
 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DE RECRUTARE ŞI 

SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ  

 

 

 

  



 

 

 

CAP. I CADRUL GENERAL  
 

Prezenta metodologie este realizată în vederea selectării grupului țintă aferent ptoiectului 

„Acceleratorul de întreprinderi sociale”, ID 127384, implementat în perioada 26 iulie 2019 – 25 

iulie 2022, la nivel naţional, de Fundaţia „Alături de Voi” România, în parteneriat cu Structural 

Consulting Group şi finanţat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.  

 

Proiectul menționat creează cadrul pentru înfiinţarea a minim 21 de AFACERI SOCIALE, ca soluţie 

sustenabilă pentru reducerea disparităţilor sociale, combaterea sărăciei şi crearea de locuri de muncă 

incluzive, pentru persoane care aparţin grupurilor defavorizate. 

 

 

    Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă:  

 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună 

a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 104/2000 al Consiliului;  

b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse 

agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;  

c) întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării 

produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:  

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor 

în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile 

în cauză;  

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către 

producători primari.  



 

 

d) pentru activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv 

ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării 

unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;  

e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față 

de cele importate;  

f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.  

 

 

Beneficiari ai activităţilor vor fi 105 PERSOANE, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani (cu excepţia 

tinerilor din categoria NEETS), care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale, în toate regiunile ţării 

(excepție regiunea Bucureşti – Ilfov).   

 

 

Activităţile, structurate pe patru componente, vor fi implementate în două etape, după cum 

urmează: 

 

 

ETAPA  
 

 

PROMOVARE  

 

Informarea a cel puţin 10000 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:  

 

1. Campanie de promovare online, care are rolul de a facilita transmiterea de informaţii cu 

privire la oportunitatea de finanţare pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, în rândul 

persoanelor conectate la platforme, site-uri de specialitate, grupuri constituite pe social 

media şi alte canale online.  

2. Campanie offline, care presupune derularea unei caravane de informare în 7 oraşe (Iaşi, 

Constanţa, Craiova, Timişoara, Braşov, Ploieşti, Cluj-Napoca) cu scopul de a prezenta 

oportunităţile de formare, finanţare şi diferite modele de bună practică din România şi UE.  

 

 

FORMARE  

 

Creşterea competenţelor profesionale în domeniul economiei sociale unui număr de 105 

persoane, în vederea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi sociale.  

 

 



 

 

Persoanele care intenționează să aplice 

pentru competiția de planuri de afaceri 

(pentru obţinerea de finanţare pentru 

înfiinţarea de întreprinderi sociale), trebuie 

să întrunească condițiile de eligibilitate 

pentru GRUP ȚINTĂ proiect (vezi capitolul 

III) și să urmeze unul dintre CURSURILE DE 

SPECIALIZARE derulate gratuit de 

administratorul schemei de grant, Fundaţia 

„Alături de Voi” România.   

În acest sens, vor fi derulate două cursuri de 

formare profesională (ANC) în ocupaţiile 

„Antreprenor în Economia Socială” şi 

„Manager de Întreprindere Socială”.  

 

 

 

ETAPA 
 

 

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 cadrul acestei componente, vor fi realizaţi următorii paşi: 

1. Derularea unei competiţii pentru depunerea de planuri de afaceri. Competiţia în sine va avea 

trei etape: evaluare administrativă, evaluare tehnică, pitch final. 

2. Oferirea de sprijin şi consiliere în înfiinţarea întreprinderilor sociale ca entităţi juridice. Se va 

oferi consiliere individuală şi de grup şi vor fi organizate webinarii, pe diferite subiecte de 

interes. 

3. Demararea activităţii întreprinderilor sociale şi decontarea cheltuielilor efectuate din 

subvenţie.  

4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Proiectul răspunde în mod direct Priorităţii de investiţie 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi 

a integrării profesionale în întreprinderile sociale şi promovarea economiei sociale şi solidare pentru 
a facilita accesul la locuri de muncă şi Obiectivului Specific 4.16: Consolidarea capacităţii 
întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră sustenabilă.  
 
De asemenea, acestea contribuie la atingerea indicatorului de 743 de entităţi de economie socială 
sprijinite, planificate ca indicator de program (4S63) de a fi atinse până în anul 2023.  
  



 

 

CAP. II OFERTA 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 unul dintre CURSURILE DE SPECIALIZARE derulate 

gratuit de Fundaţia „Alături de Voi” România, în ocupaţiile:  

 

ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ, cod COR: 112032 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Loc de desfășurare: Sediul Fundaţiei „Alături de Voi” România, str. Bazinelor nr.5, sat Uricani, 
com. Miroslava, judeţul Iaşi 

Durata: 40 ore 
Nivelul de studii solicitat: studii medii finalizate cu diplomă de Bacalaureat   
Tip de certificat obținut: emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) 
 

MANAGER ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ, cod COR: 112036 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Loc de desfășurare: Sediul Fundaţiei „Alături de Voi” România, str. Bazinelor nr. 5, sat Uricani, 

com. Miroslava, judeţul Iaşi 
Durata: 40 ore  
Nivelul de studii solicitat: minim studii medii cu diplomă de Bacalaureat. 
Tip de certificat obținut: emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) 
 
 
Partea practică va fi realizată în cadrul întreprinderii sociale de inserţie detinută de către solicitant şi 

care are ateliere de producţie/servicii în domeniile: textile, legătorie şi tipografie, personalizare şi 

decoraţiuni, arhivare fizică, electronică şi depozitare documente, turism şi ocupare persoane cu 

dizabilităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O persoană poate participa doar la un singur curs, la alegere.  

 

La finalizarea programului de formare antreprenorială, beneficiarul 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.  

 

Suplimentar, în etapa a II-a, persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanţare, 

vor putea accesa cursul ANC „Inspector Resurse Umane” sau workshop-ul „Laboratorul de 

Antreprenoriat Social”, care îi va ajuta în crearea şi menţinerea locurilor de muncă şi la înţelegerea 

aspectelor legate de inserţia socio-profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile, dar şi la 

gestionarea afacerii sociale înfiinţate.  

 

În cadrul programelor de formare profesională se va pune accentul pe principiile egalităţii de şanse, 

dezvoltare durabilă, economie circulară, economie colaborativă.  

 

Informaţii suplimentare despre cursuri, formatori şi perioadele de desfăşurare sunt disponibile pe 

site-ul acceleratorul.alaturidevoi.ro.   

 

 

 

 



 

 

CAP. III GRUP ŢINTĂ  
 

Grupul ţintă se încadrează în categoriile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii 

specifice ”POCU/449/4/16/Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a 

funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă” şi va fi format din 105 persoane care doresc să 

înfiinţeze întreprinderi sociale. 

 

III.1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE A GRUPULUI ŢINTĂ 
 

Grupul țintă este format din 105 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale și 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

▪ au între 18 și 65 de ani; 

▪ au domiciliul sau reşedinţa în una din regiunile de dezvoltare: Nord – Est, Nord – Vest, Vest, 

Centru, Sud – Vest, Sud, Sud - Est; 

▪ au studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat.  

 

Cine NU poate face parte din grupul țintă al proiectului: 

 

▪ tinerii NEETs (tinerii cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează o formă de învățământ, 

nu sunt angajați și nu sunt cuprinși într-un program de formare profesională); 

▪ persoanele care au domiciliul / reședința în regiunea București – Ilfov; 

▪ angajaţii liderului de proiect si ai partenerului acestuia, precum şi soţul/soţia sau o ruda 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.  

 

Selecția grupului țintă se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse, combaterii discriminării 

pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală,  

a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal. În selectarea grupului țintă se va 

respecta promovarea egalității între femei și bărbați.  

 

III.2. ÎNSCRIEREA LA CURSURI / DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A GRUPULUI 

ȚINTĂ 

 

În conformitate cu prioritatea orizontală a dezvoltării durabile și a promovării temei secundare POCU 

legată de TIC, înscrierea candidaților se va realiza electronic, pe site-ul 

http://www.acceleratorul.alaturidevoi.ro.   

 

Dosarul de înscriere va conține:    

 

1. Formular de înscriere 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). (Anexa 1) 

2. Copie după documentul care atestă ultima formă de învățământ absolvită (diplomă, 

adeverință, certificat). Documentul va fi transmis în format scanat, prin încărcarea în aplicația 

online de înscriere.  

3. Copie după certificatul de naștere. Documentul va fi transmis în format scanat, prin 

încărcarea în aplicația online de înscriere.   

4. Copie după cartea de identitate, din care să reiasă faptul că persoana are domiciliul sau 

reședința într-unul din județele regiunilor menționate. În situații excepționale, ce vor fi 

supuse analizei Comisiei de evaluare și selecție a grupului țintă, persoana poate face dovada 

domiciliului / reședinței și cu alte documente legale și valabile la momentul înscrierii 

http://www.acceleratorul.alaturidevoi.ro/


 

 

(contracte de închiriere, contracte de vânzare – cumpărare, alte documente de proprietate 

etc.), cu obligația ca, cel târziu până la momentul semnării contractului de subvenție, în cazul 

în care planul de afaceri va fi selectat pentru finanțare, să dovedească cu buletinul, domiciliul 

/ reședința într-o regiune eligibilă. Documentul / documentele vor fi transmise în format 

scanat, prin încărcarea în aplicația online de înscriere.  

5. Copie după certificatul de căsătorie / alt document relevant (doar pentru persoanele 

care și-au schimbat numele în urma căsătoriei). Documentul va fi transmis în format scanat, 

prin încărcarea în aplicația online de înscriere.  

6. Pentru tinerii cu vârsta până în 24 de ani (inclusiv): Un document vizat care să ateste 

că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ sau este angajat, în vederea 

dovedirii faptului că nu se încadrează în categoria tineri NEETs, categorie ce nu este eligibilă 

în cadrul proiectului. Documentul va fi transmis în format scanat prin încărcarea în aplicația 

online de înscriere.  

7. Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU/MFE. Dacă vor 

exista astfel de obligații suplimentare, echipa de proiect va informa candidații și va actualiza 

prezenta metodologie prin publicarea unei erate și comunicarea acesteia tuturor celor 

interesați.    

 

 

   IMPORTANT! 

 

 

Persoanele care vor fi selectate pentru a participa în proiect vor completa, în prima zi de curs, 

următoarele documente:  

▪ Formular de înregistrare grup țintă (denumire exactă: „Formular de înregistrare 

individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020”) (Anexa 3) 

▪ Acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 4)  

▪ Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 5)  

▪ Alte documente necesare obţinerii certificatului ANC (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 experții de recrutare 

grup țintă și vor trece pe ele mențiunea “conform cu originalul”.   

 

În măsura în care, între momentul înscrierii și momentul participării la cursul de formare 

antreprenorială, 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 “Acceleratorul de 

întreprinderi sociale” cu privire la modificările apărute, prin transmiterea unui email la adresa 

acceleratorul@alaturidevoi.ro.   

  

Dosarele de înscriere trebuie să conțină doar documentele prevăzute în prezenta metodologie de 

selecție.   

  

III.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 unul dintre programele de formare antreprenorială.   

 

Dosarele persoanelor care doresc înscrierea în grupul țintă al proiectului vor fi analizate de experţii 

solicitantului implicaţi în proces, pe măsura depunerii lor și, în cazul în care dosarul primit va îndeplini 
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condiţiile de eligibilitate şi selecţie şi va depăşi un prag de calitate de minim 10 puncte (dintr-un 

total de 20) va fi admis în GT și programat cât mai curând la o sesiune de instruire în ocupația de 

“Antreprenor în economia socială” sau „Manager de întreprindere socială”. 

 

Selecția se va realiza în două etape (a nu se confunda cu etapele de implementare a proiectului, 

amintinte mai sus): 

▪ În etapa I (eliminatorie) se va verifica, de către comisia de selecție a grupului țintă, 

îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de către persoana care solicită înscrierea; 

▪ În etapa a II-a, comisia de selecție a grupului țintă va analiza din punct de vedere calitativ, 

aplicația candidatului declarat admis, urmare a parcurgerii etapei I.  

 

Comisia de selecție a grupului țintă va fi formată din expert recrutare grup ţintă şi expert formare 

profesională, sub supervizarea managerului de proiect.  

 

ETAPA I. EVALUAREA ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI  

  

În această etapă, se evaluează conformitatea administrativă și eligibilitatea candidatului de a 

participa la cursurile de formare antreprenorială, pe baza documentelor transmise. În acest sens, se 

va completa grila de eligibilitate de mai jos pentru fiecare candidat înscris:    

  

GRILA DE ELIGIBILITATE 

 

Nr. crt Condiție de îndeplinit DA NU Observații 

1.  
Existența formularului de înscriere corect și 

complet. 

   

2.  
Candidatul intenționează să înființeze o 

întreprindere socială.  

   

3.  Existența descrierii ideii de afaceri.        

4.  
Existența acordului de utilizare a datelor cu 

caracter personal.     

   

5.  Existența copiei cărții de identitate.        

6.  Existența copiei certificatului de naștere.        

7.  

Existența copiei certificatului de căsătorie/a 

altui document relevant (în cazul schimbării 

numelui)  

Notă: Unde nu se aplică, se va menționa „Nu 

e cazul”.  

   

8.  
Existența copiei după diploma ultimei forme de 

învățământ absolvite. 

   

9.  

Pentru tinerii cu vârsta până în 24 de ani 

(inclusiv), existența unui document vizat care 

să ateste că la momentul înscrierii urmează o 

formă de învățământ sau este angajat.  

Notă: În cazul candidaților care au vârsta 

peste 25 de ani (inclusiv) se va menționa  „Nu 

e cazul”.  

   

10.  

Existența altor documente care ar putea fi 

obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU 

(dacă e cazul) 

   

11.  Candidatul are între 18 – 65 ani.    

12.  
Candidatul are domiciliul sau reședința în 

mediul rural sau în cel urban, în una din cele 7 

   



 

 

regiuni de dezvoltare din Romania: Nord – Est, 

Nord – Vest, Vest, Centru, Sud – Vest, Sud, 

Sud – Est. 

13.  
Candidatul a absolvit studii medii, finalizate cu 

diplomă de bacalaureat. 

   

14.  

Candidatul nu a mai participat la cursuri de 

formare antreprenorială similare, cofinanțate 

din fonduri nerambursabile. 

   

15.  

Candidatul nu este angajat al liderului de 

proiect și al partenerilor acestuia, precum și 

soț/soție sau o rudă ori un afin, până la gradul 

2 inclusiv cu un angajat al liderului de proiect 

(Beneficiarului) și partenerilor. 

   

 

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 trece în etapa a II - a. Dacă la 

cel puțin unul din criteriile de eligibilitate se va bifa NU, candidatul nu va putea trece în următoarea 

etapă de evaluare și selecție și va fi respins.  

  

ETAPA II. EVALUAREA APLICAȚIEI CANDIDATULUI  

  

În această etapă, persoanele care au trecut de etapa I, vor primi pe e-mail de la experții de recrutare 

grup țintă formularul de prezentare succintă a ideii de afacere (vezi anexa 2). Aceștia o vor completa 

și o vor trimite înapoi, tot pe e-mail. Comisia de selecție va evalua descrierea ideii de afacere și va 

acorda un punctaj, conform grilei de mai jos:   

 

GRILĂ EVALUARE ȘI SELECȚIE  

 

Criterii Punctaj Observații 

Motivație  

Se acordă punctaj de la 1 la 5   

  

Originalitate  

Se acordă punctaj de la 1 la 5    

  

Realism  

Se acordă punctaj de la 1 la 5 

  

Claritatea exprimării   

Se acordă punctaj de la 1 la 5    

  

TOTAL   

 

Punctajul maxim ce poate fi obținut va fi de 20 puncte. Candidatul va putea fi selectat, numai dacă 

în urma evaluării va avea un punctaj total de minimum 10 puncte.  

 

După selectarea a unui număr de minim 15 persoane, va fi organizată o grupă de curs. Lista 

persoanelor selectate pentru a participa la programul de formare antreprenorială în cadrul proiectului 

va fi actualizată periodic, iar candidaţii vor fi informaţi prin e-mail.  

 

 

 

 



 

 

III.4. DEPUNERE ŞI SOLUŢIONARE CONTESTAŢII 

 

Toate persoanele care transmit aplicaţii pentru înscrierea în grupul țintă vor fi înştiinţate, prin e-mail, 

la adresa furnizată prin formularul de înscriere, cu privire la rezultatul evaluării dosarului de înscriere 

și vor avea posibilitatea formulării unei contestaţii. 

 

Contestația va fi formulată și transmisă în scris de candidatul care contestă rezultatul evaluării printr-

un document, în format scan, semnat de candidat, la adresa de email: acceleratorul@alaturidevoi.ro.  

 

Contestația va fi depusă în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării de 

către comisia de selecție a rezultatului evaluării. Contestația va fi soluționată de o comisie ce 

va avea o componență distinctă de cea inițială, iar rezultatul reexaminării aplicației va fi comunicat 

candidatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.   

 

 

 

 

  



 

 

CAP. IV ALTE ASPECTE IMPORTANTE  
 
 
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/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban 
sau rural. 
 
Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru 

în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează 
proiectul.  
 
Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de 
întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, dar 
nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și AM 
POCU/OI POCU.  

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 
  



 

 

 

ANEXA 1 – FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 
1. Fundaţia ”Alături de Voi” România prelucrează datele cu caracter personal 

furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, acestea fiind 

destinate implementării proiectului „Acceleratorul de Întreprinderi Sociale”, ID 

127384. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt 

comunicate după caz: AM POCU, OIR Nord Est POCU, ANC, Structural Consulting 

Group, alte autorități publice centrale/locale. Prin completarea si trimiterea acestui 

formular vă declarați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale 

în scopul implementării proiectului. 

 

 Sunt de acord 

 Nu sunt de acord 

 

2. Nume și prenume: 

3. Domiciliul (conform cărții de identitate): 

4. Număr de telefon: 

5. Adresa de e-mail: 

6. Ce vârstă aveți? 

! Nu sunt eligibili pentru acest proiect tinerii cu vârste între 16-24 de ani care fac parte din 

categoria NEETs (care nu urmează o formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).  

 

7. Statut profesional 

 Angajat 

 Student 

 Freelancer (contract drept de autor sau contract civil de prestări servicii) 

 Șomer 

 Administrator companie (precizați procent acțiuni deținute) ………................…. 

 Persoană Fizică Autorizată (PFA) 

 Întreprindere Individuală 

 Persoană inactivă pe piața muncii 

 Altă categorie (vă rugăm specificați) ……................…… 

 

8. Dețineți certificare ANC în unul din următoarele cursuri? (vă rugăm să bifați care 

anume, dacă e cazul) 

 Antreprenor în economie socială, cod COR 112032 

 Manager de întreprindere socială, cod COR 112036 

 Nu dețin 

 

9. În ce localitate intenționați să dezvoltați întreprinderea socială? 

 

 

 

10. Descrieți pe scurt afacerea socială pe care doriți să o dezvoltați (domeniu de 

activitate, modelul de business, motivația de a înființa o întreprindere socială, problema / 

nevoia socială abordată, buget necesar, număr de locuri de muncă preconizate a fi create).  

 

 

 

 

 



 

 

11. Care din cele două cursuri de mai jos v-ar ajuta mai mult în dezvoltarea afacerii 

sociale și ați dori să participați la o formare ANC de 40 de ore care va avea loc la 

Iași, la sediul întreprinderii sociale de inserție dezvoltată de către Fundația ”Alături 

de Voi” România? 

 Antreprenor în economia socială, cod COR 112032 (vezi detalii curs) 

 Manager de întreprindere socială, cod COR 112036 (vezi detalii curs) 

 

12. În ce perioadă ați fi disponibil pentru deplasarea la Iași și participarea la cursul 

”Antreprenor în economie socială”? Puteți bifa toate perioadele disponibile: 

 06 – 10.11.2019 

 15 – 19.01.2020 

 19 – 23.02.2020 

 11 – 15.03.2020 

 06 – 10.05.2020 

 

13. În ce perioadă ați fi disponibil pentru deplasarea la Iași și participarea la cursul 

”Manager de întreprindere socială”? Puteți bifa mai multe perioade, dacă aveți 

disponibilitate. 

 05 – 09.02.2020 

 25 – 29.03.2020 

 

14. Vă rugăm să atașați următoarele documente pentru a verifica eligibilitatea dvs. 

pentru încadrarea în grupul țintă eligibil pe proiect. Dacă documentele nu sunt 

disponibile în momentul completării acestui formular, pot fi trimise prin e-mail la adresa 

acceleratorul@alaturidevoi.ro, în maxim 3 zile lucrătoare, pentru a intra în evaluare. 

 Copie carte de identitate 

 Copie certificat de naștere 

 Copie certificat de căsătorie 

 Copie după ultima diplomă de studii absolvite 

 Document care să ateste că la momentul înscrierii, persoana urmează o formă de învățământ 

sau este angajat (pentru persoanele care au până în 24 ani) 

 

15. Ați fost sau sunteți, în prezent, angajat al Fundației “Alături de Voi” România sau 

al Structural Consulting Group? 

  Da 

  Nu 

 

16. Sunteți soț/soție sau o rudă ori un afin, până la gradul 2, inclusiv, cu un angajat 
al Fundației “Alături de Voi” România sau al Structural Consulting Group? 

 Da 

 Nu 

 

Vă mulțumim mult pentru completarea formularului! Dacă nu ați reușit încărcarea online a 

documentelor de suport (copie CI, certificat de naștere, ultima diplomă de studii absolvite, certificat 

de căsătorie (doar dacă numele de pe documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei), 

document care să ateste că la momentul înscrierii, persoana urmează o formă de învățământ sau 

este angajat (valabil pentru persoanele care au până în 24 ani)), vă rugăm să le transmiteți în maxim 

3 zile lucrătoare pe adresa de mail acceleratorul@alaturidevoi.ro. În maxim o săptămână de la 

transmiterea formularului sau, după caz, a documentelor de suport, veți fi contactat/ă de expertul 

recrutare grup țintă al proiectului pentru stabilirea pașilor care trebuie urmați în această competiție!   

mailto:acceleratorul@alaturidevoi.ro
mailto:acceleratorul@alaturidevoi.ro


 

 

ANEXA 2 – FORMULAR APLICARE PROCEDURĂ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

 

1. Nume și prenume: ...................................... 
2. Domiciliul conform cărții de identitate: .................................................................... 

3. Număr de telefon: ................................................. 

4. Adresa de mail: .......................................................... 

 

Căutăm să sprijinim înființarea de afaceri care pot genera impact de tipul celui prezentat 

în imagine și nu numai!  

 

Suntem deschiși să susținem inovația socială centrată pe om, mediu și dezvoltare locală! 

 

 

POVESTEȘTE-NE PE SCURT CE AFACERE SOCIALĂ VREI SĂ DEZVOLȚI! 
***Folosește maxim 2 pagini! 

 

1. Ce domeniu de activitate îți propui să aibă afacerea ta? 

 

 

 

2. Ce nevoi ai identificat în comunitate la care răspunde afacerea ta? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Povestește-ne în maxim 2 paragrafe cine ești și care e motivația ta de a înființa o 

întreprindere socială! 

 

 

 

4. Ce produse / servicii vrei să oferi / prestezi în cadrul afacerii sociale? 

 

 

5. Cine ar fi clienții tăi? 

 

 

 

6. Unde îți propui să deschizi afacerea? 

 

 

 

 

7. Ce impact social va genera afacerea ta? De ce este diferită de o afacere clasică? 

 

 

 

8. Câte locuri de muncă îți propui să creezi și în ce domenii? 

 

 

 

9. De ce buget ai avea nevoie? Ce sumă nerambursabilă ai dori să o primești ca 

subvenție?! 

 

 

 

10. Dacă e cazul și vrei să mai adaugi ceva despre tine și ideea ta de afaceri ... 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXA 3 – FORMULARUL  DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR LA 

OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014 -2020 

 

SECȚIUNEA A. LA INTRAREA ÎN OPERAȚIUNE 

1. Date de contact:  
 

Nume şi prenume: ______________________________________________________ 

Adresă domiciliu:  ______________________________________________________ 

Locul de reședință:  _____________________________________________________ 

Telefon:  ________________________________________ 

E-mail:  _________________________________________ 

2. Data intrării în operațiune: __________________________ 

3. CNP:  _____________________________________________ 

4. Zonă:  

 Urban  

Rural 

5. Localizare geografică:  

Regiune: _____________________________________________________________ 

Județ: _______________________________________________________________ 

Unitate teritorial administrativă: ___________________________________________ 

6. Gen: 

 Masculin  

 Feminin 

7. 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    

8. 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 

 

9. 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)  

Studii superioare (ISCED 8)  

fără ISCED 

 

10. 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                 

 

Data: ___________________     

 

                                                             

 

    Semnătură participant:            Semnătură responsabil cu înregistrarea  participanților: 

      __________________                        ____________________________________ 

                                                         

Notă! Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 

utilizarea și prelucrarea datelor personal 

  

ş 



 

 

ANEXA 4 – ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din data de 

27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea 

datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. 

FUNDAŢIA „ALĂTURI DE VOI” ROMÂNIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și 

numai pentru scopurile specificate explicit de către dvs., datele personale pe care le furnizați despre 

dvs., respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de 

reprezentare. 

Scopul colectării datelor este pentru implementarea proiectului „Acceleratorul de întreprinderi 

sociale”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Contract nr: 449/4/16/127384, 

respectiv: primirea aplicaţiilor ce constituie înscrierea dvs. în grupul ţintă al proiectului, verificarea 

aplicaţiilor dvs., selectarea aplicaţiilor eligibile, încheierea contractelor de formare și de finanțare, 

informare şi promovare a proiectului și a activităților acestuia. 

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri legale 

sau contractuale, cum ar fi: Organismul Intermediar Regional POSDRU Nord-Est, Ministerul Fondurilor 

Europene, Autoritatea de Management POCU, Autoritatea Naţională pentru Calificări, terți furnizori 

implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice 

abilitate de lege sau cu care Fundaţia „Alături de Voi” România a încheiat protocoale de colaborare în 

scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei 

Europene. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în fazele de 

implementare și sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. De 

asemenea, datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană 

conform legislației europene aplicabile.  

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare, dreptul de acces, 

dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 

opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului 

dat prin prezentul formular. Refuzul dumneavoastră de a completa, semna și retrimite formularul de 

mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs. determină imposibilitatea de a beneficia pe viitor de 

resursele noastre. 

Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă putem declara grup țintă și prin urmare nu 

mai puteți participa la activitățile proiectului. De asemenea, fără acordul dumneavoastră nu vă mai 

putem contacta și nu vă mai putem trimite în niciun fel materiale şi informări legate de oportunităţile 

oferite de acest proiect. 

Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în baza 

prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcută în scris. 

Nume şi prenume: __________________________________ Data naşterii: _____________________ 

CNP: __________________________________ Adresa: str. _________________________________ 

nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ et. _____ localitate __________________________________ 

judeţ ______________________ cod poştal ___________________ ţară _______________________ 

Telefon: ___________________________ E-mail: _________________________________________ 

 



 

 

Îmi dau acordul pentru utilizarea datelor personale de mai sus de către Fundația “Alături de 

Voi” România, pentru: 

▪ a primi apeluri telefonice, e-mailuri şi newslettere, în legătură cu activităţile proiectului; 

▪ încheierea contractelor de formare profesională; 

▪ încheierea contractelor de subvenţie pentru înființarea întreprinderii sociale; 

▪ raportarea progresului proiectului către finanțator; 

▪ informare și promovare a proiectelor similare; 

▪ includerea în grupuri de discuţii aferente proiectului; 

▪ realizarea de materiale video şi fotografii in interesul proiectului. 

 

 

Data ______________                               Semnătura ________________ 

 

 

 

Acordul este valid doar dacă este semnat olograf!  

 

 

 

  



 

 

ANEXA 5 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI 

FINANȚĂRI 
 

 

Subsemnata/subsemnatul _________________________________________________, având CNP 

_____________________________________________, în calitate de candidat pentru a fi inclus în 

grupului țintă al proiectului Acceleratorul de întreprinderi sociale, cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în 

conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că: 

 

 Nu am beneficiat/nu beneficiez în prezent cursuri de formare profesională în ocupaţiile 

„Manager de întreprindere socială” şi „Antreprenor în economia socială” și servicii identice 

cu cele ale proiectului Acceleratorul de întreprinderi sociale, cofinanțate din fonduri 

publice nerambursabile. 

 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de care am 

beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri către beneficiarul 

proiectului, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit în cadrul proiectului 

Acceleratorul de întreprinderi sociale, până la momentul descoperirii falsului.  

 

 

Nume şi prenume:  

_______________________________ 

 

Semnătura:  

_______________________________ 

 

Data: 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Acest material a fost realizat de Fundaţia “Alături de Voi” România, în cadrul proiectului „Acceleratorul de întreprinderi 

sociale”, ID 127384, implementat în perioada 26 iulie 2019 – 25 iulie 2022, la nivel naţional, de Fundaţia „Alături de Voi” 

România, în parteneriat cu Structural Consulting Group şi finanţat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.  


