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CAPITOLUL I - CADRUL GENERAL 

 Prezenta metodologie este realizată cu scopul de a defini  procesul de identificare și selecție 

a persoanelor care doresc să participe la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale, 

în vederea înființării de întreprinderi sociale,  în cadrul proiectului  "NESES -”Start-up social 

Nord Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est"- Cod SMIS 

2014+:128520. 

 Proiectul se implementează  în perioada 01 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022, la nivelul 

regiunii Nord-Est: Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui,  de către Direcția de Asistență 

Socială Botoșani, în calitate de Beneficiar al finanțării, în parteneriat cu S.C. Locativa S.A. 

Botoșani și Asociația Partener – Grupul de inițiativă pentru Dezvoltare Locală Iași. Proiectul 

este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

 Obiectivele proiectului: 

 Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea de inițiative antreprenoriale cu 

caracter social, în vederea facilitării accesului la ocupare a forței de muncă în regiunea Nord-Est. 

 În mod specific, prin proiect se urmărește: 

 - creșterea nivelului de informare și încurajarea antreprenoriatului social la nivelul regiunii 

Nord-Est (prin acțiuni de informare) 

 - Dezvoltarea competențelor necesare înființării de întreprinderi sociale (organizarea de 

cursuri de formare pentru 102 persoane pentru calificarea de ”Antreprenor în economia socială”) 

 - Sprijinirea creării și dezvoltării de întreprinderi sociale  și crearea de locuri de muncă (21 

întreprinderi sociale generatoare a 105 locuri de muncă). 

 Noțiunea de economie socială pe care dorește să o dezvolte proiectul la nivelul Regiunii 

Nord-Est: 

 Economia socială – reprezintă ansamblul de activități (organizate independent de sectorul 

public), al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități, și/sau 

interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a peroanelor aparținând 

grupului vulnerabil și / sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția 

de lucrări.  

 Întreprinderile sociale – sunt persoane juridice de drept privat (Definite potrivit legii 

219/2015 privind economia socială) care desfășoară activități în domeniul economiei sociale și care 

deține un atestat de întreprindere socială. 
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 Ce formă juridică poate avea o întreprindere socială? 

 Societățile cooperative, cooperativele de credit, asociațiile, fundațiile, casele de Ajutor 

reciproc ale salariaților, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, federații, uniunile persoanelor 

juridice, alte categorii de persoane juridice de drept privat (societăți comerciale). 

 Cine poate dobândi statutul de întreprindere socială (prin obținerea atestatului de 

întreprindere socială)? 

 Persoanele juridice de drept privat prevăzute mai sus, ale căror acte de înființare și 

funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că: 

 Activitatea desfășurată are scop social; 

 Respectă principiile economiei sociale, conform prevederilor art.4 din Legea nr.219/2015 

privind economia socială 

 Respectă următoarele criterii: 

o Acționează în scop social și/sau în interesul comunității 

o Alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare 

o Se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe 

întreprinderi sociale 

o Aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare 

echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8 

Ce beneficii pot obține participanții care se înscriu în proiect? 

- Parcurgerea unui program gratuit de formare de competențe în ”Antreprenor în economia 

socială” cu o durată de 48 ore/cursant (din care 16 ore teoretice și 32 ore practice) 

- Posibilitatea participării la un concurs de planuri de afaceri în economia socială având ca 

finalitate finanțarea a 21 de planuri de afaceri. 

- Posibilitatea obținerii unei finanțări nerambursabile, in eventualitatea selectării planului de 

afaceri, în valoare de 100.000euro.  

- Consultanță și monitorizare activă pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale, 

pentru beneficiarii selectați. 

 

CAPITOLUL II - GRUP ȚINTĂ 

 În cadrul acestui proiect, grupul țintă este format din persoane care doresc să participe la 

cursuri dedicate competențelor antreprenoriale, în vederea înființării de întreprinderi sociale. Grupul 

țintă se încadrează în categoriile eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice 
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”POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-

o manieră auto-sustenabilă”.  

 

II.1 PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ 

 Selecția Grupului țintă se va face pornind de la elementele prezentate în cererea de finanțate, 

de la elementele de eligibilitate prezentate în ghidul solicitantului condiții specifice aplicabil 

apelului în cadrul căruia a fost depusă cererea de finanțare și ținând cont de normele în vigoare ale 

UE cu privire la egalitatea de șanse și prevenirea discriminării. 

 În stabilirea Grupului țintă precum și în elaborarea și implementarea proiectului, se 

promovează egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, 

dezvoltarea durabilă, inovarea și incluziunea socială. Astfel, la constituirea grupului țintă, nu se va 

face nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de : rasă, etnie, limbă, religie, 

convingeri, gen, orientare sexuală,  handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu ce ar avea ca scop sau efect 

restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, 

economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

 În cadrul acestui proiect se va avea în vedere ca din grupul țintă sa facă parte o proporție 

reprezentativă de femei (10%), asigurându-se eliminarea inegalităților de gen și a oricărei forme de 

discriminare.Mai mult, se va ține cont și de prevederile din Regulamentului European 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. Astfel, vor fi informate persoanele din grupul țintă al proiectului despre 

obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.  

 Apartenența la o categorie vulnerabilă nu constituie criteriu de discriminare în cadrul 

prezentului proiect. 

 Grupul țintă al acestui proiect îl reprezintă persoanele care vor participa la programul de 

formare antreprenorială, din rândul lor vor fi selectate persoanele ce vor depune planuri de afaceri .  

 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.  
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II 2. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A GRUPULUI ȚINTĂ  

 La nivelul proiectului NESES -”Start-up social Nord Est!" – antreprenoriat social 

sustenabil în regiunea Nord-Est"- Cod SMIS 2014+:128520, grupul țintă este format din 102 

persoane care doresc să participe la cursuri dedicate competențelor antreprenoriale, în vederea 

înființării de întreprinderi socialeși care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

- Sunt persoane fizice cu domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural, în 

Regiunea Nord-Est, în oricare dintre localitățile județelor: Botoșani, Bacău, Iași, 

Neamț, Suceava și Vaslui. 

- Sunt interesate să înființeze o întreprindere socială în zona urbană sau rurală a 

regiunii Nord-Est 

- Sunt interesate să parcurgă un program de formare - Antreprenor în economia socială  

- Au vârsta minimă 18 ani 

- Au cel puțin studii medii absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat 

- Declară pe propria răspundere că, dacă vor fi selectate pentru a primi subvenția 

aferentă înființării unei întreprinderi sociale, la acel moment nu vor avea calitatea de 

asociați majoritari în structura altor întreprinderi. 

 

! Nu pot 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); 

- angajații liderului de proiect și ai partenerului acestuia, precum și soțul/soția sau o ruda ori 

un afin, până la gradul 2 inclusiv. 

 

II 3. ETAPELE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 

Procedura de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului “NESES -” Start-up social Nord 

Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est" se desfășoară pe toată durata 

activității A 2.2. Identificarea și selecția grupului țintă.  (10.2019 – 08.2020). 

Identificarea, recrutarea, selecția și persoanelor incluse în grupul țintă sunt realizate în 

cadrul proiectului de către experții coordonatori recrutare și administrare GT  și consilierii de 

recrutare și administrare GT, cu sprijinul persoanelor implicate în proiect și se va realiza etapizat 

prin multiple metode complementare. 
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Etapa I – IDENTIFICAREA GRUPULUI ȚINTĂ  

A. Etapa premergătoare identificării grupului țintă: Informarea publicului cu 

privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 

Identificarea grupului ţintă se va face pe parcursul perioadei Octombrie 2019 – August 

2020si se va efectua prin informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului.  

Activitățile pe care membrii echipelor de proiect din partea beneficiarului și a celor doi 

parteneri le vor desfășura în această etapă sunt: 

a) Realizarea unei baze de date în vederea contactării potențialilor beneficiari, având ca 

resurse propriile baze de date ale partenerilor şi rețelele networking ale acestora, ( primării, 

universități, internet, etc.), inclusiv formularele de intenție on-line, completate de potențialii 

beneficiari 

b) Contactarea potențialilor beneficiari ( telefon, e-mail, întâlniri directe etc.), 

prezentare proiect şi beneficii, 

c) Participarea experților și a consilierilor recrutare și administrare GT la evenimente 

relevante pe tema antreprenoriatului, inclusiv a antreprenoriatului social, în scopul 

promovării proiectului,  

d) Identificarea şi contactarea unor influenceri ( antreprenori sociali de succes, bloggeri 

de referinţă etc.) care să promoveze proiectul. 

e) Publicare comunicate de presă/articole în mass – media locală şi regională 

(scrisă/online/radio/TV) pentru grupul ţintă, 

f) Campanie de promovare/ publicitate a proiectului prin Social media ( subpagina web 

a proiectului pe site-ul Beneficiarului, P1și P2, Facebook) – pentru GT tânăr/activ, 

modernist 

g) Publicare afişe/roll-upuri etc. în locuri/instituţii cu mare vizibilitate şi frecventate de 

grupul ţintă al proiectului (universități, primării etc.). Astfel se va asigura 

identificarea/informarea diferitelor grupuri ţintă pentru un acces egal la informaţii şi şanse 

egale de acces la formare şi sprijinirea lansării şi dezvoltării afacerii, inclusiv financiar. 

 
B. Identificarea persoanelor componente ale grupului țintă: 
 

Activitățile pe care consilierii de recrutare și administrate grup țintă, precum și experții 

coordonatori selecție grup țintă de la nivelul beneficiarului DAS Botoșani și al partenerului 

Locativa SA le vor desfășura în această etapă sunt: 
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a) Întocmirea listelor primare cu potențialii beneficiari prin contactarea persoanelor din 

grupul țintă participante la acțiunile din etapa I.A. ”Informarea publicului cu privire la 

acțiunile derulate în cadrul proiectului”.  

b) Constituirea dosarelor de înscriere, după cum urmează:  

Pentru întocmirea dosarului de înscriere, vor fi prezentate următoarele documente: 

 1. Formular de înscriere completat în original (Anexa 1) 

 2. Documentul care atestă ultima formă de învățământ absolvită (diplomă, adeverință, 

certificat)- original și copie.  

 3. Cartea de identitate, din care să reiasă faptul că persoana are domiciliul sau reședința 

într-unul din județele regiunii menționate- original și copie  

 4. Certificatul de căsătorie / alt document relevant (doar pentru persoanele care și-au 

schimbat numele în urma căsătoriei) – original și copie 

 5. 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 prezentat în original. 

 6. Declaraţie de consimțământ privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

(Anexa 2) – completat în original 

7. Declarație privind evitarea dublei finanțări(Anexa 3) - completat în original. 

8. Alte documente care ar putea să fie obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU 

transmise (dacă este cazul) 

 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 cu privire la 

modificările apărute. 

Modelele de formulare (Anexele) vor putea fi descărcate on-line, de pe site-ul proiectului la 

adresa www.neses.ro  și de pe site-urile partenerilor www.locativa.ro și www.asociatia-partener.ro.  

Transmiterea documentelor menționate mai sus va putea fi efectuată astfel: 

a) Prin depunerea documentelor la: 

- sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 din strada Săvenilor nr. 12 Botoşani,  

http://www.neses.ro/
http://www.locativa.ro/
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 între orele 8,ºº - 16ºº Luni – Joi şi 8,ºº - 13ºº Vineri.  

- sediul SC LOCATIVA SA 

            din strada Calea Națională nr. 70 Botoşani,  

 între orele 8ºº - 1630 Luni – Joi şi 8,ºº - 14ºº Vineri. 

b) On-line, prin transmiterea documentelor menționate mai sus, scanat, prin e-mail la 

următoarele adrese: 

- dasbotosani@yahoo.com 

- office@locativa.ro 

 Participanții care vor înainta dosarul de înscriere on-line, au obligația de a prezenta 

documentele în formatul solicitat în cadrul prezentei metodologii(original/copie) în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la primirea, prin e-mail a informării prin care au fost declarați admiși. În cazul 

neprezentării acestor documente, vor fi declarați respinși și înlocuiți cu alți candidați de pe listele de 

rezervă, în funcție de ierarhia ocupată în lista finală. 

 

Etapa a II-a – SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ  

 

A.   CRITERII DE SELECȚIE 

Criteriul 1 – eligibilitate: Candidatul se încadrează în grupul țintă eligibil al proiectului, definit în 

prezenta metodologie la punctul II.2 

Criteriul 2 -  completitudinea și corectitudinea dosarului de candidatură: Candidatul a depus 

un dosar de candidatură complet, cu toate documentele necesare prevăzute în prezenta metodologie, 

iar anexele de înscriere sunt corect completate. 

Criteriul 3 – ”primul venit, primul servit”: În urma validării de către comisia de selecție a 

dosarului de candidatură depus, candidatul a ocupat la timp unul din locurile disponibile grupului 

țintă în cadrul proiectului (respectiv unul din cele 102 locuri alocate persoanelor interesate de 

înființarea unei structuri de economie socială), conform regulii ”primul venit, primul servit”. 

 

B. PROCESUL DE SELECȚIE 

Dosarele depuse vor fi verificate de către o comisie de selecție, numită prin Decizia 
managerului de proiect/coordonatorului de activități în cazul partenerului formată atât la nivelul 
liderului cât și al Partenerului1. 

 EVALUAREA ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI   

mailto:dasbotosani@yahoo.com
mailto:office@locativa.ro
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 Se evaluează conformitatea administrativă și eligibilitatea candidatului de a participa la 

cursurile de formare antreprenorială, pe baza documentelor transmise. Pentru fiecare candidat, 

comisia va completa Formularul ”Grila de selecție a candidaților pentru înscrierea în grupul țintă”:  

GRILA DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR  
PENTRU ÎNSCRIEREA IN GRUPUL ȚINTĂ 

CANDIDAT: NUME________________________ PRENUME__________________________ 

Nr.  

crt. 

Criteriu DA NU  Observații 

Criterii de eligibilitate    

1. Sunt persoane fizice cu domiciliul sau reședința în mediul 
urban sau rural, în Regiunea Nord-Est, în oricare dintre 
localitățile județelor: Botoșani, Bacău, Iași, Neamț, Suceava și 
Vaslui. 

   

2. Sunt interesate să înființeze o întreprindere socială în zona 
urbană sau rurală a regiunii Nord-Est 

   

3. Au vârsta minimă 18 ani    

4. Sunt interesate să parcurgă un program de formare - 
Antreprenor în economia socială  

   

5.  Au cel puțin studii medii absolvite cu sau fără diplomă de 
bacalaureat 

   

6. Declară pe propria răspundere că, dacă vor fi selectate pentru a 
primi subvenția aferentă înființării unei întreprinderi sociale, la 
acel moment nu vor avea calitatea de asociați majoritari în 
structura altor intreprinderi. 

   

7. Pentru tinerii cu vârsta până în 24 ani (inclusiv), un document 
vizat care să ateste că la momentul înscrierii urmează o formă 
de învățământ sau este angajat 

Pentru persoanele care au vârsta peste 25 ani (inclusiv) se va 
menționa ,,Nu este cazul,,. 

   

8. Candidatul nu a mai participat la cursuri de formare 
antreprenorială similare, cofinantate din fonduri nerambursabile 

   

9. Candidatul nu este angajat al beneficiarului și al partenerilor 
acestuia, precum și soț/soție sau o rudă ori afin, până la gradul 2 
inclusiv cu un angajat al beneficiarului și al partenerilor 
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acestuia 

Conformitate administrativă (Dosarul este corect și complet)    

10. Formularul de înscriere (Anexa 1)    

11. Declaraţia de consimțământ privind acceptul de prelucrare a 
datelor cu caracter personal(Anexa 2) 

   

12. Copie  act de identitate    

13. Copie certificat de căsătorie/a altui document relevant (în cazul 
schimbării numelui) 

Notă – Unde nu se aplică se va menționa „Nu este cazul” 

   

14. Copia actului de studii al ultimei școli absolvite    

15. Declarația privind evitarea dublei finanțări(conform căreia 
persoana nu a mai beneficiat/nu beneficiază de activități 
similare finanțate prin proiecte POSDRU/POCU)(Anexa 3). 

   

16. Declarație privind evitarea conflictului de interese (Anexa 4)    

17. Alte documente care ar putea să fie obligatorii conform 
instrucțiunilor AMPOCU transmise (dacă e cazul) 

   

 

 SUMAR GRILA 

CRITERII DA NU Observații 

CANDIDAT ELIGIBIL    

DOSAR COMPLET    

INCOMPLET    

CONCLUZII 

(ADMIS/RESPINS/SOLICITARE 

CLARIFICĂRI) 

 

DATA/ NUMĂR DE ÎNREGISTRARE    

MEMRU COMISIE: 

Nume/Prenume/Semnătura 

   

MEMBRU COMISIE 

Nume/Prenume/Semnătura 
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MEMBRU COMISIE 

Nume/Prenume/Semnătura 

   

 

 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 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.  

    Dacă la cel puțin unul din criteriile de eligibilitate se va bifa NU, candidatul este declarat respins. 

Dosarele care au fost depuse în termen, conțin acte/informații autentice și îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate vor  fi oprite pentru ierarhizarea cursanților, potrivit principiului „primul venit – primul 

servit”. 

 Lista persoanelor selectate pentru a participa la programul de formare antreprenorială în 

cadrul proiectului va fi actualizată periodic și afișată pe site-ul proiectului, iar candidații vor fi 

informați prin e-mail. 

 

C. DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

 Listele parțiale și intermediare ale candidaților admiși se vor publica pe site-ul proiectului și 

pe contul de facebook, precum și prin afișare la sediul partenerului/ a beneficiarului.

 Contestațiile vor putea fi formulate și transmisă în scris de candidatul care contestă 

rezultatul evaluării printr-un document, în format scan, semnat de candidat, la una dintre 

următoarele adresa de email:  dasbotosani@yahoo.co sau office@locativa.ro 

 Contestațiile vor fi depuse în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data comunicării 

rezultatului evaluării. Răspunsul la contestație va fi comunicat în scris și transmis candidatului în 

termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii contestației, personal sau prin e-mail. 

D. STABILIREA LISTEI FINALE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ 

 Procesul de selecție a grupului țintă se finalizează cu selecția celor 102 persoane care doresc 

să înființeze o întreprindere socială.  

Pentru persoanele selectate, coordonatorii de selecție a grupului țintă emit o Decizie internă 

pentru aprobarea listelor parțiale și a listei finale a beneficiarilor proiectului. 

Are loc înregistrarea și completarea formularului de înregistrare în grupul țintă. Persoanele 

care vor renunța, vor fi înlocuite cu alți candidați de pe listele de rezerve, în funcție de ierarhia 

ocupată în lista finală.  

 

mailto:dasbotosani@yahoo.co
mailto:office@locativa.ro
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E. EVALUAREA EFICIENȚEI ȘI IMPACTULUI ACȚIUNILOR DE SELECȚIE ASUPRA 

BENEFICIARILOR PROIECTULUI 

Beneficiarii proiectului vor completa unul sau mai multe chestionare cu rolul de a crește 

calitatea viitoarelor acțiuni de identificare și selecție a grupului țintă din proiect sau post-

implementare.  

Prezenta metodologie este realizată în vederea demarării procesului de identificare și 

selecție a grupului țintă în cadrul proiectului "NESES -”Start-up social Nord Est!" – 

antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est", Cod SMIS 2014+:128520. 

 Proiectul se implementează în perioada 01 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022, la nivelul 

regiunii Nord-Est, de Direcția de Asistență Socială Botoșani, în calitate de Beneficiar al 

finanțării, în parteneriat cu S.C. Locativa S.A. Botoșani și Asociația Partener – Grupul de 

inițiativă pentru Dezvoltare Locală Iași, finanţat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020. 

 
Material întocmit de: 

 Babii Angela                 - Expert coordonator recrutare şi administrare GT - Beneficiar, 

            Robu Gianina                - Consilier recrutare şi administrare GT- Beneficiar, 

 Butnariuc Andra            - Consilier recrutare şi administrare GT- Beneficiar, 

            Achiței Carmen             - Coordonator activități – P1 

            Tudosa Cristina Maria  - Expert coordonator recrutare şi administrare GT – P1 

            Poclid Gabriela            - Consilier recrutare şi administrare GT- P1 

            Ilașcu Cătălin               - Coordonator activități – P2 

 

Avizat, 

Manager proiect, 

Burlacu Dorin Gabriel 

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu  
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
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 ANEXA 1  FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 ANEXA 2 DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  privind acceptul de prelucrare 

   a datelor cu caracter personal 

 ANEXA 3 DECLARAȚIE privind evitarea dublei finanțări 

 ANEXA 4 DECLARAȚIE privind evitarea conflictului de interese 
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Anexa 1  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4 - „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei ”  
OS  4.16 - Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-
omanieră auto-sustenabilă  
Titlul proiectului: “NESES-”Start-up social Nord Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea 
Nord-Est"  
Contract POCU/449/4/16/ 128520 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

 
1. Date de contact:   

Nume, prenume.................................. 
Adresa domiciliu............................................................ 
Locul de reședință....................................................... 
Telefon....................................................Adresa de e-mail.............................................. 

2. Zonă:             Urban □   Rural  □ 

3. Localizare geografică:  
Regiune: ……………………………………….. 
Județ:  …………………………Unitate teritorial administrativă: ………………. 

4. Gen:   Masculin □             Feminin □ 

5. Vârsta:  
                Persoană cu vârsta cuprinsă între 18 si 24 ani      □ 
                Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani      □ 
                Persoană cu vârsta cuprinsă între 54-65 de ani    □ 

6. Statutul pe piața muncii:  
Angajat                            □ 
            Angajat pe cont propriu   □ 
            Șomer                               □ 
            Șomer de lungă durată     □ 
            Persoană inactivă             □ 
            Altele                               □ 
        7. Dețineți certificate ANC în unul din următoarele cursuri?  

              □ Antreprenor în economia socială , cod COR 112032 
              □ Manager de întreprindere socială, cod COR 112036 
              □ Nu dețin 
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       8. Disponibilitate de participare la cursuri de antreprenoriat social? 

                 □  DA             □  NU 

       9. Doriți să începeți o afacere socială pe cont propriu? 

                 □  DA             □  NU 

      10. Nivel de educație:  
             Studii gimnaziale      □ 
             Studii liceale             □ 
             Studii postliceale      □ 
             Studii superioare       □ 
        11. 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,                                                                              Semnătura,               
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Anexa 2 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4 - „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei ”  
OS  4.16  - Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o  
manieră auto-sustenabilă  
Titlul proiectului: “NESES-”Start-up social Nord Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea      
Nord-Est"  
Contract POCU/449/4/16/ 128520 
 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  
privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

 
Subsemnatul/a ……….…………………….……………………, domiciliat/ă în localitatea 

……………..…………..,judeţul………………….…,strada ……………………………, 

posesor/posesoare al CI/BI  seria…..……, nr ………….., eliberat de …………………………..., la 

data de ………………….., CNP …………………………………,  participant în grupul țintă din 

cadrul proiectului ,,NESES -,,Start-up social Nord Est! – antreprenoriat social sustenabil în regiunea 

Nord-Est,, , Cod SMIS: 128520, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor 

mele cu caracter personal în cadrul acestui proiect de către Direcția de Asistență Socială 

Botoșani/SC LOCATIVA SA Botoșani. 

Sunt informat că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

De asemenea, sunt de acord și cu furnizarea datelor mele cu caracter personal către  

Autoritatea de  Management POCU – AMPOCU/ Organismul Interimar -OI POCU delegat, în 

scopul verificărilor necesare și monitorizării proiectului menționat. 

 Totodată, sunt conștient de faptul ca obținerea, procesarea și stocarea datelor mele personale 

sunt necesare și obligatorii în vederea derulării activităților în cadrul proiectului ,,NESES -,,Start-up 

social Nord Est! – antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est,, 

 

 Data,                                                                              Semnătura,   
 
 

Ca si persoană vizată, ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact ale 
Direcția de Asistență Socială Botoșani/SC LOCATIVA SA Botoșani, în vederea exercitării drepturilor dvs. în 
conformitate cu legislația în vigoare.  
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Anexa 3 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4 - „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei ”  
OS  4.16  - Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o 
manieră auto-sustenabilă  
Titlul proiectului: “NESES-”Start-up social Nord Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea 
Nord-Est"  
Contract POCU/449/4/16/ 128520 
 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 
Subsemnatul/a, ......................................................, identificat/ă cu C.I. seria .........., nr. 

...…......, eliberat de .................…..........….......…….., la data de     ..........................,  cu                            

CNP ........................................, cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ………..............……….....…., 

cod poştal ..…....., str. …..............………………..............….., nr. ..…....., bl. ..…....., sc. ..…....., ap. 

..…....., județ ........................................, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile 

Art.326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații că:  

• In prezent nu beneficiez de nicio altă finanțare europeană prin proiecte POSDRU/POCU 
2014-2020 pentru activități similare cu cele ale proiectului “NESES-”Start-up social Nord 
Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est"  

• Mă oblig să nu mă înregistrez în grupul țintă al altui proiectPOCU sau finanțat din fonduri 
nerambursabile care are în vedere activități similare cu proiectul “NESES-”Start-up social 
Nord Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est"  
 
Totodată, declar faptul că: nu am beneficiat/ nu beneficiez/ am beneficiat de servicii de 

formare profesională de tipul “Antreprenor în economia socială” sau ,,Manager de întreprinderi 
sociale” certificate ANC, finanțate din Fondul Social European sau alte fonduri nerambursabile. 

 
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului atrage după sine pe lângă 

consecințele penale și următoarele consecințe civile:  
- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul 

descoperirii falsului; 
- obligația de a restitui sumele declarate neeligibile de către Autoritatea de Management POCU în 

ceea ce privește participarea mea la proiect. 
 
 
 Data,                                                                              Semnătura,   
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Anexa 4 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4 - „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei ”  
OS  4.16  - Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o 
manieră auto-sustenabilă  
Titlul proiectului: “NESES-”Start-up social Nord Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea 
Nord-Est"  
Contract POCU/449/4/16/ 128520 
 

DECLARAȚIE 
privind evitarea conflictului de interese 

 Subsemnatul/a.................................................................................................., legitimat cu 

CI/BI seria.....nr........................., CNP.................................cu □ domiciliul stabil / □ reședința 

în................................Localitatea.................................................................................., 

judet/sector............................................, str. ................................................................., nr. ........., bl. 

........, scara ........, ap. ......., în calitate de participant la activitățile proiectului "NESES – ”Start-up 

social Nord Est!” – anteprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est", declar pe propria 

răspundere în deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art. 326 

din Codul Penal cu privire lafalsul în declarații, ca nu mă aflu în nicio situaţie de conflict de interese 

sau de incompatibilitate în legătură cu participarea la proiectul "NESES – ”Start-up social Nord 

Est!” – anteprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est": 

 - nu sunt implicat și nu am rude sau afini până la gradul al doilea care sunt implicate în 

cadrul proiectului; 

 - nu sunt acţionar sau asociat şi nu am rude sau afini până la gradul al doilea care să fie 

acţionari sau asociaţi în cadrul parteneriatului proiectului; 

 - nu sunt membru în Consiliul de Administraţie/organe de conducere şi nu am rude sau 

afini până la gradul al doilea care să fie membri în Consiliul de Administraţie/organe de conducere 

în entităţile partenere din cadrul proiectului; 

 - nu sunt cenzor sau auditor şi nu am rude sau afini până la gradul al doilea care sa fie 

cenzori sau auditori în entităţile partenere din cadrul proiectului. 

 

 
 Data,                                                                              Semnătura,   

  


