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Componența și structura grupului țintă 
 
 

• Grupul țintă al proiectului ,,Afaceri de bine” este format din 120 de persoane 
 

interesate de înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi sociale. 
 
 
 

• În privința egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, raportul 

acestora în cadrul grupului țintă va fi 50/50 cu o toleranta de ± 10%, ceea ce 

înseamnă că din numărul total de 120 de persoane înscrise în grupul țintă, 

numărul femeilor, respectiv al bărbaților, poate varia între 48 și 72. În 

momentul în care numărul de bărbați înscriși în grupul țintă depășește 

valoarea maximă pentru a considera că se asigură un echilibru de gen (60% 

din grupul țintă, adică 72 de persoane), coordonatorul informare și selecție 

grup țintă va dispune oprirea înscrierilor persoanelor de gen masculin în 

grupul țintă și continuarea înscrierii doar a persoanelor de gen feminin. 

Același mecanism se va aplica și în cazul în care numărul de femei înscrise în 

grupul țintă atinge valoarea maximă (60% din grupul țintă). 
 

 
 

• Toate persoanele din grupul țintă trebuie să aibă domiciliul sau reședința în 

regiunea de implementare a proiectului, și anume regiunea Sud-Est (județele 

Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea sau Vrancea). Sunt vizate toate 

localităţile din regiunea Sud-Est (atât din mediul urban, cât şi rural), în sensul 

că orice persoană interesată de înscrierea în proiect va putea să devină membru 



 

 

 

al grupului ţintă indiferent unde are domiciliul/reşedinţa în cadrul regiunii de 

implementare a proiectului. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. – Harta regiunii de implementare a proiectului (regiunea Sud-Est) 



 

 

 
 

Criterii de eligibilitate 
 
 

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane care îndeplinesc simultan 

următoarele criterii: 
 

➢  au domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est; 
 

➢  intenționează să înființeze o întreprindere socială în regiunea Sud-Est; 
 

➢  au peste 18 ani (vârsta minimă pentru dobândirea capacității depline de 

exercițiu, adică a aptitudinii de a dobândi și exercita drepturile civile și de 

a-și asuma și exercita obligațiile civile); 

➢  au absolvit cel puțin studii medii; 
 

➢  nu fac parte din categoria Neets (tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 de 
 

ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ); 
➢  nu  dețin  peste  50%  participații  (ex:  acțiuni,  capital  social)  la  alte 

 

întreprinderi. 
 
 

Nu se va face niciun fel de deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de 

rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 

sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența 

la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect 

restrângerea dreptului de a participa la proiect. Prin alăturarea persoanelor 

dezvantajate cu persoane calificate, cu venituri medii, profesioniști, studenți, tineri 

absolvenți de facultate șamd, în construirea unei întreprinderi sociale, oferim o 

garanție pentru succesul întreprinderii, asigurând, pe de-o parte, o misiune socială 



 

 

 

corect identificată pe baza experienței personale – un plus care va fi adus de 

persoanele provenite din grupuri vulnerabile, iar pe de altă parte, asigurând 

calificarea și competențele necesare pentru o afacere viabilă – un plus care va fi adus 

de persoane calificate. Este puțin probabil ca un individ adult aflat în risc de sărăcie 

sau excluziune socială să poată deveni un antreprenor de succes în câteva luni, așa 

cum este puțin probabil ca un individ care nu s-a confruntat direct cu discriminarea 

și lipsurile să poată elabora un program social realist. Însă, împreună, cei doi se pot 

completa reciproc și, cu sprijinul primit în cadrul proiectului – cursuri, consultanță, 

finanțare, creare de parteneriate - pot construi o afacere socială de succes. 
 
 
 
 
 
 
 

Criterii de selecție 
 
 

Înscrierea unei persoane în grupul țintă al proiectului „Afaceri de bine” se va realiza: 
 
 

• la cererea persoanei respective; 
 

• doar dacă persoana în cauză: 
 

o își asumă obligațiile și responsabilitățile minime ce se regăsesc 

în cererea de înscriere și declarația pe propria răspundere – anexe 

la prezenta metodologie. 

o furnizează   expertului   de   selecție   grup   țintă   documentele 

necesare* pentru a dovedi că îndeplinește criteriile de 

eligibilitate, și anume: 



 

 

-copie conform cu originalul după BI/CI; 
 

-copie conform cu originalul după certificatul de naștere; 
 

-copie după certificatul de căsătorie (în cazul în care există 

diferențe de nume pe actele depuse); 

-acte doveditoare pentru statutul pe piața muncii. 
 
 
 

*lista completă a actelor ce trebuie furnizate în original/copie conform cu originalul 

poate fi consultată în modelul de declarație pe propria răspundere – anexă la prezenta 

metodologie 
 

Este foarte important ca orice persoană care dorește să se înscrie în grupul țintă să 

inteleagă că în cadrul proiectului va beneficia gratuit de cursuri de antreprenor în 

economia socială, manager de întreprindere socială și competențe civice și sociale, 

dar nu pentru că scopul proiectului ar fi oferirea de cursuri, ci pentru că acestea sunt 

necesare pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale. 
 

Întrucât scopul final al proiectului este înființarea a 21 de întreprinderi sociale 

sustenabile de către membrii grupului țintă, fiecare persoană care dorește să se 

înscrie trebuie să demonstreze că: 
 

• poate să înființeze/acrediteze o întreprindere socială conform Legii 219/2015, 

respectiv că beneficiază de susținerea a înca cel puțin 4 persoane, împreună 

cu care va elabora planul de afaceri și va deveni acționar/asociat, în cazul în 

care planul de afaceri va fi aprobat ulterior. Toate cele 5 persoane trebuie să 

fie membre ale grupului țintă, să respecte criteriile de eligibilitate și selecție, 

iar inscrierea se va face simultan pentru toți cei 5 viitori parteneri. 



 

 

• deține cunoștințe minime în ceea ce privește definirea unei  întreprinderi 

sociale, respectiv că are o viziune socială și un plan de afaceri care să susțină 

financiar misiunea socială. Pentru a dovedi îndeplinirea acestei cerințe, cele 5 

persoane vor completa, înainte de înscrierea propriu-zisă, un chestionar. 

Completarea acestuia se va face în fața expertului de selecție grup țintă, 

împreună cu ceilalți 4 viitori parteneri. Punctajul va fi unitar pentru tot grupul 

de 5 persoane, deoarece va fi luat în calcul cel mai bun raspuns din cele 5 la 

fiecare întrebare. Punctajul minim pentru inscrierea in grupul țintă este de 70 

puncte. 
 
 

• în procesul de selecție a grupului țintă se va aplica principiul „primul venit - 

primul servit”, după cum urmează: 
 

o numărul de locuri disponibile este limitat. Prin urmare, în ultimele luni 

de selecție, numărul inscrișilor se va limita exclusiv la numărul de 

locuri rămase disponibile. Departajarea se va face in funcție de 

punctajul obținut, iar în cazul în care două sau mai multe grupuri obțin 

același punctaj, criteriul de departajare luat în calcul va fi punctajul 

cumulat de la intrebarile nr. 11 și 14 din chestionarul de înscriere; 
 

o înscrierea în grupul țintă se va realiza cronologic (lunar). Astfel, este 
 

posibil ca într-o luna punctajul de înscriere pentru o persoană să fie de 
 

70 puncte, iar în altă lună acesta să fie mai mare de 70 puncte. 



 

 

 
 

Procesul de selecție 
 
 

Câteva mențiuni importante: 
 

➢  Procesul de selecție a grupului țintă se va desfășura fără întrerupere, în limita 

locurilor disponibile, începâd cu luna februarie 2020, până la data de 30 

noiembrie 2020. 
 
 

➢  Vor putea să se înscrie în grupul țintă doar persoanele care au cel puțin 4 

asociați cu care împărtășesc aceeași viziune socială și idee de afaceri. 

Înscrierea în grupul țintă se va face simultan pentru toți cei 5 viitori asociați. 

De menționat că numărul 5 este numărul minim de asociați necesar pentru 

înființarea unei întreprinderi sociale (conform Legii 219/2015). 
 
 
 
 

➢  Dacă există cazuri în care o persoană dorește să se inscrie în grupul țintă, dar 

nu are 4 asociați alături, aceasta va fi trecută pe o listă de așteptare, alături de 

celelalte persoane care se încadrează în această categorie. În această situație 

intervine facilitatorul, unul dintre experții angajați în proiect; acesta va 

menține legătura cu persoanele aflate pe lista de așteptare, facând posibil 

schimbul de idei, de experiențe, astfel încat să se formeze cât mai multe 

grupuri de 5 persoane. 



 

 

 

➢  Înscrierea în Registrul de grup țintă se va face atât cu respectarea principiului 
 

„primul venit - primul servit”, cât și cu respectarea criteriilor de eligibilitate 

și de selecție, în limita locurilor disponibile. 
 
 
 
 

➢  În cazul persoanelor care își exprimă interesul cu privire la înscrierea în grupul 

țintă, principiul ,,primul venit - primul servit” va fi aplicat în mod concret. 

Persoanele în cauză vor fi contactate telefonic de expertul de selecție grup 

țintă, respectând ordinea cronologică în care și-au exprimat interesul. Astfel, 

expertul de selecție grup țintă va verifica telefonic dacă fiecare persoană 

respectă criteriile de eligibilitate, dacă are o idee de misiune socială 

acompaniată de o idee de activitate economică și dacă are cel putin 4 

susținători care să devină membri ai grupului țintă și, ulterior, asociați în 

întreprinderea socială înființată. Mai apoi, expertul și cei 5 viitori asociați ai 

întreprinderii vor programa împreună întâlnirile următoare, fără a mai 

respecta criteriul ,,primul venit – primul servit”, ci în funcție de programul 

celor 6 persoane implicate. 
 
 
 
 

➢  Principiul „primul venit – primul servit” nu se aplica persoanelor ale căror 

cereri de înscriere sunt respinse, și anume: 

-care nu obțin minimul de 70 de puncte la chestionarul de înscriere; 
 

-care nu aduc toate actele necesare îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. 



➢  Pentru înscrierea în grupul țintă (mai exact numărul din Registrul de grup 

 

 

țintă) se va lua în considerare data la care toate persoanele unui grup de 5 

viitori asociați aduc toate actele cerute (grupul are dosarul complet). 

Partenerii unui grup de 5 persoane vor primi numere consecutive din aceeași 

zi. Totodată, înscrierea în Registrul de grup țintă se va face lunar, în limita 

locurilor disponibile. 
 
 

➢  În lunile în care numărul persoanelor eligible - care au obținut peste 70 de 

puncte la chestionar - va fi mai mare decât numărul de locuri disponibile, 

inscrierea se va face pe baza punctajului obținut (cu conditia ca actele sa fie 

conforme). 
 
 
 

➢  În cazul în care mai multe grupuri de 5 persoane au obținut punctaj egal și nu 

există locuri suficiente pentru toate aceste grupuri, ele vor fi departajate în 

funcție de punctajul cumulat de la întrebarile nr. 11 și 14 din chestionarul de 

înscriere. 
 
 
 

Principalele etape ale procesului de selecție: 
 
 

1.  Întocmirea și actualizarea listei cu persoanele interesate de înscrierea în 

grupul țintă 
 

În fiecare săptămână, coordonatorul de informare și selectie grup țintă se va ocupa 
 

de preluarea datelor transmise de experții de informare regionali și expertii de 



informare județeni și de completarea listei cu persoanele interesate de înscrierea în 

 

 

 

proiect. 
 
 

Ulterior, coordonatorul de informare și selecție grup țintă va evalua rezultatele 

procesului de informare în vederea selectării grupului țintă și va transmite expertului 

de selecție grup țintă lista persoanelor interesate de înscrierea în proiect. Această 

listă va conține doar persoanele care au confirmat experților de informare telefonic, 

personal, sau pe mail că indeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție, respectiv: 
 

• au domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est; 
 

• au împlinit vârsta de 18 ani; 
 

• au absolvit cel puțin studii medii; 
 

• au cel puțin încă 4 persoane (viitori asociați) care vor să se înscrie în grupul 

țintă și alături de care doresc să înființeze o întreprindere socială; 

• au o viziune socială, o idee de afaceri și știu ce înseamnă o întreprindere 

socială (noțiuni minimale din Legea 219/2015); 

• au  timp  și  disponibilitate  să  participe  la  cursurile  organizate  în  cadrul 

proiectului. 
 
 
 
 

2. Întocmirea și actualizarea listei de așteptare 
 
 

În cazul în care există persoane care declară că îndeplinesc toate criteriile de 

eligibilitate, însă nu au încă 4 viitori asociați alături de ele, expertul de infomare va 

trece persoanele în cauză pe o listă de așteptare care va fi transmisă facilitatorului. 



Acesta se va ocupa de sprijinirea persoanelor din lista de așteptare, astfel încât ele 

 

 

 

să identifice misiuni sociale și idei de afaceri comune și să poată astfel forma grupuri 

de câte 5 persoane. 
 
 
 

3. Întâlnirea dintre expertul de selecție grup țintă și persoanele 
 

care corespund profilului 
 
 

Expertul de selecție grup țintă va contacta telefonic, în fiecare lună, persoanele 

interesate de înscrierea în proiect și va verifica informațiile primite de la experții de 

informare. Ulterior, va stabili o întâlnire personală cu fiecare grup de minimum 5 

persoane (cei care intenționează să elaboreze planul de afaceri și, dacă acest plan se 

aprobă spre finantare, să înființeze întreprinderea socială). Această întalnire va alea 

loc la o dată și într-o locație stabilite de comun acord. 
 
 
 
 

4. Completarea chestionarului de înscriere 
 
 

În timpul întâlnirii menționate la punctul 3, expertul de selecție va informa grupul 

de minimum 5 persoane cu privire la formalitățile care trebuie parcurse în procesul 

de înscriere în grupul țintă, precum și în ceea ce privește drepturile și obligațiile pe 

care le vor avea după înscriere. 
 

De asemenea, expertul de selecție va prezenta persoanelor care doresc să se înscrie 

cele 2 documente amintite mai jos și le va ruga să le completeze în timpul întâlnirii, 

sub supravegherea acestuia: 



 

 

• Chestionarul de înscriere (anexa 1) 
 

• Cererea de înscriere în proiect (anexa 2) care cuprinde și acordul GDPR 
 
 

Fiecare persoană interesată de înscrierea în grupul ţintă va trebui să prezinte în 

chestionarul de înscriere o idee de întreprindere socială, menționând următoarele 

aspecte: 
 

▪ misiunea socială; 
▪ o  problemă  socială  a  cărei  rezolvare  o  constituie  misiunea  socială  a 

 

întreprinderii; 
 

▪ activitatea economică a întreprinderii; 
▪ noțiuni minime privind reglementările legale ale unei întreprinderi sociale. 

 
 

Totodată, membrii unei echipe de 5 persoane vor de răspunsuri asemănătoare, așa 
 

cum este firesc. 
 
 

În ceea ce privește ideea de întreprindere socială prezentată de o persoană la 

înscrierea în grupul ţintă, aceasta poate fi îmbunătăţită sau schimbată radical în urma 

absolvirii cursurilor de antreprenor în economia socială şi manager de întreprindere 

socială. În acest caz, schimbarea radicală a ideii inițiale va trebui să fie motivată la 

depunerea planului de afaceri. De asemenea, dacă schimbarea ideii de întreprindere 

socială aduce cu sine îeșirea persoanei din grupul de 5 asociați, aceasta va trebui să 

iși găsească alt grup. 



 

 

5. Evaluarea chestionarului de înscriere 
 
 

Cele două documente completate, chestionarul de inscriere si cererea de inscriere în 

proiect, vor fi transmise coordonatorului de informare și selecție grup țintă care va 

distribuie unui expert implicat în activitatea A.2 evaluarea răspunsurile la 

întrebarile din chestionar și alocarea un punctaj motivat. Astfel coorodonatorul se 

va asigura, în funcție de disponibilitatea celor 2 experti informare regionali, a celor 

6 experti informare judeteni si a expertului de selectie grup țintă, că nu există 

întârzieri. 

Fiecare persoană care a completat un chestionar va primi punctajul și grila de 

evaluare. Evaluarea chestionarelor de înscriere în grupul țintă se va face într-un 

termen de maximum 10 zile lucrătoare, începând cu ziua în care toate chestioanarele 

unui grup de 5 asociați sunt completate. 
 

De asemenea, toți membrii unei echipe vor primi o singură nota, întrucât se va lua 

în considerare cea mai bună notă primită de oricare din cei 5 membri ai echipei 

pentru fiecare întrebare din chestionar. 
 
 
 
 

6. Evaluarea chestionarului: punctajul mimim pentru înscrierea 
 

în grupul țintă și contestarea punctajului 
 
 

Punctajul minim pentru înscrierea în grupul țintă este de 70 puncte, astfel încât 

persoanele care obțin sub 70 de puncte nu se vor putea înscrie în grupul țintă, 

deoarece persoanele care nu au nicio viziune socială și nicio idee de întreprindere 

socială nu pot participa la proiect. 



 

 

 

Persoanele care obțin punctajul minim de 70 de puncte vor fi trecute pe o listă care 

va fi transmisă expertului de selecție grup țintă la finalul evaluării. În funcție de 

numărul persoanelor înscrise în luni diferite și de gradul lor de  pregătire,  punctajul 

minim poate varia: de exemplu, într-o lună poate fi de 70 puncte, iar în luna 

următoare de 80 de puncte. 
 

În cazul în care într-o lună de înscrieri vor fi mai multe persoane care au obținut 

punctajul minim de 70 puncte decât locuri rămase disponibile, criteriul de 

departajare pentru punctajele egale va fi punctajul cumulat la întrebările nr. 11 și 14. 
 

Orice persoană poate contesta punctajul obținut, în termen de 5 zile lucratoare de la 

primirea rezultatului (nu include ziua în care a fost primit rezultatul) și se poate 

stabili prin data primirii mailului/sms-ului/hârtiei prin curier/poștă. Contestația se 

depune pe mailul proiectului, în atenția managerului de proiect, argumentată, iar 

acesta va emite un răspuns în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea contestației. 

Dacă managerul va considera că este necesar, va invita contestatarul la un interviu 

pentru susținerea punctului de vedere care va fi înregistrat. În cazul susținerii unui 

interviu, termenul de 5 zile lucrătoare curge de la data acestuia. 
 
 
 
 

7. Depunerea  documentelor  necesare  înscrierii  (care  dovedesc 

eligibilitatea) 
 

După ce experții de informare vor aduce la cunoștință persoanelor al căror chestionar 

de înscriere a fost evaluat statutul lor in cadrul proiectului (respectiv ,,Selectat în 



 

 

grupul țintă”/,,Respins”), expertul de selecție grup țintă și persoanele selectate vor 

stabili o locație de comun acord pentru o întâlnire. Scopul acesteia va fi ca expertul 

de selecție grup țintă să comunice fiecărei persoane documentele necesare pentru 

înscriere, și anume: 
 

▪ copie a Cărții de Identitate; 
▪ copie a certificatului de naștere; 

 

▪ copie a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele nu coincide în 
 

documentele prezentate); 
 

▪ copie a adeverinței/diplomei de studii; 
 

▪ act doveditor în original din care să rezulte statutul pe piața muncii/declarație 

pe propria răspundere, în cazul în care nu au un statut oficial. 
 

Toate copiile amintite mai sus vor purta mențiunea ,,conform cu originalul” și 

semnătura titularului. 
 

De asemenea, în timpul aceleiași întâlniri dintre solicitanți și expertul de selecție 

grup țintă, solicitanții vor completa următoarele documente: 
 

▪ Declarație pe propria răspundere că solicitantul nu are/nu va avea calitatea de 

acționar majoritar în structura altor întreprinderi la momentul semnării 

contractului de finanțare (vezi anexa 3) și că nu face parte din grupul țintă al 

unui alt proiect finanțat în cadrul acestui apel POCU (,,Sprijin pentru 

înființarea întreprinderilor sociale” AP4/PI9.v/OS 4.16) 
 

▪ Formularul  de  înregistrare  individuală  a  participanților  la  operațiunile 

finanțate prin POCU 2014-2020 (vezi anexa 4) 



 

 

 

Ulterior, dosarele complete ale persoanelor înscrise în grupul țintă vor fi transmise 

coordonatorului informare și selecție grup țintă. După verificarea de către acesta a 

corectitudinii dosarului de înscriere (criteriile de eligibilitate și selecție îndeplinite, 

dosarul de înscriere complet), expertul selecție grup țintă va efectua operarea 

înscrierilor în Registrul de grup țintă. 
 

Pentru asigurarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, se va avea în 

vedere ca raportul dintre aceştia să fie 50/50, cu o toleranţă de ± 10%. În vederea 

respectării acestei caracteristici se vor face evaluări lunare ale registrului de grup 

țintă și se vor lua măsuri de recalibrare a țintelor de informare. Astfel, dacă raportul 

va fi puternic dezechilibrat în defavoarea femeilor înca din primele luni, se va putea 

lua măsura suspendării informării persoanelor de sex masculin până la atingerea unui 

raport echitabil și viceversa. 
 
 
 
 

Lista documentelor necesare înscrierii 
 
 

Lista completă a documentelor necesare înscrierii este următoarea: 
 
 

1.  copie a Cărții de Identitate 
 

2.  copie a certificatului de naștere 
 

3.  copie a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele nu coincide în 
 

documentele prezentate) 
 

4.  copie a adeverinței/diplomei de studii 
 

pe fiecare copie va exista mențiunea ,,conform cu originalul” și va fi semnată de 

către titular 



 

 

 

5.  act doveditor în original din care să rezulte statutul pe piața muncii/declarație 

pe propria răspundere, în cazul în care nu au un statut oficial. 

6.  chestionarul de înscriere completat (anexa 1) 
 

7.  cererea de înscriere în proiect (anexa 2) 
 

8.  Declarație pe propria răspundere că solicitantul nu are/nu va avea calitatea de 

acționar majoritar în structura altor întreprinderi la momentul semnării 

contractului de finanțare (vezi anexa 3) și că nu face parte din grupul țintă al 

unui alt proiect finanțat în cadrul acestui apel POCU (,,Sprijin pentru 

înființarea întreprinderilor sociale” AP4/PI9.v/OS 4.16) 
 
 

9. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile 

finanțate prin POCU 2014-2020 (vezi anexa 4) 
 
 
 
 
 
 

Calendarul procesului de selecție 
 

 

➢  Informarea și selecția grupului țintă (activitatea A.2.) se va efectua în lunile 
 

decembrie 2019 – noiembrie 2020 ale proiectului și va avea următoarele etape: 
 
 
 

• Informarea publicului în vederea selecției grupului țintă (subactivitatea 
 

A.2.1.), care se va desfășura în lunile decembrie 2019-noiembrie 2020 



 

 

• Selecția grupului țintă (subactivitatea A.2.2), care se va desfășura în 
 

lunile februarie 2020 – noiembrie 2020 
 
 
 

• Coordonarea și monitorizarea activităților de informare și selecție a 

grupului țintă cu accent pe respectarea egalității de șanse (subactivitatea 

A.2.3.), care se va desfășura în lunile decembrie 2019– noiembrie 2020 
 
 

➢  Derularea programului de formare (activitatea A.3.) în cadrul căreia se vor 
 

desfășura cele 2 cursuri: 
 
 
 

• Cursuri de antreprenor în economia socială (subactivitatea A.3.2.), care    

vor avea loc în lunile martie 2020 – decembrie 2020 
 
 
 
 

• Cursuri de competențe civice și sociale (în cadrul subactivitatii 

A.3.4.), care vor avea loc în lunile august 2020 – ianuarie 2021 
 
 
 

➢  Selecția planurilor de afaceri (activitatea A.4.) se va desfășura în lunile 

august 2020 – ianuarie 2021. Planul de afaceri se va depune oricând începând 

cu luna 7 de proiect, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea celor 2 

cursuri menționate mai sus. 



 

 

 

Informarea grupului țintă 
 
 

Campania de informare în vederea selecţiei grupului ţintă va asigura informarea unui 

număr de cel puțin 960 persoane, fără restricţie şi cu respectarea principiului 

egalităţii de şanse. Pentru a atinge acest obiectiv, campania va avea două 

componente: 
 

• în mediul online: crearea de bannere și difuzarea lor prin Google AdWords și 

FacebookAds, crearea și funcționarea unui landingpage și pagina de facebook 

a proiectului. Această modalitate de promovare va facilita accesul la 

informaţie şi comunicare între persoane interesate de economia socială, studii, 

informaţii despre proiect şi modul în care se pot înscrie. 
 

 
 

• în teritoriu: va fi realizat un afiș cu informații cheie despre proiect care va fi 

postat în puncte strategice în fiecare judeţ din regiunea Sud-Est. De asemenea, 

se va distribui un leaflet persoanelor interesate. In fiecare judeţ va exista un 

expert de informare judeţean care se va întalni personal cu cetăţenii interesaţi 

de înscrierea în proiect, pentru a le răspunde la întrebări. 
 
 
 

Expertul de informare regional va oferi informații detaliate despre proiect, precum 

și despre obligațiile și beneficiile ce decurg din înscrierea în grupul țintă al acestuia 

oricărei persoane interesate. Totodată, expertul de informare regional va răspunde la 

întrebările expuse de persoanele interesate pe mailul proiectului sau pe forum și va 

contacta telefonic persoanele care au solicitat informații suplimentare pe pagina de 



 

 

 

Facebook/prin email/prin intermediul landing page-ului. În urma acestor acțiuni, 

expertul de informare regional va transmite coordonatorului de informare și selecție 

grup țintă lista persoanelor interesate să se înscrie în proiect, în fiecare săptămână. 
 

Pe toată perioada informării se va pune accent pe criteriul eliminatoriu al existenței 

grupului de minimum 5 persoane, care să împărtășească aceeași idee de întreprindere 

socială, și se vor transmite informații detaliate cu privire la criteriile de eligibilitate 

și selecție în grupul țintă. 
 

Fiecare grup de 5 persoane care își exprimă interesul de a se înscrie în grupul țintă 

al proiectului va fi înscris pe o lista care este transmisă săptămânal coordonatorului 

de informare și selecție grup țintă. În cazul în care există persoane care doresc să se 

înscrie în grupul țintă al proiectului, dar nu și-au identificat cei 4 parteneri, acestea 

vor fi înscrise pe o listă de comunicare care este transmisă facilitatorilor. Ei vor 

asigura comunicarea între persoanele interesate și colaborarea între acestea în cazul 

în care au idei și viziuni comune. 
 
 
 
 
 
 
 

Nevoile grupului țintă 
 
 

Nevoile identificate pentru cei 120 de membri ai grupului țintă sunt: 
 

▪ nevoia dobândirii de competenţe civice şi sociale identificată atât de studiul 
 

Ashoka, cât și de Eurostat Business Demography și de datele de la Registrul 



 

 

Comerțului pentru regiunea Sud-Est (în 2018, ritmul de desființare a firmelor 

a fost mai mare decât cel de înființare); 
 
 

▪ nevoia dobândirii de cunoștințe și abilități în domeniul antreprenorial și 
 

managerial; 
 
 
 

▪ nevoia de consultanţă în afaceri pentru a identifica pieţe pentru desfacerea 
 

produselor/bunurilor; 
 
 
 

▪ nevoia de sprijin pentru a întelege cum se aplică concret noţiuni precum 

elaborarea unui plan de afaceri, analiza de piaţă, analiza SWOT, citirea unui 

bilanț etc.; 
 
 

▪ nevoia de finanțare, deoarece creditele bancare sunt foarte scumpe, nu există 
 

cultura și infrastructura de fundraising; 
 
 
 

▪ nevoia de integrare, de construire de parteneriate, de expertiză și de know- 

how cu entități din România și UE, care sa unească inițiativele, izolarea celor 

câtorva structuri de economie socială din regiunea Sud-Est fiind 

descuranjantă. 



 

 

 

Motivațiile grupului țintă 
 
 
 

Motivațiile identificate pentru cei 120 de membri ai grupului țintă sunt: 
 

▪ în special în cazul persoanelor cu venit redus, dar nu numai pentru acestea: 

conștientizarea faptului că pot beneficia de sprijin prin care să-și asigure 

(pentru sine şi pentru familie) un venit decent si relativ stabil, cu condiția ca, 

direct sau indirect, să ajute și alte persoane (ca beneficiari, colaboratori, sau 

angajați); 
 
 

▪ în special în cazul persoanelor cu venituri medii, dar nu numai pentru acestea: 

conștientizarea faptului că doar prin asociere cu alții, cedând o parte din 

timpul pe care îl au, pot face ceva pentru îmbunătățirea situației din locul în 

care trăiesc, asigurându-și și lor o viata mai buna; 
 
 

▪ în cazul persoanelor cu venituri peste medie, dar nu numai, decizia de a se 

focaliza pe satisfacerea unei nevoi sociale este legată de satisfacția de a-i ajuta 

pe alții (compasiune, asocierea cu respectul si recunoștința celor ajutați, 

motivații religioase șamd.) odată ce nevoile proprii sunt în totalitate sau în 

mare parte satisfacute; 
 
 

▪ În plus, studiile arată că toate persoanele care se implica într-o întreprindere 

socială ca asociați conștientizează beneficiile pe care le au, altele decât cele 



 

 

materiale: câștig de experiență, relații sociale, dobândirea de competențe noi, 

imagine/stimă de sine etc. 
 
 
 
 
 
 

Beneficiile grupului țintă 
 
 

Toate cele 120 de persoane care fac parte din grupul țintă al proiectului ,,Afaceri de 
 

bine” vor beneficia de: 
 
 

• cursuri de formare în următoarele domenii: Antreprenor în economia socială, 

Manager de întreprindere socială și Competențe civice și sociale, care îi vor 

ajuta pe membrii grupului: 

- să definească problemele a căror rezolvare vor constitui misiunea 

socială a intreprinderii; 

- să determine minusurile existente în produsele/serviciile existente de 

economie socială și modul în care întreprinderile sociale ce vor fi 

înființate vor aduce un plus de valoare în raport cu situația prezentă; 

- să identifice abilitățile personale și acele trăsături de personalitate care 

le permit să creeeze plus valoare; 

- să decidă asupra unui model de business, cel mai potrivit pentru 

misiunea socială pe care și-au propus-o. 

• sprijin pentru structurarea ideilor de activități în economia socială, în vederea 

elaborării planului de afaceri; 

• un proces transparent de selecție a planurilor de afaceri. 



 

 

 

Cei 105 membri ai grupului țintă ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre 

finanțare (5 asociați pentru fiecare plan de afaceri x 21 de planuri de afaceri 

câștigătoare) vor beneficia de: 
 

• consiliere personalizată; 
 

• subvenție pentru înființarea unei întreprinderi sociale în valoare totală de 
 

462.380 lei/plan de afaceri; 
 

• crearea de rețele de sprijin și parteneriate pentru transfer de bune practici și 

informații cu entități de economie socială de la nivel regional, național și 

european. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizat,                                                                                                      Avizat, 
 

Coordonator informare și selecție grup țintă                                 Manager de proiect 
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Axa prioritară: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Obiectiv specific: “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” 
Titlul proiectului: Afaceri de bine 
Contract POCU/449/4/16 - cod SMIS 127078 

 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROIECTUL 
„Afaceri de bine” 

Subsemnatul/a .............................................................................. cu domiciliul/ reședința (se trece domiciliul 

sau reședinta, respectiv locația care are relevanță pentru proiect) în localitatea. ......…................................, 

județ……………………...str. ............................................................, nr. ........, bl. ..........., ap. ........., având 

CNP ..........................................., CI cu seria ........ nr. ............... și vârsta de ....... ani doresc să fac parte din 

grupul ţintă al proiectului „Afaceri de bine”. 

Am fost informat(ă) despre obiectivele, activităţile și rezultatele previzionate ale proiectului. 

Doresc să particip la activitățile desfășurate în cadrul proiectului: 
 

o cursuri:  antreprenor  în  economia  socială  (initiere),  manager  de  întreprindere  socială  (inițiere), 
competenţe civice şi sociale 

o selecția planurilor de afaceri in vederea susținerii înființării și funcționării unei întreprinderi sociale, 
o stagii de consiliere 

 
Pentru a participa la selecția planurilor de afaceri înțeleg că este necesar să elaborez și să depun un plan de 
afaceri împreună cu alte cel puțin 4 persoane care se vor înscrie în grupul țintă. În cazul în care planul nostru de 
afaceri este selectat pentru finanțare, aceste persoane vor deveni asociați/acționari ai noii întreprinderi. În 
consecință înteleg că voi deveni membru al grupului țintă doar în momentul în care și celelalte 4 persoane vor 
depune cererea de însciere șă actele necesare. 

 
Aceste persoane vor fi (nume, prenume): 

1) 2) 
3) 4) 

 

 
 

Consimt  în  mod  expres  şi  neechivoc  ca  datele  mele  cu  caracter  personal,  inclusiv  fotografii  și 
înregistrări video, să fie utilizate și prelucrate de către beneficiar în cadrul proiectului, prelucrate în aplicaţiile 
electronice SMIS/MySmis în toate fazele de evaluare, contractare, implementare/ sustenabilitate a proiectului 
“Afaceri de bine” cu respectarea dispozitiilor Regulamentului 679/2016 si a Directivei 2002/58/CE privind 
protectia datelor cu caracter personal.si a Ordinului nr. 1848/2019 

 
Nume şi prenume Avizat 
Semnătura Expert selectie grup tinta 



FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

- 

Axa prioritară: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Obiectiv specific: “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” 
Titlul proiectului: Afaceri de bine 
Contract POCU/449/4/16 - cod SMIS 127078 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

(această declarație se completează dacă ați luat cel putin 70 de puncte la chestionarul de înscriere) 
 

Subsemnatul/a …….............................................................................  domicilat(ă) în localitatea ..................... 
................................,  judet  …………...str.  .....................................................,  nr.  ....,  bl.  …..,  ap.  .....,  cu 
resedința în localitatea ...………………………………., județ ……………………,  str…………………… … 
…  ……..,  nr……,  bl…….,  ap…..,  telefon  ………………………..,  email……..………………………….. 
având CNP ................................................, BI/CI cu seria ............. nr ................... și vârsta de ........... ani , 

 
declar pe propria răspundere că NU sunt membru în grupului tinta al unui alt proiect finanţat în cadrul acestui 
apel POCU (“Sprijin pentru înfiinţarea întreprinderilor sociale” AP 4/PI9.v/OS 4.16). 
Înțeleg și-mi iau angajamentul că nu mă voi înscrie în grupul țintă al unui alt proiect finanțat în cadrul 
acestui apel, în caz contrar urmând a fi eliminat din grupul țintă. 

 
De asemenea declar că: 

Nu am calitatea de asociat majoritar în cadrul unei întreprinderi 
Am calitatea de acţionar majoritar al întreprinderii ............................................................................. 

dar  la  data  semnării  contractului  de  finanţare  a  întreprinderii  sociale  pe  care  o  voi  înființa  în  cadrul 
proiectului „Afaceri de bine”, îmi asum faptul ca NU voi deţine calitatea de acţionar majoritar al vreunei alte 
întreprinderi cu excepția celei înființate în proiect. 
Înțeleg că încălcarea acestei condiții va duce la excluderea mea din grupul țintă al proiectului „Afaceri 
de bine” și mă obligă la returnarea tuturor cheltuielilor făcute cu mine și pentru mine în cadrul 
proiectului. 

 
Atasez declarației: 

- copie conform cu originalul după BI/CI (cu viza de flotant, dacă e cazul) 
- copie conform cu originalul după cerificatul de căsătorie (dacă numele nu coincide pe toate actele) 
- copie conform cu originalul după ultima diplomă de studii (cel puțin bacalaureat) 
- acte care dovedesc statutul meu pe piata muncii (se bifează actul adus): 

adeverință de student, 
documente care atestă ocuparea pe cont propriu - certificat constatator PFA, II, IA, actionar 
minoritar SRL/SA emis de Registrul Comertului samd, 
adeverință salariat, contract de drepturi de autor, 
adeverință de șomaj, concediu de crestere a copilului, 
declaratie pe proprie răspundere că sunt inactiv pe piata muncii 

 
 

Nume şi prenume Avizat 
 

Semnătura Expert selectie grup tinta 
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Formularul de înregistrare individuală a participanților 
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 
 

Cod SMIS proiect: 127078 
 

Axă prioritară: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
 

Titlu proiect: Afaceri de bine 
 

OIR/OI responsabil: POSDRU Sud-Est 
 

 
 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

ANEXA 8 

 
 

Date de contact:            ………………………………………………………………………………………………………................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

Data intrării în operațiune:       …………………………………………….. 

CNP:                                                …………………………………………..... 

Zonă: 
Urban 
Rural 
Localizare geografică: 

Regiune:      ……………………………………….. 
Județ:         ………………………………………… 
Unitate teritorial administrativă: ………………. 

Gen: 
Masculin 
Feminin 

 
 

Vârsta:  
Persoană cu vârsta sub 25 ani 
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 
 
 

Categoria de Grup Țintă din care face parte: …………………. 
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată 
Angajat 

 

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 
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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) - de scurtă durată 
 

Studii superioare (ISCED 6) - Licență 

Studii superioare (ISCED 7) - Master 

Studii superioare (ISCED 8) - Doctorat 

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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Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune 
 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 
 

Situația pe piața forței de muncă: 
 

Angajat 
 

Angajat pe cont propriu 
 

Șomer 
 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 
 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 
 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 
 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 
 

- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 
 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 
 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant 
 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant 
 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 
 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 
 

 
 

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) - de scurtă durată 
 

Studii superioare (ISCED 6) - Licență 

Studii superioare (ISCED 7) - Master 

Studii superioare (ISCED 8) - Doctorat 

 
 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 
…………………… 
Data: 
…………………. 
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Secțiunea C.  Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune 
 
 

- Persoană care are un loc de muncă 
 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 
 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 
 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 
 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă 
 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 
 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă 
 

- Altă situație: ...................................................... 
 

 
 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 
 

…………………… 
 

Data: 
 

…………………. 
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 
 
 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU 
 

 
 

Da 
 

Nu 
 

- Denumire: 
 

- Adresa: 
 

- Județ: 
 

- Localitate: 
 

- Telefon: 
 

- Fax: 
 

- Email: 
 

- Website: 
 

- Cod unic de înregistrare fiscală: 
 

- Dată intrare în operațiune: 
 

- Dată ieșire din operațiune: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 
…………………… 
Data: 
…………………. 


