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Metodologie de selecție a grupului țintă - participanți la cursurile de
„Competențe antreprenoriale” organizate în cadrul proiectului
1. Cadrul general
Prezenta Metodologie stabilește etapele și procedura de selectare a grupului țintă care va participa
la cursul de formare profesională Competențe antreprenoriale din cadrul proiectului „StartUPT” - Cod
proiect POCU în MySMIS: 140550, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, componenta 1 „Innotech Student”, axa prioritară Educație și
competențe.
Proiectul este implementat de Universitatea Politehnica Timișoara - www.upt.ro, în calitate de lider
de proiect, împreună cu Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL – www.fonduri-structurale.ro,
în calitate de partener.
Activitățile proiectului se adresează studenților înmatriculați în cadrul unei facultăți din Regiunea Vest
a României care au domiciliul/reședința în România și care își doresc să înființeze o afacere într-una din
regiunile mai puțin dezvoltate ale României.
Proiectul încadrează mai multe etape:
• Formare în antreprenoriat – cel puțin 341 de studenți vor urma cursuri de „Competențe
Antreprenoriale” certificate ANC;
• Concurs de planuri de afaceri – va fi organizat un concurs de planuri de afaceri unde vor fi
selectate 26 de planuri de afacere din sectoarele competitive identificate conform SNC
(Anexa 7 la Metodologie): 13 afaceri vor fi finanțate cu maximum 40.000 de euro și vor viza
înființarea a minimum 2 locuri de muncă, iar 13 afaceri vor primi finanțare în cadrul
proiectului cuprinsă între 40.000 – 60.000 de euro și vor viza înființarea a minimum 3 locuri
de muncă. În total, în cadrul proiectului 65 locuri de muncă vor fi create și menținute (din
care 26 vor fi ocupate de studenții selectați pentru implementarea planurilor de afaceri);
• Stagii de practică și mentorat pentru cei 26 de antreprenori selectați;
• Dezvoltarea afacerii cu ajutorul finanțării primite timp de 12 luni;
• Asigurarea sustenabilității afacerii înființate timp de 15 luni ulterior finalizării sprijinului.
Metodologia are ca scop să permită o abordare unitară la nivelul proiectului a procesului de recrutare
și selectare a grupului țintă. Acest document va asigura derularea unui proces de selecție unitar și
transparent al grupului țintă (GT) creând o pistă de audit viabilă.
Astfel, Metodologia prezintă materialele necesare pentru ca persoanele interesate să participe la
activitatea de formare a proiectului.
Metodologia de selecție a grupului țintă, procedură transparentă și nediscriminatorie, va fi
disponibilă tuturor persoanelor interesate, care doresc să depună aplicațiile pentru a fi selectați pentru
participarea la cursurile de formare antreprenorială.
În ceea ce privește activitatea de selecție a grupului țintă se are în vedere derularea activităților
specifice pentru recrutarea celor 341 persoane (336 de studenți - ciclul licență și masterat, ISCED 5-7 și 5
doctoranzi), 10% persoane din mediul rural și/sau persoane de etnie romă (5 de etnie romă; 30 din mediul
rural) care urmează să beneficieze de programele de formare dezvoltate și derulate prin intermediul
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proiectului.
În ceea ce privește procesul de selecție a grupului țintă, acesta va avea un caracter de profundă
transparență și nediscriminare.

2. Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este crearea unui cadru inovator si sustenabil, favorabil dezvoltării
aptitudinilor antreprenoriale a 341 de studenți în vederea înființării și creării de locuri de muncă în afaceri
din sectoarele economice cu potențial competitiv.
Prezentul proiect valorifică experiențele complementare ale S și P1, S – instituție de învățământ
superior cu tradiție în sprijinirea inițiativelor și tehnologiilor inovatoare, P1 – organizație cu experiență
complexă în dezvoltarea programelor de accelerare pentru afaceri (formare, mentorat finanțare, sprijin în
sustenabilitate) în crearea unei intervenții care să faciliteze crearea unui cadru inovator și sustenabil,
favorabil dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale a 341 de studenți în vederea înființării și creării de locuri
de muncă în afaceri din sectoarele economice cu potențial competitiv.

3. Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea competenţelor în domeniul antreprenorial pentru minimum 341 de studenţi din cadrul
Universităţii Politehnica Timișoara și din alte universități din Regiunea de Vest. Obiectivul va fi atins prin
derularea următoarelor activități: informarea publicului cu privire la activitatea proiectului; selectarea
transparentă a 341 de studenți/doctoranzi care vor participa la cursuri; derularea efectivă a unui program
de formare antreprenorială a celor 341 membri ai GT, care vor urma un curs de formare profesională și vor
fi certificați în Competențe antreprenoriale.
2. Sprijinirea înființării și dezvoltării a minimum 26 de faceri în sectoarele cu potențial competitiv.
Obiectivul răspunde direct nevoii de sprijin financiar, dar și de sprijin pentru dezvoltarea afacerii în vederea
depășirii temerii de eșec. Acest obiectiv va fi atins prin derularea următoarelor activități: selectarea celor
mai bune 26 de planuri de afaceri propuse în domeniile din SNC; derularea de stagii de practică pentru
antreprenorii selectați (26 antreprenori selectați și 3 de pe lista de rezervă a concursului de PA – planuri de
afaceri); derularea de programe de educație prin întreprinderi simulate (29 de participanți); derularea de
sesiuni de consiliere și mentorat, inclusiv Școli de afaceri pentru cei 29 de antreprenori – semnarea a 26 de
contracte de subvenție, decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente
implementării planurilor de afaceri, inclusiv verificarea cheltuielilor de minimis, monitorizarea de către
administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării celor 26 de afaceri și a înființării și
menținerii a 65 de locuri de muncă. Obiectivul contribuie la asigurarea unei rate crescute de ocupare a
absolvenților de învățământ terțiar în corelare cu nevoile pieței muncii, minimum 26 de locuri de muncă
create urmând a fi ocupate de studenții antreprenori selectați.
3. Crearea premiselor de adaptare a minimum 26 de afaceri înființate la schimbările și nevoile
mediului de afaceri și a celui socio-economic. Obiectivul răspunde la nevoia de adaptare a întreprinderilor
la cerințele pieței și a mediului socio-economic prin derularea următoarelor activități: monitorizarea
sustenabilității celor 26 de întreprinderi înființate prin proiect, dezvoltarea unui mecanism de susținere prin
marketplace online și punerea la dispoziția antreprenorilor a infrastructurii achiziționate la nivelul
universității pentru dezvoltarea de prototipuri, prezentări de produse, facilitatea accesului la noi surse de
finanțare prin derularea de campanii de crowdfunding, promovarea afacerilor în mediul digital inovativ prin
podcasting.
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4. Cadrul legal aplicabil
Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, aprobate prin Ordinul M.F.E. nr. 536/2016;
Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020;
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru
perioada 2015-2020;
Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM);
Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții și Planul de Dezvoltare Regională Vest;
Contractul de finanțare Nr. 31848/23.12.2021 încheiat între Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia și Universitatea Politehnica
Timișoara;

Regulamentul UE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,
precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora;
Legislația națională și europeană aplicabilă, cu completările și modificările ulterioare;
Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru
perioada 2015-2020;
Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020;
Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

5. Prezentarea generală a teritoriului proiectului
Teritoriul vizat în cadrul proiectului (din punct de vedere al sprijinirii dezvoltării de afaceri prin
proiect) se referă la următoarele regiuni mai puțin dezvoltate ale României cu excepția regiunii BucureștiIlfov:
• Regiunea Centru (județul Alba, județul Brașov, județul Covasna, județul Harghita, județul
Mureș, județul Sibiu);
• Regiunea Nord-Est (județul Bacău, județul Botoșani, județul Iași, județul Neamț, județul
Suceava, județul Vaslui);
• Regiunea Nord-Vest (județul Bihor, județul Bistrița-Năsăud, județul Cluj, județul Maramureș,
județul Satu Mare, județul Sălaj);
• Regiunea Sud-Muntenia (județul Argeș, județul Călărași, județul Dâmbovița, județul Giurgiu,
județul Ialomița, județul Prahova, județul Teleorman);
• Regiunea Sud-Est (județul Brăila, județul Buzău, județul Constanța, județul Galați, județul
Tulcea, județul Vrancea);
• Regiunea Sud-Vest Oltenia (județul Dolj, județul Gorj, județul Mehedinți, județul Olt, județul
Vâlcea);
• Regiunea Vest (județul Arad, județul Caraș-Severin, județul Hunedoara și județul Timiș).
Proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020

Membrii grupului țintă pot avea domiciliul/reședința în orice regiune a României și trebuie să fie
studenți într-una din universitățile din zona de Vest a României.
6. Derularea efectivă a procesului de informare și selectare a persoanelor din grupul țintă
Informarea potențialului grup țintă se va face printr-o campanie de informare care va cuprinde și
postarea publică, pe site-ul Universității Politehnica Timișoara, https://www.cm.upt.ro/start-upt/, a
perioadei de desfășurare a concursului de selecție a dosarelor grupului țintă, a condițiilor de eligibilitate și
a criteriilor de selecție, precum și a documentelor care fac parte din Dosarul de recrutare. Anunțul va fi
însoțit de prezenta Metodologie de selecție și de anexele aferente.
Pentru a fi eligibile pentru participarea la cursurile de „Competențe antreprenoriale”, persoanele din
grupul țintă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
• Să fie înmatriculate într-o instituție de învățământ superior (cel puțin în anul 2 de studii de
licență);
• Să aibă domiciliul sau reședința în orice regiune din România;
• Să fie înmatriculați în cadrul unei facultăți din Regiunea Vest;
• Să își dorească să înființeze o afacere într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale
României;
• Ideea de afaceri să vizeze o activitate în sectoarele competitive identificate prin
intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea in domeniile și subdomeniile de
dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI (Anexa 7 la Metodologie);
• Să nu mai fi urmat un curs de Competențe Antreprenoriale cofinanțat din fonduri
nerambursabile.
Nu au voie să participe la cursurile de formare angajații liderului de proiect și ai partenerului
acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv. În acest sens, persoanele
care vor fi selectate pentru a participa la următoarele etape ale proiectului vor completa în prima zi de curs
Declarația de conflict de interese (Anexa 4 la prezenta Metodologie).
În cadrul procesului de selecție a grupului țintă se va ține cont de principiul egalității de șanse,
combaterea 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 la serviciile de interes
general.
Pentru selecția grupului țintă care va participa la cursurile de „Competențe antreprenoriale” și
pentru colectarea documentelor și informațiilor necesare pentru alcătuirea dosarului de recrutare a
grupului țintă este folosit un sistem online de gestionare a preînscrierilor, disponibil la adresa
https://www.cm.upt.ro/start-upt/, găzduit pe portalul fonduri-structurale.ro (https://www.fonduristructurale.ro/formulare/start-upt/inscriere).
Formularul de înscriere online conține următoarele informații/documente:
• Nume și Prenume
• Email
• Număr de telefon
• Vârstă
• Gen
• Instituție de învățământ în care este înmatriculat
• Tip program de studiu în care este înmatriculat (licență/masterat/doctorat)
• An de studiu
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• Județul de domiciliu sau de reședință (în cazul celor cu viză de flotant)
• Domeniul în care se încadrează afacerea pe care dorește să o înființeze
• Copie carte de identitate
• Copie certificat de căsătorie/ alt document relevant (în cazul schimbării numelui)
• Copie diplomă pentru ultima formă de învățământ absolvită
• Legitimație student cu viză valabilă
• Descrierea afacerii vizate, inclusiv regiunea în care dorește să se înființeze
• Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
• Acord prelucrare date cu caracter personal
Afacerea propusă spre înființare se va încadra în următoarele domenii:
• Turism și ecoturism
• Textile și pielărie
• Lemn și mobilă
• Construcții
• Industrii creative
• Industria auto și componente
• Tehnologia informației și comunicațiilor
• Procesarea alimentelor și a băuturilor
• Sănătate și produse farmaceutice
• Energie și management de mediu
• Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, biofarmaceutică și biotehnologii)
• Altă variantă
Dosarul de înscriere va conține:
1. Formular de înscriere completat și transmis online (date personale, instituția de învățământ la care
este înmatriculat aplicantul, vârstă etc);
2. Descrierea ideii de afaceri din care sa reiasă județul unde se dorește înființarea afacerii, motivația
personală, domeniul de activitate al afacerii și/sau principalele produse sau servicii,
experiența/cunoștințele în domeniu, aspecte legate de originalitatea ideii de afaceri, piața și/sau
segmentul de clienți identificate, stadiul de maturitate a ideii de afaceri etc. Se va completa în
formularul online de înscriere, în secțiunea dedicată.
Atenție! Vă rugăm să aveți în vedere că în cadrul proiectului sunt eligibile doar persoanele care
intenționează să înființeze afaceri care vizează o activitate în sectoarele competitive identificate prin
intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă
și sănătate identificate prin SNCDI, într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României (toate județele
mai puțin București și județul Ilfov). Pentru detalii vă rugăm să consultați Anexa 7 a prezentei metodologii.
Referitor la eligibilitatea ideilor de afaceri finanțabile în cadrul proiectului, menționăm că schema de ajutor
de minimis „Innotech Student” nu se aplică:
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•

•

•

•

•
•

ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și
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;
ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare
de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea
Europeană (Tratatul CE);
ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și
comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:
o atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în
cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în
cauză;
o atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către
producători primari.
ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre,
respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și
funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;
ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

3. Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal (Anexa 2 la prezenta Metodologie). Documentul
va fi semnat de candidat și transmis în format scanat prin încărcarea în aplicația online de înscriere.
Cei selectați în urma procesului de evaluare vor transmite experților din echipa de proiect
exemplarul semnat în original.
4. Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 3 la prezenta
Metodologie). Documentul va fi semnat de candidat și transmis în format scanat prin încărcarea în
aplicația online de înscriere. Cei selectați în urma procesului de evaluare vor transmite experților
din echipa de proiect exemplarul semnat în original.
5. Copie a cărții de identitate (și a vizei de flotant dacă este cazul). Documentul va fi transmis în format
scanat prin încărcarea în aplicația online de înscriere.
6. Copie a certificatului de căsătorie/ a unui alt document relevant (în cazul schimbării numelui).
Documentul va fi transmis în format scanat prin încărcarea în aplicația online de înscriere.
7. Copie după diploma ultimei forme de învățământ absolvite/adeverință emisă de unitatea de
învățământ care să ateste ultima formă de învățământ admisă. Documentul va fi transmis în format
scanat prin încărcarea în aplicația online de înscriere.
8. Copia carnetului/legitimației de student cu viză pe anul 2021-2022 / adeverință emisă de unitatea
de învățământ care să ateste înmatricularea în anul de învățământ 2021-2022. Documentul va fi
transmis în format scanat prin încărcarea în aplicația online de înscriere.
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9. 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.
Persoanele care vor fi selectate pentru a participa la următoarele etape ale proiectului vor completa în
prima zi de curs un Formular de înregistrare grup țintă (denumire exactă: „Formular de înregistrare
individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020”) – Anexa 1 la Metodologie și
vor semna o declarație că nu fac parte din grupul țintă al altor proiecte finanţate prin POCU care furnizează
măsuri similare (antreprenoriat dedicat studenților prin alte proiecte „Innotech Student”).
Selecția grupului țintă se va realiza și ulterior atingerii numărului de 341 de participanți eligibili
pentru participarea la cursul de „Competențe antreprenoriale”, alcătuindu-se liste de așteptare în cazul
retragerii membrilor grupului țintă din activitatea de formare.
Selecția grupului țintă
Lansarea oficială a selecției se va realiza prin postarea anunțului de selecție pe site-ul Liderului,
Universitatea Politehnica Timișoara, la adresa https://www.cm.upt.ro/start-upt/. De la lansarea oficială a
selecției, doritorii se pot înscrie pentru participarea la cursurile de „Competențe antreprenoriale” folosind
Formularul de înscriere online.
Selecția se va realiza în două etape.
In etapa I (eliminatorie) se va verifica de către experții în informare și selecție GT îndeplinirea criteriilor de
eligibilitate de către persoana care solicită înscrierea.
In etapa II, experții în informare și selecție GT vor analiza din punct de vedere calitativ aplicația candidatului
declarat admis ca urmare a parcurgerii etapei I.
Criteriile de selecție care vor fi luate în considerare în stabilirea punctajului etapei II sunt:
· inovarea tehnică (1-5 puncte),
· originalitatea ideii de afacere (1-5 puncte),
· realismul ideii de afaceri (1-5 puncte),
· claritatea exprimării (1-5 puncte).
Un candidat va putea obține maximum 20 de puncte în cadrul evaluării în etapa II. Toți aplicanții care
întrunesc mai mult de 5 puncte vor fi declarați admiși în grupul țintă al proiectului și programați în cadrul
unei grupe de curs. După constituirea a cel puțin o serie de curs de aprox. 68-72 de cursanți, pe baza
opțiunilor la care dintre cursuri doresc să participe, va fi organizată o serie de curs. Lista persoanelor
selectate pentru a participa la programul de formare antreprenorială în cadrul proiectului va fi actualizată
periodic.
Experții în informare și selecție GT vor verifica dosarele conform criteriilor de înscriere din cadrul celor două
etape și vor comunica fiecărui candidat rezultatul după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de
către persoana care solicită înscrierea și a analizei din punct de vedere calitativ a aplicației candidatului
declarat admis, experții în informare și selecție a grupului țintă vor transmite, în cel mai scurt timp,
candidatului rezultatul verificării.
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În urma unui rezultat pozitiv pentru admiterea participării la cursul de „Competențe
antreprenoriale”, membrii grupului țintă declarați admiși și eligibili vor trebui să trimită în termen de 10
zile toate documentele aferente acestei metodologii Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 în original:
• Prin depunerea fizică la Registratura Universității Politehnica Timișoara (Pta. Victoriei , nr.
2, Timișoara, 300006)
SAU
• Prin poștă / curier la adresa:
Universitatea Politehnica Timișoara
Rectorat
Pta. Victoriei, nr.2, Timișoara, 300006
Sala 314 - în atenția: doamnei Roxana Sîrbu.

7. Formare profesională
În cadrul proiectului, vor fi formați ANC în „Competențe antreprenoriale” un număr de 341 de studenți (336
studenți licență și master, 5 doctoranzi) din care minimum 291 de cursanți vor fi certificați (vor absolvi
examenul de certificare ANC).
Programul de formare antreprenorială are o durată de 40 de ore de formare, ulterior organizându-se
examenul de certificare ANC.
Cursurile se vor desfășura online, calendarul acestora urmând să fie publicat.
8. Dispoziții finale
Dispozițiile prezentei metodologii se completează ulterior cu ordine de ministru, instrucțiuni AM
POCU, legislație națională sau/și comunitară. Orice actualizare a prezentei Metodologii va fi publicată pe
site-ul Universității Politehnica Timișoara (la secțiunea https://www.cm.upt.ro/start-upt/) și pe
www.fonduri-structurale.ro.
Metodologia de selecție în varianta revizuită poate fi accesată pe paginile web:
https://www.cm.upt.ro/ro_ro/proiecte-nationale/start-upt/
și
pe
https://www.fonduristructurale.ro/startupt

ANEXE:
Anexa 1 - Formular de înregistrare înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin
POCU 2014-2020
Anexa 2 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
Anexa 4 - Declarație privind evitarea conflictului de interese
Anexa 5 - Fișă de îndeplinire criterii de eligibilitate la înscriere
Anexa 6 - Grila de evaluare calitativă a persoanei înscrisă în grupul țintă
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN aferente SNC
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