutare, selecție și înregistrare în 
grupul ţintă al proiectului, acestea se vor putea depune în original sau transmite prin poștă 
ori email, la sediul titularului contractului de finanțare, în termen de 3 zile lucrătoare 
începând cu ziua următoare transmiterii rezultatelor privind recrutarea grupului ţintă. 
Acestea vor fi analizate de către o comisie condusă de managerul de proiect. Termenul de 
soluționare a contestației și transmiterii răspunsului va fi de 3 zile lucrătoare. 
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VI. ALTE ASPECTE IMPORTANTE 
Locurile de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate vor trebui menținute 
ocupate pe perioada minimă de 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere 
socială, precum și pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior 
finalizării implementării proiectului. 
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. În cazul 
în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un 
asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui 
să aibă calitatea de asociat majoritar.  
 Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou inființată trebuie să fie 
formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibă statut 
de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, 
voluntari, beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.  
 Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la 
semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, corespunzător cuantumului 
ajutorului de minimis primit. 
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 
domiciliul sau reședința în Regiunea Nord-Vest în care se implementează proiectul, în 
mediul urban sau rural. 
 

VII. LISTĂ ANEXE 
 
Formular 4 - Formularul de intenție pentru înscrierea în baza de date cu persoanele 
informate din grupul țintă; 
Anexa 1 - Listă de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii; 
Anexa 2 - Chestionar iniţial;  
Anexa 3 - Formularul de înregistrare individuală a participanţilor la operațiunile finanțate 
prin POCU 2014-2020;  
Anexa 4 - Declarație pe proprie răspundere privind înregistrarea în grupul țintă al 
proiectului; 
Anexa 5 - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări; 
Anexa 6 - Declarație pe propria răspundere privind statutul pe piața muncii; 
Anexa 7 - Notificarea privind acceptarea în grupul ţintă; 
Anexa 8 - Notificare privind acceptarea pe lista de rezervă; 
Anexa 9 - Notificare privind neacceptarea în grupul țintă 
Anexa 10 - Notificare privind trecerea de pe lista de rezervă în grupul țintă al proiectului 
Anexa 11 - Contestația, dacă e cazul;  
Anexa 12 - Răspuns la contestație, dacă e cazul. 
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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 INIȚIALĂ 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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  Anexa 1  

 

Listă de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii 

 

Aplicant (nume și prenume):  

Nr. Înreg.:  

Data: 

Expert grup ţintă (nume si prenume): 

Nr. 
Crt. 

CRITERIU DE ELIGIBILITATE DOCUMENT JUSTIFICATIV DA NU OBS. 

1. Vârsta de minimum 18 ani 
împliniți; 

Copie după CI/BI, conform cu 
originalul, semnată; 

   

2. Au reședința sau domiciliul în 
mediul rural sau în cel urban al 
regiunii Nord-Vest; 

Copie după CI/BI, conform cu 
originalul, semnată; 

   

3. Intenționează să înființeze o 
întreprindere socială Regiunea 
Nord-Vest (Cluj, Sălaj, Bihor, 
Satu-Mare, Maramureș și 
Bistrița Năsăud); 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului, completată 
integral, semnată (Anexa 4); 

   

4. Nu deține și nu are calitatea de 
acționar/asociat majoritar în 
structura altor intreprinderi, la 
data semnarii contractului de 
subventie; 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului, completată 
integral, semnată (Anexa 4); 

   

5. Se încadrează în următoarele 
categorii de pe piața muncii:  

− angajat/angajat pe 
cont propriu; 

− șomeri; 

− persoane inactive. 

Declarație pe proprie răspundere 
privind statutul pe piața muncii, 
completată integral, semnată 
(Anexa 6) și eventuale 
documente justificative, semnate 
(carnet de șomer, adeverință de 
la locul de muncă, adeverință 
pentru tinerii cu vârsta 18-29 ani 
că sunt cuprinși într-o formă de 
învățământ sau că lucrează, etc), 
conform cu originalul, semnată; 

   

6. Are un nivel de educație care 
să-i permită accesul la 
programul de formare, 
respectiv studii medii; 

Copie după ultima diplomă de 
studii (minim studii medii pentru 
participarea la programul de 
formare), conform cu originalul, 
semnată; 

   

7. Nu s-a înscris și nu face parte 
din grupul țintă al altui 

Declarație pe proprie răspundere 
privind evitarea dublei finanțări, 
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operator de grant în cadrul 
acestei scheme; 

completată integral, semnată 
(Anexa 5); 

8. Nu a mai 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 
(€100.000 în cazul 
întreprinderilor unice care 
efectuează transport de 
mărfuri în contul terților sau 
contra cost) 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); 

Declarație pe proprie răspundere 
privind evitarea dublei finanțări, 
completată integral, semnată 
(Anexa 5); 
 

   

9. Să fie de acord cu prelucrarea 
datelor personale. 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului, completată 
integral, semnată (Anexa 4); 

   

10. Să își exprime disponibilitatea 
pentru participarea la 
activitățile proiectului. 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului, completată 
integral, semnată (Anexa 4); 

   

11. Să transmită formularul de 
intenție pentru înscrierea în 
baza de date inițială, 
completat, din care rezultă 
interesul pentru dezvoltarea 
unei afaceri sociale. 

Formular 4    

 

Toate criteriile sunt eliminatorii. În cazul în care se răspunde cu NU, persoana aplicanta se respinge, 

fără a se continua cu verificarea următoarelor criterii.  

 

Dosarul este:   

 Acceptat (toate răspunsurile sunt afirmative) 

 Respins (dacă există cel puţin un răspuns negativ identificat în coloana „NU”) 
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Anexa 2 
 

Chestionar inițial 
 
1. Date personale: 

Nume:  

Prenume:  

Adresă domiciliu:  

Locul de reședință:  

Telefon:  

E-mail:  

 
2. Data înregistrării:  ___/___/_______ 
 
3. CNP:  

             

4. Gen: 
 F 
 M 
5. Interval de vârstă: 
 Persoană cu vârsta sub 25 ani 
 Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 si 54 ani 
 Persoană cu vârsta peste 54 ani 
 
6. Ultima școală absolvită  

__________________________________________________________________ 
 
7. Statut pe piață muncii:  
 Angajat  
 Angajat pe cont propriu 
 Șomer  
 Șomer de lungă durata 
 Persoana inactivă 
 Altă categorie 
 ____________________________________________________________________ 
8. In ce domeniu desfășurati sau v-ati desfășurat până acum activitatea: 
____________________________________________________________________ 
9. Ati inițiat până acum o afacere sau sunteți implicat într-o afacere, dacă DA care este 

procentul deținut din afacere? 
10. ___________________________________________________________________ 
11. Sunteți interesat de înființarea unei întreprinderi sociale și dacă DA, aceasta se 

dorește a fi în mediul urban sau rural? 
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 Urban 
 Rural 
 Nu sunt interesat 
12. Dacă ați înființa o întreprindere socială ce formă de organizare ați prefera? 
 Societate cooperativă de gradul I 
 Cooperativă de credit 
 Asociație sau fundație 
 Casă de ajutor reciproc a salariaților 
 Casă de ajutor reciproc a pensionarilor 
 Societate agricolă 
 Altă categorie  
____________________________________________________________________ 
13. Scurtă descriere a ideii de proiect:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
(Exemplu.: domeniul de activitate, misiunea socială, număr angajați etc.)  
 
14. Care ar fi estimarea fondurilor necesare pentru demararea și menținerea 

sustenabilității întreprinderii sociale? 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
15. Ați participat sau nu în ultimii 5 ani la cursuri de formare antreprenorială finanțate 

din fonduri europene sau publice?  
 Da 
 Nu 
 
 
Semnatură participant, Semnatură Expert grup țintă,  
_____________________________        ____________________________ 
 
 
 

 

 

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. 
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Anexa 3  

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

 

Cod SMIS proiect: 126610 

Axă prioritară: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 

Titlu proiect: ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA 

OIR/OI responsabil: OIR NV 

 

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:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Județ:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Unitate teritorial administrativă: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gen: 

 Masculin   ⬜ 

 Feminin    ⬜ 

Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani                   ⬜ 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani               ⬜ 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani   ⬜ 

Categoria de Grup Țintă din care face parte: …………………. 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat         ⬜ 

Angajat pe cont propriu       ⬜ 

Șomer         ⬜ 

Șomer de lungă durată       ⬜ 

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)  ⬜ 
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Studii superioare (ISCED 8)   ⬜ 

fără ISCED    ⬜ 

Persoană dezavantajată:   

DA ⬜ 

NU ⬜ 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate                     ⬜          

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere  ⬜ 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere ⬜ 

Migranți            ⬜ 

Participanți de origine străină         ⬜ 

Minorități           ⬜ 

Etnie romă           ⬜ 

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         ⬜ 

  

Semnătura participant 

…………………… 

Semnătura responsabil cu înregistrarea 

participanților 

…………………… 

Data:  

……………………  

Data:  

…………………… 

                     

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. 
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Anexa 4 

 

Declarație pe proprie răspundere 

privind înregistrarea în grupul țintă al proiectului 

 

Subsemnatul(a),......................................……………………………………………………, CNP 

……………….........……...........……….. posesor CI seria …………, nr. …………….., eliberat la data de 

………………… de către ………………….......................….……….., în calitate de candidat pentru înscrierea în 

grupul țintă al proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN 

TRANSILVANIA, declar pe proprie răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de 

legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, că: 

 

□ sunt de acord să particip la programul de formare antreprenorială și la activitățile proiectului 

ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA 

□ prin participarea la activitățile proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI 

ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, intenționez să înființez o întreprindere socială 

în mediul .................. din Regiunea Nord-Vest, județul ………….......................… localitatea 

……............................………. . 

 

Scurtă descriere a domeniului întreprinderii sociale cu care intenționez să concurez în cadrul 

concursului de planuri de afaceri:   

................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... ...................................

...................................................................................................... 

 

□ întreprinderea pe care intenționez să o înființez NU se încadrează în categoriile de ajutor 

exceptate de la finanțare conform Ghidului Solicitantului (sunt exceptate următoarele 

sectoare: pescuitul şi acvacultura, domeniul producției primare de produse agricole, sectorul 

transformării şi comercializării produselor agricole, sectorul  export către ţări terţe sau către 

state membre, ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri). 

□ voi respecta (după semnarea contractului de subvenție) condițiile minime obligatorii privind 

crearea a cel puțin 2 locuri de muncă în regiunea Nord Vest și menținerea lor cel puțin până 
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la finalizarea proiectului, precum și menținerea activității societății, neaducerea și 

introducerea în insolvență, faliment, suspendare, încetare activitate, menținerea destinației 

bunurilor și a echipamentelor achiziționate pentru o perioadă de minim 24 luni de la 

finalizarea proiectului 

□ îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea (inclusiv foto/video) și transmiterea datelor cu 

caracter personal în vederea implementării proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI 

ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA ID: POCU/449/4/16/126610 gestionat de către 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM), SC Pro 

Xpert Consulting SRL și Asociația pentru Tineret Fidelisat Miercurea Ciuc – operatori de date 

cu caracter personal, cu sediile în Cluj Napoca, calea Dorobanților nr. 71-73, etaj II, sala C23, 

județul Cluj email: office@ircem.ro, Cluj-Napoca, Strada Meteor nr. 53, județul Cluj, e-

mail:office@proxpert.ro și Miercurea Ciuc, Strada Petofi Sandor, nr. 38, județul Harghita, e-

mail:   Datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate 

următorilor destinatari: AM POCU, OIR POCU, alte autorități publice centrale/locale 

competente în gestionarea fondurilor europene. În conformitate cu prevederile Legii nr. 

677/2001, cu modificările și completările ulterioare, beneficiez de dreptul de acces, de 

intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și am dreptul 

să solicit ștergerea datelor printr-o cerere scrisă, datată și semnată la sediul operatorului.  

 

 

Înțeleg faptul că depunerea documentelor de înscriere nu obligă beneficiarul și partenerii proiectului 

(PRO XPERT CONSULTING S.R.L., ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU CERCETARE IN ECONOMIE 

CIRCULARA SI MEDIU ,, ERNEST LUPAN " (IRCEM), ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS M-CIUC) la 

acceptarea mea în grupul țintă pentru activitățile proiectului. 

 

 

 

 

 

Nume și prenume ................................................................. 

 

Semnătura ............................................ 

 

Data .......................................... 

 

 

 

mailto:office@ircem.ro
mailto:office@proxpert.ro
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Anexa 5  

 

 

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări 

 

 

 

Subsemnatul(a), .................................……………………………………………………, CNP 

………………………….………….. posesor CI seria …………, nr. ……………….., eliberat la data de ………………… de 

către ……………………………….…….……….., în calitate de candidat pentru înscrierea în grupul țintă al 

proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA 

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 

din Codul Penal, declar pe propria răspundere că, la completarea prezentei:  

 

 nu m-am înscris și nu fac parte din grupul țintă al unui alt proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei; 

 nu am mai 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 (€100.000 în 
cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra 
cost) 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). 

 

 

 

 

Nume, prenume ……………………………….………….………… 

 

Semnătura ………………………………………………… 

 

Data: ……………….……….. 
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Anexa 6 

 

Declarație pe proprie răspundere  privind statutul pe piața muncii 

 

Subsemnatul(a), .................................……………………………………………………, CNP …………………………….. 

posesor CI seria …………, nr. …………….., eliberat la data de ………………… de către …………………….……….  

în calitate de candidat pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT 

SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit 

de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe proprie răspundere 

că, la momentul actual: 

Se va bifa una dintre variante: 

 sunt angajat (vezi Nota 1) 
 sunt angajat pe cont propriu (vezi Nota 1)              
 sunt șomer (vezi Nota 2) 
 sunt persoană inactivă (vezi Nota 3) 

 

Nota 1: Categoria  Angajat include persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în 

scopul creării de noi locuri de muncă. Acesta  include și persoanele care desfășoară o activitate 

independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii 

întreprinderilor familiale).   

Nota 2: Categoria Șomer sunt persoanele care nu au loc de muncă și nu realizează venituri și sunt în 

căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minim 16 ani. 

Nota 3: Categoria Persoana inactivă include persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani care 

nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane 

casnice). Pensionarii nu fac parte din grupul țintă al prezentului proiect 

 

De asemenea, declar pe proprie răspundere că nu mă încadrez în categoria tineri NEETs, adică 

persoane cu vârsta între 16 – 29 ani care nu urmează nicio formă de învățământ şi nici nu au un loc 

de muncă.  

 

Nume, prenume ............................................................ 

Semnătura ........................................................ 

Data .................................. 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
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 
Contract POCU/449/4/16/126610 
Valoarea proiectului: 7.521.406,77 LEI din care 6.332.795,52 confinanțare FSE 
Beneficirar: Pro Xpert Consulting S.R.L. 
Partener 1: Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu 
„Ernest Lupan” (IRCEM) 
Partener 2: Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea-Ciuc                                                                                                

 

Nr. ......../...............                                                                                                                                    Anexa 7 

 

Notificare privind acceptarea în grupul ţintă 

 
 

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule (nume solicitant),  

 

Ca urmare a aplicării dumneavoastră pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului ASIST- 

ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, prin completarea 

chestionarului de interes în data de …………….., vă informăm că în urma analizei ați fost acceptat în 

grupul țintă al proiectului și aveți numărul …. pe listă.  

 

 

Cu stimă,  

Nume, prenume ............................................................ 

Semnătura ........................................................ 

Data .................................. 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
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 
Contract POCU/449/4/16/126610 
Valoarea proiectului: 7.521.406,77 LEI din care 6.332.795,52 confinanțare FSE 
Beneficirar: Pro Xpert Consulting S.R.L. 
Partener 1: Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu 
„Ernest Lupan” (IRCEM) 
Partener 2: Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea-Ciuc                                                                                                

 

Nr. ......../...............                                                                                                                                    Anexa 8 

 

Notificare privind acceptarea pe lista de rezervă 

 
 

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule (nume solicitant),  

 

Ca urmare a aplicării dumneavoastră pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului ASIST- 

ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, prin completarea 

chestionarului de interes în data de …………….., vă informăm că în urma analizei ați fost 

inclus/acceptat în grupul țintă al proiectului pe lista de rezervă, având în vedere că selecția se 

face pe principiul primul venit, și aveți numărul … pe listă.  

În cazul în care se eliberează un loc, veti primi o notificare. 

 

Cu stimă,  

Nume, prenume ............................................................ 

Semnătura ........................................................ 

Data .................................. 
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Notificare privind neacceptarea în grupul țintă 

 
 

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule (nume solicitant),  

 

Ca urmare a aplicării dumneavoastră pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului ASIST- 

ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, prin completarea 

chestionarului de interes în data de …………….., vă informăm că în urma analizei ați fost respins din 

grupul țintă al proiectului, din următoarele motive: 

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 

 

 

 

 

 

 

Cu stimă,  

Nume, prenume ............................................................ 

Semnătura ........................................................ 

Data: .................................. 
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Notificare privind trecerea de pe lista de rezervă în grupul țintă al proiectului 

 
 

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule (nume solicitant), …………………………………………………………………… 

Ca urmare a aplicării dumneavoastră pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului ASIST- 

ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, prin completarea 

chestionarului de interes în data de …………….., vă informăm că în urma redistribuirilor, de pe 

numărul …. din listă ați avansat pe numărul …. trecând astfel în lista permanentă a grupului țintă. 

 

Vă stăm la dispoziție pentru mai multe informații! 

 

 

 

 

 

Cu stimă,  

Nume, prenume ............................................................ 

Semnătura ........................................................ 

Data: .................................. 

 

 

 



                

34 
 

  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
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 
Contract POCU/449/4/16/126610 
Valoarea proiectului: 7.521.406,77 LEI din care 6.332.795,52 confinanțare FSE 
Beneficirar: Pro Xpert Consulting S.R.L. 
Partener 1: Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu 
„Ernest Lupan” (IRCEM) 
Partener 2: Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea-Ciuc                                                                                                

 

Nr. ......../...............                                                                                                                                  Anexa 11 

Contestație 

 

 

 
Subsemnatul(a), .................................……………………………………………………, CNP …………………………….. 

posesor CI seria …………, nr. …………….., eliberat la data de …………………, de către …………………….……….,  

în calitate de candidat pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT 

SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, cu numărul ………., contest respingerea 

subsemnatului din grupul țintă.  

Obiectul contestației 

Solicit reanalizarea înscrierii subsemnatului în grupul țintă al proiectului ASIST,  din următoarele 
considerente: 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

................................................................................................................................................................. 
 

 

 

Nume, prenume ............................................................ 

Semnătura ........................................................ 

Data .................................. 

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. 
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Răspuns la contestație 

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule (nume solicitant), ………………………………………………………………………. 

Ca urmare a contestaţiei depusă de dumneavoastră şi înregistrată în data.............cu nr. .................., 

referitoare la selecția grupului țintă al proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI 

ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, vă informăm că în urma analizei, contestaţia 

dumneavoastră a fost:  

□ ADMISĂ (se vor detalia în text motivele/rezultatul deciziei)  

□ RESPINSĂ (se vor detalia în text motivele/rezultatul deciziei)  

 

 

 

 

 

 

Cu stimă, 

Nume, prenume ............................................................ 

Semnătura ........................................................ 

Data .................................. 
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