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A. Prezentarea proiectului 
Prezenta procedură a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul “EntrepLoading...”, finanţat în 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman, având numărul de identificare al contractului NR: 

POCU/829/6/13/141274. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie 

de activitati de formare profesionala in domeniul antreprenorial, mentorat, activitati de invatare practica 

si actiuni de sustinere a initiativei antreprenoriale in sectoare economice cu potential competitiv, care 

vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei 

acestora pe piata muncii.  

Beneficiarul proiectului este ASOCIATIA ,,CENTRUL DE CONSULTANTA SI MANAGEMENT 

AL PROIECTELOR" EUROPROJECT in parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucuresti, 

Camera Consultantilor Fiscali si Asociatia „Magurele Science Park”. 

B. Descrierea grupului tinta 
In cadrul prezentului proiect, grupul tinta al proiectului va fi compus din minim 350 de studenti 

din toata tara care apartin uneia dintre urmatoarele categorii: 

- Studenti (ISCED 5-6) – inmatriculati cel putin în anul 2 de studii de licenta 

- Studenți masteranzi (ISCED 7) – inmatriculati în anul 1 sau 2 

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi – nivel ISCED 8) 

Din cei 350 de studenti, cel putin 40 de persoane (11%) se vor regasi intr-una din categoriile 

urmatoare: 

- persoane de etnie roma 

- persoane din mediul rural 

De asemenea, grupul tinta va fi selectat avand in vedere respectarea principiului egalitatii de gen 

– cel putin 50% din totalul grupului tinta vor fi femei (minimum 175 de femei). 

Conform Ghidului CS Innotech Student, membrii grupului tinta vor putea avea domiciliul/resedinta 

in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, 



 
 

 
        

                                                  

 

Vest, Nord-Vest si Centru, cat si in regiunea mai dezvoltata Bucuresti Ilfov, cu mentiunea ca 

dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza in aceleasi regiuni, cu exceptia regiunii Bucuresti Ilfov.  

Grupul tinta va fi selectat in functie de gradul de interes fata de obiectivele proiectului, 

disponibilitatea de timp de a se implica in activitatile propuse si potentialul antreprenorial. Concret, in 

vederea includerii in grupul tinta, persoanele interesate vor completa un test de evaluare a potentialului 

antreprenorial si a motivatiei de a infiinta o intreprindere. Testul de evaluare a potentialului 

antreprenorial a fost utilizat cu succes de CCMP EUROPROJECT de-a lungul timpului, acesta urmand 

sa fie adaptat la specificul studentilor. Testul contine 24 de intrebari si va putea fi completat atat online 

(pe platforma dedicata concursului de planuri de afaceri) cat si offline, generandu-se un punctaj intre 0 

si 100, 100 indicand potentialul antreprenorial maxim. Pentru a asigura crearea in cadrul proiectului a 

unor firme sustenabile, vor fi selectate, aplicand principiul „primul venit, primul servit” doar 

persoanele care obtin minim 60 de puncte. 

Procesul de selectie a grupului tinta va lua astfel in considerare Ordonanta de Guvern nr. 

137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1. Astfel, proiectul 

va promova ca principiu general egalitatea de sanse si non-discriminarea, permitand recrutarea in 

grupul tinta a tuturor persoanelor, indiferent de nationalitate, sex, rasa sau origine etnica, religie sau 

credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta, etc. 

Membrii grupului tinta vor fi implicati in activitatile proiectului astfel: 

1. Cursuri de formare profesionala in domeniul competentelor antreprenoriale pentru 350 de 

persoane care vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de 

informatii cu privire la cele mai relevente arii tematice din acest domeniu, respectiv: cadrul general in 

care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, 

fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Abordarea tuturor acestor teme va oferi un 

fundament metodologico-teoretic corespunzator pentru persoanele care doresc sa initieze o afacere, 

fie ea finantata sau nu prin intermediul proiectului. Astfel, acestia vor putea derula o activitate 

economica sustenabila, profitabila, fiind astfel stabilite premisele pentru o calitate mai buna a vietii 

acestor persoane (din multiple perspective – financiar, social, psihologic) si a comunitatii in ansamblul 

sau (societatile create vor angaja in mod obligatoriu persoane din aceeasi regiuni). In plus, participarea 

la astfel de actiuni formative are o valoare adaugata semnificativa, reprezentand o oportunitate reala 

de reconversie si de incepere a unei noi activitati pentru persoanele specializate in domenii a caror 

activitate este in continua scadere. Toate aceste persoane vor putea participa la concursul de planuri 

de afaceri organizat in cadrul proiectului. 



 
 

 
        

                                                  

 

2. Acordarea unei subventii de 200 de lei pentru persoanele care participa la toate orele de curs 

de competente antreprenoriale 

3. Organizarea de stagii de practica in intreprinderi reale pentru 25 de persoane (persoanele ale 

caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis, precum 

si cele 3 persoane aflate pe lista de rezerve) 

4. Activitati de mentorat in domeniul antreprenoriatului pentru cei 22 de castigatori ai concursului 

de planuri de afaceri, la care se adauga cele 3 persoane de pe lista de rezerva – acestia vor fi sprijiniti 

in vederea dezvoltarii si definitivarii propriului model de business pornind de la cunostintele si 

aptitudinile dobandite de acestia in cadrul cursului de competente antreprenoriale, la care se adauga 

experienta pe care a avut-o fiecare castigator in cadrul stagiilor de practica, astfel incat sa se integreze 

elementele de noutate ce au aparut intre timp. 

5. Acordarea de ajutor de minimis pentru implementarea planurilor de afaceri pentru cei 22 de 

castigatori ai concursului de planuri de afaceri in sectoare economice cu potential competitiv 

6. Monitorizarea implementarii planurilor de afaceri pentru cei 22 de castigatori ai concursului de 

planuri de afaceri 

C. Etape de realizare a procesului de selecție 
I. Informarea studenților din toate categoriile care intra în grupul ținta (ISCED 5-6-7-8) 

Informarea se va desfasura pe 5 paliere: 

1. La nivelul Universitatii Politehnica din Bucuresti vor fi organizate 3 evenimente de informare 

fiecare eveniment vizand un reach de minim 75 de studenti. Evenimentele se vor desfasura 

in formatul TEDx cu implicarea comunitatii ALUMNI UPB, la evenimente urmand sa participe 

reprezentantii consortiului de parteneriat, reprezentatii societatii antreprenoriale studentesti 

din cadrul UPB si studentii vizati de proiect ca si grup tinta. Pentru aceste evenimente UPB 

va elabora materiale de informare pentru al caror design va subcontracta serviciile unei 

firme specializate in acest domeniu.  

Studentii vor fi informati cu privire la programul de formare antreprenoriala, metodologia de 

selectie a grupului tinta si ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul 

proiectului. Evenimentul va fi transmis in online pe canale facile de comunicare pentru a 

maximiza numarul de persoane informate si a reduce riscurile in contexul pandemiei 

actuale. 



 
 

 
        

                                                  

 

2. Organizarea si derularea unei campanii de informare media online, la nivel regiunilor de 

implementare a proiectului. Asociatia „Magurele Science Park” va derula aceasta campanie 

care care consta in conceperea si transmiterea diverselor tipuri de materiale (comunicate 

presă, articole), promovare social media: Facebook ads-realizarea paginii de proiect si 

promovarea continutului (reach 70.000 persoane), promovarea proiectului si a 

evenimentelor, transmiterea de newslettere catre reteaua MSP si alti stakeholderi, un 

banner online ce va fi promovat pe site-uri de specialitate.  

3. Organizarea unei mese rotunde (minim 40 de participanti), la care vor fi invitati stakeholderi 

relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai 

Universitatii Politehnica, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, 

reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, etc. In cadrul 

evenimentului vor fi prezentate oportunitatile oferite de proiect si se vor semna ulterior minim 

6 protocoale de colaborare cu reprezentanti ai mediului de afaceri din regiunile vizate de 

proiect in vederea sustinerii proiectului pe tot parcursul implementarii sale si sprijinirii 

valorificarii rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia. Protocoalele de colaborare vor 

excede cu cel putin un an durata implementarii proiectului. Intalnirea va fi transmisa si online 

pe canale facile de comunicare pentru a maximiza numarul de perosoane informate si a 

reduce riscurile in contexul pandemiei actuale.  

4. Universitatea Politehnica din Bucuresti impreuna cu Asociatia „Magurele Science Park” - 

vor fructifica vizibilitatea ridicata pe care o au la nivel national, regional si local si vor 

prezenta oportunitatile oferite de proiect in cadrul conferintelor de presa organizate, 

emisiunilor TV la care sunt invitati si evenimentelor la care participa.  

5. Expertii informare vor veni in completarea celor patru paliere prezentate anterior, oferind in 

mod direct informatii personalizate celor interesati. Astfel, potentialii membri ai grupului tinta 

atrasi ca urmare a campaniei si promovarii realizate de reprezentantii membrilor consortiului 

vor contacta expertii informare si vor fi informati pe larg cu privire la elementele specifice 

ale proiectului si la principalele conditii pentru a beneficia de oportunitatile proiectului. 

Totodata, vor raspunde intrebarilor si solicitarilor de clarificari adresate de potentialii membri 

ai grupului tinta. Toate aceste modalitati de informare vor asigura sanse egale de participare 

la proiect persoanele eligibile indiferent de gen, nationalitate, rasa, origine etnica, religie sau 

credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta sau orice alt criteriu discriminatoriu. 

 



 
 

 
        

                                                  

 

II. Selecția grupului ținta 
Grupul tinta va fi selectat in functie de gradul de interes fata de obiectivele proiectului si 

disponibilitatea de timp de a se implica in activitatile propuse, aplicandu-se principiul „primul venit, 
primul servit”, astfel: 

Etapa I de evaluare 
 

1. Potențialii membrii grup tinta a proiectului vor avea posibilitatea incepand cu data de 09.02.2022  

sa incarce dosarul care trebuie sa cuprinda urmatoarele anexe / documente completate, 

semnate si scanate https://e-loading.upb.ro/:  

ANEXA 1 : CERERE DE ÎNREGISTRARE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
ANEXA 2 : FORMULARUL DE INREGISTRARE INDIVIDUALA A PARTICIPANTILOR  
ANEXA 3 : DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE ȘI ANGAJAMENT 
ANEXA 4 : DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 
ANEXA 5 : CONSIMTAMANT 
ANEXA 6 : TEST DE AUTOEVALUARE  
ANEXA 7:  DECLARATIE OPTIUNI CURS FORMARE 
ANEXA 8: ADEVERINTA STUDENT 
ANEXA 9: COPIE CARTE DE IDENTITATE (CERTIFICAT DE CASATORIE DACA ESTE 
CAZUL) 
ANEXA 10: COPIE CERTIFICAT DE NASTERE 
 

2. Transmiterea dosarului prin intermediul site-ul https://e-loading.upb.ro/ in vederea verificarii 

preliminare a eligibilitatii de catre responsabilii grup tinta, urmand apoi sa transmita toate 

documentele si in format original prin intermediul unei firme de curierat sau prin transmiterea 
fizica a acestora responsabilului grup tinta ce va fi alocat de catre echipa proiectului. 

Responsabilul grup tinta alocat va verifica eligibilitatea persoanelor pentru a se incadra in grupul 

tinta si va centraliza formularele de inregistrare a grupului tinta precum si toate documentele 

suport aferente, in concordanta cu prezenta procedura creata in cadrul proiectului pentru 

selectia si inregistrarea grupului tinta. Responsabilul grup ținta alocat transmite potentialilor 

membri ai grupului tinta, in maxim 48 de ore de la primirea dosarului electronic, rezultatul 

verificarii eligibilitatii: Verificat / Cerere Respinsa 

 
3. In cazul raspunsului Cerere Respinsa, responsabilul grup tinta transmite candidatului si 

cauzele neeligibilitatii. Pe baza raspunsului, daca doreste, candidatul poate reface dosarul si 

poate face o noua inscriere. 
 



 
 

 
        

                                                  

 

4. Vor fi selectati in vederea includerii in grupul tinta al proiectului si vor primi calificativul Verificat 
acei candidati eligibili, ale caror nevoi sunt relevante fata de activitatile proiectului. Selectia se 

va realiza luand in calcul ordinea de inregistrare a dosarelor de candidatura (data si ora 

incarcarii dosarului), cu respectarea structurii grupului tinta din cererea de finantare si a 

indeplinirii urmatoarelor conditii:  
1. Documentele de înregistrare semnate si scanate incarcate in modulul de inregistrare 

sunt lizibile si completate corect si complet 
2. Obtinerea unui minim de 60 puncte la testul de autoevaluare (Anexa 6). 

 
5. Candidatii cu dosare verificate participa la etapa de alocare in grupele de curs disponibile.  

In urma acestei etape, candidatii pentru care mai exista un loc disponibil la cel putin una din 

variantele de cursurile de formare vor fi declarati ADMISI preliminar. Lor li se va rezerva un loc 

intr-una din grupele solicitate, vor fi notificati cu mentiunea “admis preliminar cu rezervare loc 

curs” si cu termen limita de depunere documente in original. Acestia vor putea participa la etapa 

de inregistrare a persoanelor in grupul tinta, daca vor aduce documentele in original in termenul 

comunicat de RGT. Candidatii pentru care nu avem un loc disponibil la niciuna din variantele 

pentru cursurile de formare vor fi declarati RESPINSI si vor fi notificati cu mentiunea Grupe 

Solicitate Indisponibile. 

Existenta unui loc disponibil Procesul de selectie a grupului tinta va lua in considerare 

Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, 

Art. 2.1. Astfel, proiectul va promova ca principiu general egalitatea de sanse si non-discriminarea, 

permitand recrutarea in grupul tinta a tuturor persoanelor, indiferent de nationalitate, sex, rasa sau 

origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta, etc. 

D. Etape de inregistrare a persoanelor in grupul tinta 
 

I. Responsabilii grup tinta vor întocmi cate un dosar pentru fiecare persoana recrutata 
cuprizând documentele justificative de încadrare în grupul țintă:  

 -  cerere de inregistrare in grupul tinta  (originalul documentului depus electronic – Anexa 1) 

- formular de inregistrare individuala a participantilor (originalul documentulului depus electronic 

– Anexa 2) 

 - declaratie de eligibilitate si angajament  (originalul documentului depus electronic – Anexa 3) 



 
 

 
        

                                                  

 

 - declaratie privind evitarea dublei finantari  (originalul documentului depus electronic – Anexa 4) 

 -  declaratie de aprobare pentru colectarea si procesarea datelor personale (originalul 

documentului depus electronic – Anexa 5) 

- adeverinta eliberata de facultatea de unde provine (original eliberat de facultate) 

- copie conformata cu originalul dupa cartea de identitate si certificatul de casatorie (daca este 

cazul) 

- copie conformata cu originalul a certificatului de nastere  

- testul de potential antreprenorial (originalul documentului depus electronic – Anexa 6) 

II. Responsabilii grup tinta vor verifica eligibilitatea persoanelor pentru a se incadra in grupul tinta si vor 

centraliza formularele de inregistrare precum si toate documentele suport aferente. 

 Fiecare dosar de inscriere va beneficia de un număr de ordine iar toate dosarele vor fi 

centralizate în cadrul unui registru de ordonare inscriere in cadrul proiectului, la care vor avea acces 

toti responsabilii grup tinta. Ordinea in care dosarele de grup tinta vor fi inregistrate in registru va fi cea 

cronologica conform principiului primul venit primul servit 

III. Responsabilii grup tinta trebuie sa acorde o atentie sporita verificarii formularelor de inregistrare, 

care pentru a fi considerate valide trebuie să fie completate după cum urmează: 

• trebuie să conţintă date reale – mare atentie la sectiunea CNP 

• trebuie să fie complet – mare atenţie la secţiunea Date de contact care trebuie să 

cuprindă cel putin o adresă şi o dată de contact – telefon sau email. De asemenea, aceste date trebuie 

să fie valide.  

• trebuie să fie semnat de către persoana care aparţine grupului ţintă. Semnătura atestă 

veridicitatea datelor menţionate în cadrul formularului. 

• este imperativ necesar ca formularul să conţină date care să se identifice cu 

caracteristicile grupului ţintă aşa cum sunt acestea descrise în cererea de finanţare şi în domeniul major 

de intervenţie.  



 
 

 
        

                                                  

 

E. Beneficiile pentru grupul tinta  
Principala motivatie a grupului tinta de a participa la actiunile acestui proiect rezida in faptul ca 

acesta propune solutii concrete pentru nevoile existente la nivelul studentilor din Romania.  

Toti cei 350 de studenti vor beneficia de activitati de formare profesionala in domeniul 

antreprenorial, mentorat, activitati de invatare practica si actiuni de sustinere a initiativei antreprenoriale 

in sectoare economice cu potential competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competente 

antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora pe piata muncii.  

Pentru coerenta, raportarea membrilor grupului tinta in POCUFORM si catre Organismul 

Intermediar se va face dupa inceperea cursului de competente antreprenoriale la care acestia participa. 

PROIECTUL ESTE NECESAR PENTRU GT deoarece propune solutii concrete pentru rezolvarea 

problemelor cu care se confrunta acesta si conduce la crearea de valoare adaugata. ACTIVITATILE SI 

OBIECTIVELE PROIECTULUI CONTRIBUIE DIRECT LA SOLUTIONAREA NECESITATILOR 

SPECIFICE ALE GT, implementarea sa aducand membrilor GT beneficii directe care pot fi atribuite 

exclusiv implementarii acestuia: 

- Proiectul va valorifica oportunitatea antreprenoriatului ca alternativa viabila de realizare a tranzitiei 

de la scoala la primul loc de munca. 

- Dat fiind faptul ca una din cele opt competente-cheie stabilite la nivel european o reprezinta 

“Competenta antreprenoriala”, 350 de studenti vor fi implicati in programe de formare profesionala, 

imbunatatindu-si astfel competentele antreprenoriale, capacitatea de a recunoaste si de a exploata 

oportunitatile de dezvoltare a unor afaceri si vor deveni mai bine pregatiti pentru cerintele unui loc de 

munca. Minim 90% dintre cursanti vor dobandi diplome recunoscute ANC. 

- Va fi organizat un concurs de planuri de afaceri in urma caruia vor fi selectate in vederea acordarii 

ajutorului de minimis 22 de persoane. 

- 25 de membri ai GT vor participa la stagii de practica in intreprinderi reale, in scopul dobandirii de 

abilitati practice in domeniul in care vor demara noua afacere, vor beneficia de servicii personalizate 

de mentorat pentru consolidarea si punerea in aplicare a planului de afaceri, 

- 22 de studenti vor fi sprijiniti in scopul infiintarii si demararii intreprinderilor cu care vor fi incheiate 

contractele de subventie de minimis. Proiectul va furniza sprijin tehnic si financiar pentru infiintarea, 



 
 

 
        

                                                  

 

dezvoltarea si mentinerea pe piata a 22 de intreprinderi, care vor genera 66 de locuri de munca (min. 

22 fiind ocupate de catre studentii castigatori ai concursului de planuri de afaceri). 



 
 

 
        

                                                  

 

ANEXE 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa Prioritară 6: Educație și competențe 
Cod apel: POCU/829/6/13 „EntrepLoading” 
Cod SMIS proiect: 141274 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 
 
 

ANEXA 1  
  

 
 

CERERE DE ÎNREGISTRARE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
   
 

Subsemnatul/a ……………….…………………………………………………………......................., cu 

domiciliul/reședința în ………..……………………………………………………………..……......., 

născut/a la data de …………………., buletin/ carte de identitate seria …….., nr: ………………, CNP 

……………......................, eliberat/ă de SPCLEP …………….,  student/masterand/doctorand la 

...................................., Facultatea de ……………………………………, Specializarea 

………………………………, anul de studiu …………, solicit înscrierea în grupul țintă al proiectului 

POCU/829/6.13/141274 EntrepLoading... exprimandu-mi totodata disponibilitatea de a participa la 

toate activitatile proiectului care vizeaza grupul tinta. 

 

 
  

 

 Data,        
Semnătura,  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
        

                                                  

 

 

 

ANEXA 2 
 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 
Cod SMIS proiect: 141274 
Axă prioritară: 6 Educație și competențe 
Titlu proiect: EntrepLoading 
OIR/OI responsabil: OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia 
 
Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 
 
Date de contact:   
Nume, prenume:  ................................................................................................................. 
Adresa de domiciliu: ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Locul de resedinta:....................................................................................................................... 
 
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 

 
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 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
        

                                                  

 

 
ANEXA 3 

 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE ȘI ANGAJAMENT 

  Subsemnatul (a) ..........................................................................................., domiciliat (ă) în 
........................................................................................................................, având CNP 
................................................................., declar pe propria raspundere ca am intentia de a înființa o 
afacere in judetul …………………………………. in urmatorul domeniu de activitate 
……………………………………..  

De asemenea, îmi declar disponibilitatea și intenția de a participa in calitate de membru al 
grupului tinta la activitățile proiectului EntrepLoading... Cod Mysmis 141274 implementat de Centrul de 
Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT, Universitatea Politehnica din Bucuresti, 
Camera Consultantilor Fiscali si Magurele Science Park. 

În situația în care, din motive obiective, renunț la calitatea de membru grup țintă, ma oblig să 
notific retragerea printr-o scrisoare de retragere adresată CCMP EUROPROJECT, Universitatea 
Politehnica Bucuresti, Camera Consultantilor Fiscali si Magurele Science Park. in maxim 15 zile de la 
producerea evenimentului. 

Ințeleg renunțarea sub orice formă la calitatea de membru al grupului țintă inainte de finalizarea 
activităților proiectului echivalează cu pierderea oricăror avantaje financiare de care aș fi beneficiat în 
această calitate în cadrul proiectului. 

Operator de date cu caracter personal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 11861/2009, e-mail: 
office@europroject.org.ro, web: www.europroject.org.ro. 

 

 

Data                                                                                                                           Semnatura 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
        

                                                  

 

 
ANEXA 4 

 
 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 
 
Subsemnatul/subsemnata _________________________________________, legitimat(ă) cu CI/BI, 
seria : _____ , nr. :__________, în calitate de candidat pentru a fi inclus în cadrul grupului țintă al 
proiectului EntrepLoading..., Cod MySMIS: 141274, finanțat prin POCU, Obiectivul specific 6.13, 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe 
propria răspundere că: 

1. Nu beneficiez în prezent de alte fonduri prin Programul Operațional Capital Uman sau din alte proiecte 
finanțate din fonduri europene sau naționale, pentru activități similare cu cele ale proiectului 
„EntrepLoading...”; 

2. Nu sunt înregistrat în grupul țintă al altor proiecte similare și nu intenționez să beneficiez concomitent 
de finanțări pentru activități similare cu cele ale proiectului „EntrepLoading...”; 

3. Diplomă certificată ANC obținută în urma participarii la programe de formare profesionala pentru 
urmatoarele tipuri de competente/ocupatii: 
 

(SE BIFEAZA) PROGRAME FORMARE PROFESIONALA 
DETIN  NU DETIN  COMPETENTE ANTREPRENORIALE 

 

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 până la momentul 
descoperirii falsului.  

 

Nume şi prenume: ........................................................................... 

Semnătura 

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

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
        

                                                  

 

  
ANEXA 5 

 
CONSIMTAMANT 

Declaratie de aprobare pentru colectarea si procesarea datelor personale  

Intre: 

Subsemnata/ul ........................................................................................, avand CNP 
.................................................. si CI/BI cu seria ........., nr. ....................., in calitate de persoana vizata 
si numit/a in continuare subiect 

si 

ASOCIAȚIA “CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT AL PROIECTELOR” 
EUROPROJECT, având sediul în str. Mihai Eminescu nr. 35, Municipiul Slatina, judeţul Olt, România, 
cod poştal 230116, telefon: 0722454917, poștă electronică: office@europroject.org.ro, cod de 
înregistrare fiscală 14762317, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 7885/2005, cont 
bancar RO38BREL0002001540270103, deschis la Libra Bank, reprezentată legal prin domnul Petre 
JIANU, având funcţia de Președinte, in calitate de Partener 1 

si 

Universitatea Politehnica din Bucuresti - U.P.B., cu sediul in strada Splaiul Independentei, nr.313, 
sector 6, Bucuresti, codul fiscal 4183199 având calitatea de membru 2/Partener 2  

Si  

Camera Consultanților Fiscali, cu sediul în strada str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, 
Bucureşti, cod fiscal 18677087 având calitatea de membru 3/Partener 3  

Si  

Asociatia „Magurele Science Park” cu sediul in str.Atomistilor, nr.409, et.1, grup II B, Magurele, jud.Ilfov, 
cod fiscal 36156826 având calitatea de membru 4/Partener 4 

 in calitate de beneficiari al proiectului „EntrepLoading...”, Cod MySMIS: 141274, finantat prin POCU, 
Obiectivul specific 6.13, a intervenit urmatoarea declaratie de consimtamant: 

 
I. OBIECTUL CONSIMTAMANTULUI 

Prezentul consimtamant aproba colectarea si procesarea de catre beneficiar a datelor personale ale 
subiectului.   

 
II. DATE COLECTATE 



 
 

 
        

                                                  

 

Datele colectate de la subiect (pentru incadrarea in grupul tinta al proiectului, adresare si contact, 
corespondenta, transmiterea de comunicari/informari si includerea in activitatile eligibile ale proiectului) 
sunt urmatoarele: 

ü Nume si prenume 
ü Adresa domiciliu/ resedinta 
ü Telefon 
ü E-mail 
ü Gen 
ü Nationalitate 
ü Varsta 
ü Date privind activitatea profesionala si incadrarea pe piata fortei de munca 
ü Date privind incadrarea in categorii de persoane dezavantajate 
ü Date privind banca si contul bancar (doar in situatia realizarii de deconturi de cheltuieli in cadrul 

proiectului) 
ü Date continute de cartea de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie (daca este cazul), 

ultima diploma de studii 
ü Imagini foto si inregistrari video realizate in cadrul proiectului, care vor fi folosite in scopul 

monitorizarii/raportarii si promovarii proiectului.  

In cadrul procesului de recrutare si pe durata implementarii proiectului „EntrepLoading...” Cod 
MySMIS: 141274, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata de catre expertii echipei de 
proiect, stocarea acestor date realizandu-se in conformitate cu scopurile specifice procesului de 
recrutare, de includere in proiect si de implicare efectiva in activitatile acestuia.   
Prin furnizarea datelor personale, subiectul declara ca isi exprima in mod expres si neechivoc 
consimtamantul pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de 
subiect sa intre in baza de date a beneficiarului.  
 

III.  SCOPUL IN CARE VA FI UTILIZAT CONSIMTAMANTUL 

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):  

• In scopurile specifice procesului de recrutare, de includere in grupul tinta eligibil al proiectului 
„EntrepLoading...”, Cod MySMIS: 141274 si de implicare efectiva in activitatile acestuia; 

• Respectarea obligatiilor legale ale beneficiarului 
• In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor legale 
• In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele 

cu caracter personal ale subiectului au fost furnizate.   

 
IV. DREPTURILE SUBIECTULUI IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Subiectul este protejat de catre Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal 
nr. 679/2016. Sub rezerva anumitor conditii legale, subiectul are urmatoarele drepturi in legatura cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal: 



 
 

 
        

                                                  

 

• dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la propria persoana pe 
care le detine beneficiarul;  in cazul in care subiectul isi exercita acest drept intr-un mod care este 
evident abuziv sau nefondat, beneficiarul isi rezerva dreptul la rambursare costurilor necesare 
suportate pentru prelucrarea copiilor respective si pentru remiterea copiilor intr-o perioada de timp 
rezonabila; 
• dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte si dreptul la opozitie sau la 
restrictionarea utilizarii de catre beneficiar a datelor cu caracter personal ale subiectului; 
• dreptul de a face plangere in situatia in care subiectul este preocupat de modul in care 
beneficiarul gestioneaza datele cu caracter personal; 
• dreptul la stergerea datelor cu caracter personal, in situatiile in care subiectul se retrage.  

V. VALABILITATE 

Datele cu caracter personal ale subiectului vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare 
in mod rezonabil in Scopurile Permise sau atunci cand acesta isi retrage consimtamantul (daca este 
cazul) si beneficiarul nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective.  

VI. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Orice operatiune care echivaleaza cu o prelucrare (colectare, stocare, inregistrare, structurare, 
adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a 
datelor cu caracter personal ale subiectului va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de 
mai jos: 

ü Prelucrarea este necesara in vederea recrutarii subiectului, includerii in grupul tinta eligibil al 
proiectului „EntrepLoading...” 141274 si implicarii efective a acestuia in activitatile acestuia – in 
conformitate cu prevederile contractului de finantare; 

ü Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale; 
ü Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului prealabil si explicit al subiectului; 
ü  Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale subiectului sau ale altei persoane 

fizice; 
ü Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale beneficiarului sau ale unui tert, cu exceptia 

cazurilor in care interesele sau drepturile subiectului prevaleaza asupra acestor interese.  

In cazurile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul prealabil si explicit al subiectului 
pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, beneficiarul va prelucra datele respective doar in 
temeiul consimtamantului prealabil si explicit al subiectului. In acelasi timp, beneficiarul isi va lua lua 
garantii suplimentare ca orice persoana fizica sau entitate care ii comunica datele speciale cu caracter 
personal ale subiectului a obtinut in prealabil consimtamantul acestuia. 
In orice moment, subiectul are dreptul de a-si retrage consimtamantul. Retragerea consimtamantului 
nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. 
In vederea retragerii consimtamantului subiectului pentru orice prelucrare asupra careia acesta a 
consimtit in prealabil, este necesara transmiterea unui e-mail la adresa office@europroject.org.ro sau 
transmiterea unei scrisori la adresa Bucuresti, Str. Spatarului, nr. 30, sector 2. In toate cazurile, 
consimtamantul va putea fi retras in acelasi mod in care a fost acordat. 
Ca regula generala, in cazurile in subiectul isi retrage consimtamantul, beneficiarul nu va mai permite 
prelucrarea datelor si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele 
cu caracter personal ale subiectului. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara, 



 
 

 
        

                                                  

 

iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, 
beneficiarul va proceda la prelucrarea respectiva si va informa subiectul in acest sens. 
VI. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE SUBIECTULUI 

Beneficiarul poate partaja datele cu caracter personal cu instante de judecata, autoritati de aplicare a 
legii, autoritati de reglementare sau avocati/notari sau alte persoane daca se dovedeste necesar in 
mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau a unui drept natural, 
sau in scopul unui proces de solutionare alternativa, confidentiala a diferendelor.  

De asemenea, beneficiarul poate partaja datele cu caracter personal ale subiectului cu persoanele sale 
imputernicite in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in Scopurile Permise, in numele sau si 
doar in conformitate cu instructiunile sale. Beneficiarul va pastra controlul asupra datelor cu caracter 
personal ale subiectului si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, 
pentru a asigura integritatea si securitatea datelor cu caracter personal. 
Altfel, beneficiarul va divulga datele cu caracter personal doar cand  subiectul ii acorda permisiunea, 
cand i se impune prin legea aplicabila sau reglementari sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale 
sa procedeze astfel sau cand se impune in vederea investigarii unor activitati frauduloase sau 
infractionale, efective sau suspectate. 
VII. CONSIMTAMANT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
Prin semnarea prezentului consimtamant, subiectul accepta colectarea si procesarea de catre 
beneficiar a datelor sale personale, inclusiv a datelor speciale cu caracter personal, in scopul 
mentionat.  

Beneficiarul va prelucra datele cu caracter personal primite de la subiect cu buna credinta, intr-un mod 
adecvat, pertinent si limitat la scopul permis, cu respectarea obligatiilor de pastrare a confidentialitatii 
si de asigurare a securitatii prelucrarii datelor.  

Beneficiarul va prelucra datele personale in mod corect si le va actualiza, in functie de solicitarile 
subiectului si va lua toate masurile pentru a verifica si corecta datele in cazul in care acestea sunt 
necorespunzatoare.  

Beneficiarul se obliga sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a preveni distrugerea 
accidentala sau intentionata ori pierderea, alterarea, dezvaluirea, accesul si  prelucrarea neautorizate 
a datelor cu caracter personal furnizate de catre subiect. 

Beneficiarul se obliga sa pastreze datele personale prelucrate in baza prezentului consimtamant, intr-
un format care sa permita identificarea subiectului strict pentru durata si scopurile in care au fost 
colectate, dupa care va proceda potrivit dispozitiilor legale in materie. 

Orice documente transmise in copie sau original precum si orice alte informatii sau date cu caracter 
personal primite de la subiect cad sub incidenta Regulamentul nr. 679/2016  privind protectia datelor 
la nivel european. 

 

Data:        Semnatura subiect 

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



 
 

 
        

                                                  

 

 

ANEXA 6 
POT SĂ FIU INTREPRINZĂTOR? 

 

Dorinţa dvs. de a avea o afacere sociala poate fi din plin răsplătită de succese viitoare, dar, în 
acelaşi timp, aceasta presupune şi riscuri.  

Înainte de a vă decide să porniţi o afacere sociala pe cont propriu, analizaţi-vă obiectiv punctele 
tari şi slabe. În acest sens, următoarea listă de caracteristici personale vă poate fi de un real folos 
pentru a determina dacă posedaţi într-adevăr trăsăturile specifice unui intreprinzător de succes. 

Analizaţi-vă cu grijă şi răspundeţi la fiecare dintre întrebări: 

1. Am într-adevăr dorinţa de a fi independent(ă)  mai curând decât de a lucra pentru altcineva? 

 

 

2. Sunt un om de acţiune si imi face plăcere să realizez ceva nou?  

 

 

 

3. Sunt capabil(ă) să planific o activitate, să-mi fixez nişte obiective şi să stabilesc etapele intermediare 
de atingere ale acestora? 

 

 
 

4. Dispun de aptitudini de conducere şi de motivare a colaboratorilor mei?  

 

 

 

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   



 
 

 
        

                                                  

 

5. Posed cunoștințele tehnice / tehnologice / educaționale ale domeniului de activitate în care firma 
sociala pe care vreau să o infiintez va activa? 

 

 
 

6. Sunt capabil(ă) să-mi asum din proprie iniţiativă responsabilităţi şi să acţionez în consecinţă fără ca 
cineva să-mi solicite acest lucru?  

 

 

 

7. Sunt capabil(ă) sa coordonez o varietate mare de activitati și să păstrez controlul asupra tuturor 
lucrurilor din jurul meu? 

 

 

8. Sunt dispus(ă) să-mi asum riscurile inerente demarării oricărei afaceri? 

 

 

 

9. Familia este dispusă să-mi acorde sprijin şi sustine demersul meu antreprenorial? 

 

 

 
10. Sunt capabil(ă)  şi în situaţii de stres să ma concentrez şi să acţionez în mod raţional?  

 

 

11. Pot să iau decizii rapide atunci când este cazul?  

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   



 
 

 
        

                                                  

 

 

 

 

12. Am sănătatea bună şi sunt dinamic(ă)  şi energic(ă)?  

 

 

13. Dispun de resursele financiare de care am nevoie pentru a iniţia afacerea, precum şi de garanţii 
pentru credite viitoare?  

 

 

14. Stiu cum sa imi prezint ideile si sa comunic cu clientii? 

 

 

15. Pot salariaţii şi clienţii mei să aibă încredere în ceea ce spun?  

 

 

16. Simt nevoia să stabilesc şi să îndeplinesc obiective dificile şi să mă orientez apoi spre altele 
superioare? 

 

 

17. Sunt creativ(a) si inovativ(a)? 

 
 
 
 

18. Stiu ce nisa de piata vreau sa abordez, o cunosc bine si stiu ce nevoi exista? 

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   



 
 

 
        

                                                  

 

 
 
 
 

19. Sunt capabil să identific diferite modalități de adaptare la schimbare și să găsesc noi soluții? 

 

 

20. Sunt capabil(ă) să conving pe alţii utilizând argumentele mele? 

 

 

 

21. Sunt capabil(ă) de efortul zilnic prelungit pe care trebuie să-l facă un intreprinzător? 

 

 

 

22. Dispun de suficiente cunoştinţe în domeniul financiar şi al conducerii afacerilor? Daca nu, sunt dispus(ă) sa 
urmez cursuri de pregatire in acest domeniu? 

 

 

 

23. Am realmente dorinta sa continui afacerea chiar si in perioadele foarte grele pentru ca inteleg diferenta intre 
esec si regres? 

 

 

  

24. Pot face fata obstacolelor si incerc ori de cate ori este necesar pana cand ajung la obiectivul meu, chiar si 
atunci cand situatia devine complicata? 

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   

Da  

Nu   



 
 

 
        

                                                  

 

 

  
 
 

Interpretări chestionar 

Formula de calcula a punctajului: 

Punctaj = Nr. de raspunsuri afirmative / 24 x 100 

Peste 85% din răspunsuri sunt afirmative:  

Dețineți trăsăturile specifice unui întreprinzător de succes, iar talentul dvs. antreprenorial este foarte 
ridicat.  

Vă recomandăm să va inscrieti in grupul tinta al proiectului StartUp Mode, pentru a participa la 
sesiunile de training pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale si la concursul de planuri de 
afaceri. 

 

Între 70% şi 85% din răspunsuri sunt afirmative:  

Sunt şanse apreciabile să deveniţi un întreprinzător de succes.  

Vă recomandăm să participați la sesiunile de training pentru dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale organizate in cadrul proiectului StartUp Mode, pentru a învăța cum să vă perfecționați 
abilitățile și cum să atenuați punctele slabe. 

 

Între 60% şi 70% din răspunsuri sunt afirmative: 

Aveți talent notabil în domeniul antreprenorial, dar aveţi nevoie de un partener întreprinzător cu 
experiență pentru a demara o activitate antreprenorială de succes.  

Vă recomandăm să participați la sesiuni de training pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale 
organizate in cadrul proiectului StartUp Mode, pentru a învăța cum să vă perfecționați abilitățile și 
cum să atenuați punctele slabe. 

 

Sub 60% din răspunsuri sunt afirmative: 

Nu vă recomandăm să deveniţi întreprinzător.  

Da  

Nu   



 
 

 
        

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
        

                                                  

 

ANEXA 7  

Declaratie opțiuni curs formare 
 
Subsemnatul ................................ posesor al CI seria ... nr. ....................., şi CNP 

..........................................................,  în calitate de student al facultății 

......................................................................................................................., imi exprim 
disponibilitatea de a participa la una din urmatoarele variante de curs de formare profesionala 
autorizat „Competente antreprenoriale” (se vor selecta minim 3 variante) .  

Nr. 
Varianta 
de Curs 

Interval  desfășurare ore de curs Zilele de desfășurare 
curs 

Marcare variantă 
preferată de  curs   

1 = cel mai 
prefereat ... 

C1 În timpul sapatămânii 5 zile 9:00 – 
17:00 

21,22,23,24,25 Februarie  

C2 În Weekend 5 zile 9:00 – 17:00 19,20,26,27 Februarie  și 
5 Martie 

 

C3 În Weekend 5 zile 9:00 – 17:00 26,27 Februarie și 5, 6, 12 
Matrie 

 

C4 În Weekend 5 zile 9:00 – 17:00 5, 6, 12, 13, 19 Matrie  

C5 În Weekend 5 zile 9:00 – 17:00 12, 13, 19, 20, 26 Martie  

C6 În timpul sapatămânii 10 zile 17:00 
– 21:00 

21 – 25 Februarie, 28 
Februarie – 4 Martie 

 

C7 În timpul sapatămânii 10 zile 17:00 
– 21:00 

28 Februarie – 4 Martie, 7 
– 11 Martie 

 

C8 În timpul sapatămânii 10 zile 17:00 
– 21:00 

7 – 11 Martie, 14 -18 
Martie 

 

C9 În timpul sapatămânii 10 zile 17:00 
– 21:00 

14 -18 Martie, 21 -25 
Martie 

 

 
 
Data:                                                                                Semnătura:   

 


