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1. Preambul 

1.1.  Contextul elaborării Metodologiei  

Prezenta Metodologie de selecție a grupului țintă este realizată în vederea demarării 

procesului de recrutare și selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „Student Start-up 1.0!”, 

cod proiect 142131. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, ce va avea o durata de implementare de 24 de luni, în 

perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023, iar regiunea de implementare a proiectului este 

Regiunea Centru. 

Proiectul este implementat în parteneriat de către Asociația Culturală Amphion, în calitate de 

Beneficiar, de Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș şi Universitatea de Arte din 

Târgu-Mureș în calitate de Parteneri. 

Metodologia de selecție a grupului țintă și anexele sale reprezintă principale instrumentele de 

lucru ce vor fi aplicate și respectate de către experții în recrutare și monitorizare grup țintă în 

procesul de selecție a grupului țintă vizat în proiect. 

Metodologia de față se elaborează în cadrul  Subactivității 2.1 intitulată „Selectarea grupului 

țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială”, 

care este parte integrantă a Activității 2 din cadrul proiectului sus-menționat – „Selectarea 

grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare 

antreprenorială”. 

1.2.  Scopul elaborării Metodologiei  

Scopul acestei metodologii este să ofere echipei de proiect suport tehnic în desfășurarea 

activităților de recrutare și selecție a grupului țintă format din studenți (minim an II), 

masteranzi și doctoranzi, sau cursanți din cadrul unor colegii organizate la nivelul 

instituțiilor de învațământ superior din țară sau din străinătate și, împreună cu anexele 

sale, reprezintă principalul instrument de lucru ce va fi aplicat și respectat de către experții în 

recrutare și selecție a grupului țintă vizat în proiect. 

1.3. Temei legislativ 

În elaborarea prezentei Metodologii s-au avut în vedere următoarele documente: 

 Contractul de finanțare nr. POCU/829/6/13/142131 și anexele sale, cu completările 

şi modificările ulterioare;  



 

 
 

 Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările 

ulterioare și anexele sale; 

 Manualul Beneficiarului, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axele 

Prioritare 1-6, Versiunea Iunie 2021 și anexele sale; 

 Instrucțiunile emise de AMPOCU. 

1.4. Teme și principii 

1.4.1. Teme orizontale 

Temele orizontale atinse prin implementarea Subactivității 2.1. – „Selectarea grupului țintă ce 

va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială” sunt: 

dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și non-discriminarea, utilizarea TIC și contribuția la 

dezvoltarea de competențe digitale.  

Între criteriile fundamentale ale dezvoltării durabile, stabilite de Comisia Comunităţii Europene 

încă din anul 1993, se numără Obiectivul 6, ” Educaţie şi competenţe”. Efectuarea de investiții 

în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 

competențe și a învățării pe tot parcursul vieții este baza pentru îmbunătățirea vieții oamenilor 

și a dezvoltării durabile.  

Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-și 

dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Conceptul are 

la bază asigurarea participării depline a  fiecărei persoane la viața economică și socială, fără 

deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.  Dreptul la 

egalitate de şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene. Valorificarea 

diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă sunt premise pentru dezvoltarea 

societății și asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori precum toleranța și 

egalitatea. 

Non-discriminarea, prin măsurile transversale propuse, va promova un mediu favorabil pentru 

grupul-țintă, în vederea accesului egal la piața muncii, prin dezvoltarea de competențe 

antreprenoriale, indiferent de criterii economice, socio-medicale și culturale.  

Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale este transpusă asupra 

competențelor de bază din domeniul TIC și include abilitățile de utilizare a calculatoarelor 



 

 
 

pentru a prelua, stoca, produce, evalua și partaja informații, precum și a comunica și participa 

în rețele de colaborare prin intermediul internetului. 

1.4.2.  Teme secundare 

Temele secundare atinse prin implementarea Subactivității 2.1. – „Selectarea grupului țintă ce 

va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială” sunt: 

inovare socială, îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor, nediscriminare. 

1.4.3.  Principiul nediscriminării 

Metodologia este concepută în spiritul îndeplinirii obiectivelor orizontale ale proiectului, 

respectând egalitatea de şanse a tuturor candidaţilor şi fără a face nicio deosebire, excludere, 

restricţie sau preferinţă 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 social, educațional și al 

muncii sau în orice alte domenii ale vieții publice.  

În procesul de identificare, recrutare și selecție a grupului țintă se va respecta principiul 

transparenței, cel al egalității de șanse, al egalității de gen și cel al nediscriminării.  

Identificarea, recrutarea și selecția grupului țintă se va realiza fără condiționări, deosebiri, 

excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, 

categorie socială, convingeri, situație materială sau responsabilitate familială, precum și cu 

evitarea oricăror criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirectă. 

1.5.     Obiectivele proiectului 

1.5.1. Obiectivul general 

Obiectivul  general al proiectului constă în consolidarea gradului de ocupare pentru 342 

studenţi, masteranzi şi doctoranzi, viitori absolvenți de învățămant superior din cadrul 

Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, ai Universității de Arte din Târgu-Mureș, dar 

și din rândul studenților altor universități din țară sau din străinătate, respectiv din rândul 

cursanților unor colegii organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior din țară sau din 

străinătate. Aceștia vor fi incluși într-un program integrat de formare, consiliere şi stagii, 

urmând apoi o finanţare pentru cel putin 13 intreprinderi cu obiect de activitate în sectoarele 

economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 



 

 
 

inteligentă conform SNCDI (descrise în Anexa 5 și Anexa 5 bis la Ghidul Solicitantului Condiții 

Specifice). 

Prin obiectivul său general, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific major al 

programului Dezvoltarea resurselor umane, prin cresterea accesului la un sistem de educatie 

și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea 

sărăciei și a excluziunii sociale, prin facilitarea accesului la servicii sociale și de sănătate și 

obiectivului tematic nr. 10 – „Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al 

formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții”, 

din cadrul axei prioritare nr. 6, POCU 2014 -2020, prin implementarea de măsuri integrate de 

formare de competențe antreprenoriale pentru 342 de persoane, promovare a spiritului 

antreprenorial, înființarea a minim 65 de noi locuri de muncă și a 13 de afaceri sustenabile în 

domenii prioritare, competitive în regiunea Centru. 

Totodată, proiectul se încadrează în cadrul apelului de proiecte „INNOTECH STUDENT”, 

finanțat prin Axa prioritară 6 Prioritatea de investiții 10.iv: „Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor 

de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa 

forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a 

calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de 

învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a 

unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie.”  

Obiectivul general definește cadrul de măsuri reunite într-un program de preincubare și ulterior 

de incubare, adresat potențialilor antreprenori. 

1.5.2.  Obiective specifice 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale 342 de persoane ce intenționează să 

înființeze o afacere în regiunea Centru prin derularea unui program integrat de formare 

antreprenorială. Obiectivul contribuie la dezvoltarea culturii și competențelor antreprenoriale, 

oferind astfel persoanelor interesate de inițierea unei afaceri competențe și cunoștințe 

necesare, precum și sprijin pentru elaborarea unui plan de afaceri. Participanții vor beneficia 

de asistență, informare, formare, ghidaj pe o perioada de 40 de ore de formare în vederea 

selectării a cel putin 13 dintre planurile de afaceri rezultate pentru finanțare. Câștigătorii 

concursului de planuri de afaceri vor beneficia suplimentar de 40 de ore de practică de 

specialitate într-un domeniu similar planului de afaceri descris de ei, printr-un program de 

shadowing pe langă antreprenori consacrați. 



 

 
 

2. Dezvoltarea sustenabilă a antreprenoriatului în regiunea Centru, ca masură de 

ocupare pe cont propriu, și oferirea de sprijin pentru inițierea afacerilor, prin organizarea unei 

competiții de idei de afaceri în vederea subvenționării a minim 13 de intreprinderi selectate în 

urma concursului, care vor asigura crearea a cel puțin 65 de locuri de muncă. 

3. Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a afacerilor sprijinite și finanțate 

în cadrul proiectului în vedere asigurării sustenabilității, precum și transferului rezultatelor 

proiectului către alte domenii și grupuri țintă, prin dezvoltarea unui centru de promovare a 

antreprenoriatului si derularea unei campanii de stakeholder engagement. 

2. Sectoare competitive pentru demararea afacerii 

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia 

Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 din cadrul căreia vor putea fi selectate planuri de 

afaceri pentru finanțare în cadrul proiectului poate fi consultată în Anexa 5 la Ghidul 

Solicitantului Condiții Specifice. În Anexa 5 bis la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice poate 

fi consultată lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate.  

3. Calendarul de implementare a proiectului 

Programul propus în cadrul proiectului este dezvoltat pe 3 etape de măsuri integrate ce 

constau în consiliere, mentorat și sprijin financiar acordate viitorilor antreprenori. 

Sustenabilitatea demersurilor va fi asigurată transversal printr-o campanie de comunicare și 

stakeholder engagement, campanie ce reprezintă un demers de inovare socială, prin 

intermediul căreia ne propunem să dezvoltăm premisele unui mediu de afaceri sustenabil, 

care să susțină dezvoltarea firmelor nou create și multiplicarea rezultatelor proiectului pe 

termen mediu și lung.  

Astfel, etapele propuse se referă la: 

1) Etapa de preincubare – 6 luni – prespune identificarea, formarea și selectia viitorilor 

antreprenori, precum și componenta de stagii (practică antreprenoriala) și consiliere. 

Etapa de preincubare include toată asistența acordată direct viitorului antreprenor 

înainte de înființarea intreprinderii; 

2) Etapa de incubare a afacerilor – 12 luni – prespune acordarea subvențiilor și 

monitorizarea afacerilor înființate; 



 

 
 

3) Etapa de monitorizare  – 6 luni – reprezintă ultimile 6 luni de proiect, în care echipa de 

proiect verifică atingerea indicatorilor asumați de către beneficiarii de subvenții și 

aprobă măsurile de redresare, dacă este cazul. 

Ulterior finalizării proiectului, se va urmări asigurarea sustenabilității rezultatelor, respectiv 

afacerilor nou înființate. 

4. Grupul țintă 

Grupul țintă vizat prin proiect are în vedere un numar de 342 de persoane care au calitatea 

de studenți înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență, masteranzi, doctoranzi ai 

Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, ai Universității de Arte din Târgu-Mureș, dar 

și din rândul studenților altor universități din țară sau din străinătate, respectiv din rândul 

cursanților unor colegii organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior din țară sau din 

străinătate, care doresc să participe la un program de formare antreprenorială, consiliere și 

mentorat și să beneficieze de sprijin pentru înființarea unei afaceri în unul din sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare 

inteligentă conform SNC. 

Membrii grupului țintă sunt persoane care doresc să înființeze o afacere exclusiv în regiunea 

Centru. 

Măsurile propuse prin proiect sunt îndreptate și spre grupul țintă provenit din zonele mai putin 

dezvoltate ale regiunii Centru - mediul rural și comunitățile de romi. Astfel, cel putin 10% din 

GT vizat (minim 35 persoane) vor fi studenți / masteranzi / doctoranzi proveniți din mediul rural 

sau de etnie romă. 

La nivelul proiectului vor fi organizate cursuri de Competențe Antreprenoriale, cu durată de 40 

de ore. Cursurile se vor finaliza cu examen de certificare a cunoștințelor. Calendarul exact al 

cursurilor va fi comunicat persoanelor selectate în momentul stabilirii acestuia. 

4.1. Profilul grupului țintă 

Grupul țintă al proiectului, care va participa la programul de formare antreprenorială, este 

format din 342 de studenți din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, din 

cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș, dar și din rândul studenților altor universități din 

țară sau din străinătate, respectiv din rândul cursanților unor colegii organizate la nivelul 

instituțiilor de învățământ superior din țară sau din străinătate, care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 



 

 
 

 Au domiciliul sau reședința în România, 

 Sunt înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență, sau sunt masteranzi sau 

doctoranzi în cadrul unei universități din țară sau din străinătate, respectiv în cadrul 

unor colegii organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior din țară sau din 

străinătate, 

 Doresc să înființeze o afacere în regiunea Centru, 

 Au o idee de afaceri care vizează o activitate în sectoarele competitive identificate prin 

intermediul Strategia Naționala pentru Competitivitate (SNC) sau care are în vedere 

dezvoltarea unei afaceri în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și 

sănătate identificate prin Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 

(SNCDI), 

 Nu au mai urmat un curs de „Competențe Antreprenoriale” finanțat din fonduri publice 

nerambursabile. 

4.2. Criterii de eligibilitate 

În mod concret, o persoană este considerată eligibilă să facă parte din grupul țintă și să 

participe la cursurile de formare antreprenorială dacă îndeplinește cumulativ următoarele 

condiții: 

 Este student cel puțin în anul II de licență, este masterand sau doctorand al unei 

universități din țară sau din străinătate, respectiv este cursant al unui colegiu organizat 

la nivelul instituțiilor de învățământ superior din țară sau din străinătate 

Explicații suplimentare: 

o Este student de cetățenie română, înmatriculat la o universitate din Uniunea 

Europeană (cel puțin anul II de studiu) 

o Este student de cetățenie română, înmatriculat la o universitate din afara 

Uniunii Europene (cel puțin anul II de studiu) 

o Este student care nu are cetățenie română, dar are domiciliul sau reședința în 

România și este student înmatriculat la o facultate din România (cel puțin anul 

II de studiu) 

 A completat formularul de înscriere cu toate datele solicitate și a completat, semnat și 

transmis documentele prevăzute în prezenta Metodologie experților responsabili cu 

selecția grupului țintă 



 

 
 

 Nu este implicată în prezent într-un proiect finanțat prin POCU în care beneficiază de 

măsuri de formare în competențe antreprenoriale și nu a mai beneficiat de cursuri de 

competențe antreprenoriale finanțate din fonduri publice nerambursabile. 

5. Procesul de recrutare și selecție a grupului țintă 

Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și 

nediscriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții 

bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, 

vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot 

conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.   

5.1. Calendarul estimativ de rectutare 

Recrutarea grupului țintă nu va putea depăși prima etapă, cea de preincubare, respectiv 

maxim primele 6 luni de la data semnării contractului de finanțare și demararea implementării 

proiectului.  

5.2. Comisia de selecție a grupului țintă 

Selecția persoanelor în cadrul proiectului „Student Start-up 1.0”  este realizată de o comisie 

de selecție, membrii comisiei având responsabilitate colectivă pentru deciziile adoptate. 

Membrii comisiei de selecție vor respecta următoarele reguli:  

 îşi vor exercita atribuțiile cu onestitate, corectitudine, bună-credință și 

responsabilitate;  

 vor realiza evaluările în baza criteriilor stabilite;  

 vor formula aprecieri cu imparțialitate;  

 vor fi obiectivi în evaluare;  

 vor păstra confidențialitatea pe toată durata evaluării;  

 vor asigura transparența deciziilor privind selecția;  

 vor respecta procedurile și termenele stabilite; 

 vor anunța de îndată managerul de proiect cu privire la orice situație de 

incompatibilitate sau conflict de interese în care s-ar afla. 



 

 
 

5.3. Criterii de selecție 

Având în vedere indicatorii asumați prin contractul de finanțare, au fost stabilite următoarele 

criterii  de selecție a grupului țintă: 

Criteriul 1: Persoana se încadrează în grupul țintă al proiectului, adică este Student (cel puțin 

an II)/ Masterand/ Doctorand sau este cursant al unui colegiu organizat la nivelul instituțiilor de 

învățământ superior din România sau din străinătate. 

Criteriul 2: Persoana a prezentat, până la data stabilită de responsabilii de recrutarea, 

înscrierea și selecția grupului țintă, toate documentele de înscriere aferente grupului țintă, 

pentru dovedirea apartenenței la categoriile eligibile în proiect. 

Criteriul 3: Toate documentele de înscriere sunt complete și corect completate și sunt însoțite 

de copiile documentelor solicitate. 

Criteriul 4: În grupul țintă se vor selecta cu prioritate 35 de persoane (studenți / masteranzi / 

doctoranzi/ cursanți ai unui colegiu organizat la nivelul instituțiilor de învățământ superior din 

România sau din străinătate care sunt de etnie romă sau din mediul rural.  

Criteriul 5: Persoana a ocupat la timp un loc dintre cele disponibile, conform regulii „primul 

venit, primul servit”. Candidații care nu se încadrează în acest criteriu vor fi incluși pe o listă 

de rezervă.  

5.4. Structura dosarului de înscriere 

 

În vederea acceptării dosarului de înscriere, membrii comisiei de selecție vor verifica 

documentele depuse și vor întocmi un opis al acestor documente.  

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

 Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa 1) 

 Cerere de înscriere la cursuri (Anexa 2) 

 Declarație privind evitarea dublei finantari (Anexa 3) 

 Declarație consimțământ GDPR (Anexa 4) 

 Declarație privind conflictul de interese (Anexa 5) 

 Formular de grup țintă (Anexa 8) 

 Cartea/buletinul de identitate, în termen de valabilitate, în copie semnată conform cu 
originalul  

 Dovada faptului că are domiciliul sau reședința în România 



 

 
 

 Carnet de Student/Cursant vizat la zi sau Adeverință de la Universitate, privind 
calitatea de student / masterand / doctorand/ cursant al unui colegiu organizat la nivelul 
instituțiilor de învățământ superior din România sau din străinătate. 

Documente adiționale: 

 Certificatul de naștere, în copie semnată conform cu originalul 

 Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie semnată conform cu originalul 

 Adeverință/diploma care atestă absolvirea unei forme de învățământ, în copie semnată 
conform cu originalul:  

o studii medii fără bacalaureat 

o studii medii cu bacalaureat  

o studii de licență 

o studii de master 

În cazul în care formularele de apartenență la grupul țintă sunt completate la distanță, membrii 

comisiei de selecție vor purta discuții în mediul online și/sau telefonice cu candidații, pentru 

asigurarea conformității informațiilor specificate în formulare. 

Dosarele de apartenență la grupul țintă pot fi trimise și pe email, la adresa: gt@amphion.ro . 

După verificarea arhivei de către membrii comisiei de selecție și constatarea conformității 

acesteia, se va solicita predarea/ transmiterea dosarului complet, în format fizic, inclusiv prin 

poștă/ servicii de curierat, la următoarea adresă: Asociația Culturală Amphion, str. Artei, nr. 7, 

ap. 3, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș. 

5.5. Analiza și selecția dosarelor 

Experții responsabili pentru selecția și recrutarea grupului țintă vor verifica dosarele depuse și 

vor urmări ca dosarele să conțină toate documentele obligatorii. Dacă se constată lipsa unor 

documente, acestea vor fi solicitate candidatului (prin e-mail, whatsapp sau în format fizic).  

În grupul țintă se vor selecta cu prioritate 35 de persoane (studenți / masteranzi / doctoranzi/ 

cursanți ai unor colegii organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior din România 

sau din străinătate care sunt de etnie romă sau din mediul rural.  

Experții responsabili pentru selecția și recrutarea grupului țintă vor întocmi liste de candidați 

admiși (Anexa 6a) după verificarea dosarelor depuse. Lista de candidați admiși va fi 

centralizată la ocuparea integrală a celor 342 de locuri. 

În cazul în care, în urma aplicării procedurii de selecție rezultă mai multe solicitări decât grupul 

țintă definit al proiectului, după completarea numărului de 342 de participanți, diferența de 

persoane se va înscrie într-o listă de rezervă (Anexa 7). 

mailto:gt@amphion.ro


 

 
 

În cazul în care se constată că anumiți candidați nu îndeplinesc condițiile de înscriere, experții 

responsabili pentru selecția și recrutarea grupului țintă vor întocmi lista de candidați respinși 

(Anexa 6b), în care se va consemna motivul respingerii dosarului. 

Pe parcursul etapei I a proiectului, toate cele 342 de persoane înscrise în grupul țintă pot 

beneficia de perfecționare, prin absolvirea unui program de dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale, în cadrul căruia vor dezvolta un plan de afaceri pe durata cursului de formare.  

Pentru verificarea fiecărui dosar de înscriere, membrii comisiei de selecție vor completa un 

opis al documentelor depuse pentru fiecare candidat admis.  

5.6. Comunicarea rezultatelor 

 

Fiecare candidat va fi informat cu privire la rezultatul procesului de selecție în cadrul 

proiectului, personal sau prin diverse mijloace de comunicare la distanță (telefon, whatsapp, 

email)  de către membrii comisiei de selecție sau oricare dintre experții din partea 

Beneficiarului sau al Partenerilor.  

Lista finală a candidaților admiși va putea fi consultată la sediul Beneficiarului și la sediile 

Partenerilor din cadrul proiectului. 

ANEXE 

Anexa 1 – Cerere de înscriere 

Anexa 2 – Fișă înscriere curs 

Anexa 3 – Declarație privind evitarea dublei finanțări 

Anexa 4 – Declarație de consimțământ GDPR 

Anexa 5 – Declarație conflict de interese 

Anexa 6a – Listă de candidați admiși 

Anexa 6b – Listă de candidați respinși 

Anexa 7 – Listă de rezervă potențiali candidați 

Anexa 8 – Formularul de înregistrare individuală a participanților 

Anexa 9 – Notă de informare privind activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului 
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ANEXA 1 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA ACTIVITĂŢILE CARE SE VOR DESFĂŞURA ÎN CADRUL 
PROIECTULUI „ STUDENT START-UP 1.0” 

 
 

Subsemnatul/a………………......................................................., cu domiciliul/reședința în 

...................................................................................., născut/ă la data de ..................................., 

buletin/ carte de identitate seria .............., nr:.............., CNP ............................................, telefon 

…………………………, email: ………………………………, având statutul de 

.................................... în anul de studii ......... la Universitatea 

......................................................................................, specializarea ............................................... 

 

doresc înscrierea în calitate de participant în cadrul grupului țintă aferent proiectului POCU 

,,STUDENT START-UP 1.0”, număr de identificare contract 829/6/13/142131, implementat de 

Asociația Culturală Amphion, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș și 

Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș. 

Înțeleg faptul că cererea mea va intra într-un proces de selecție, în ordinea primirii solicitărilor și în 
limita a 342 de participanți, și sunt de acord ca, în cazul înscrierii mele după depășirea numărului 
maxim de participanți, să fiu redistribuit/ă într-o listă de rezervă.  

 

Ideea de afacere inovativă pe care o propun este: 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….….……….……….….……….… 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….….……….……….….……….… 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….….……….……….….……….… 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….….……….……….….……….… 

În vederea participării la proiect: 

 Declar că îmi asum să particip la cursul de Competențe antreprenoriale (40 ore) și am luat la 

cunoștință cu privire la obligația mea de a avea o prezență de cel puțin 75% la curs și de a 

participa la examenul de absolvire.  

 Declar că informațiile furnizate cu privire la încadrarea în categoriile de grup țintă ale proiectului 

sunt adevărate și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că AM POCU și Beneficiarul are dreptul să-mi 

solicite documente doveditoare în scopul verificării și confirmării acestora.  

  

Dau prezenta declarație cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații. 

          Data,                   Semnătura, 
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ANEXA 2 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ 

 
 

Subsemnatul (numele și prenumele) …………………………………………………........ 

Prenumele părinților: tatăl…………………………… mama ………………..……………………… 

Data și locul nașterii: .............………. localitate …………………………… județ ………….…………… 

Studii:……………………………………………………………………….... 

Domiciliul/Reședința:……………………………………………………………………………………………………

………..…………………………................. 

Telefon: …………………………..…………..  

E-mail ………………………………………..……………………………………….......................... 

  

Solicit înscrierea la cursul de „Competențe Antreprenoriale” derulat în cadrul proiectului ,,STUDENT START-

UP 1.0” implementat de Asociația Culturală Amphion, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din 

Tîrgu-Mureș și Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș. 

 

 

Anexez prezentei următoarele documente: 

 Carte de identitate (copie) 

 Dovada faptului că are domiciliul sau reședința în România 

 Carnet de Student vizat la zi sau Adeverință de la Universitate, privind calitatea de student / 

masterand / doctorand/ cursant al unui colegiu organizat la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior din România sau din străinătate 

 

Prin prezenta declar că sunt de acord  datele cuprinse în prezenta Fișă de Înscriere să fie utilizate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu prevederile Directivei 2016/680/CE privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice 

transpusă în legislația națională prin Legea 190/2018, exclusiv pentru scopurile proiectului. 

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 

 

 

Semnatura ………………………….                                                    Data: ……………………… 
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ANEXA 3 
 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 
 
 
 
Subsemnatul/a………………............................................................................., legitimat/ă cu CI 
seria ......, nr........................., CNP……………………………....., domiciliat/ă în 
..................................................., tel. ................................, e-mail 
..................................…….....................................,  
cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de candidat pentru 
grupul țintă al proiectului „Student Start-up 1.0”, cod proiect 142131 implementat de către 
Asociația Culturală Amphion, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg-Mureș și 
Universitatea de Arte din Tg-Mureș, declar pe propria răspundere că: 
 

 nu sunt implicat/ă în prezent și nu mă voi înscrie într-un alt proiect finanțat din fonduri 
publice nerambursabile, în care beneficiez de cursuri de formare în domeniul autorizat ANC 
„Competențe antreprenoriale”; 
 

 nu am mai beneficiat de cursuri de formare în domeniul autorizat ANC „Competențe 
antreprenoriale” finanțate din fonduri publice nerambursabile. 

 
 
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de care am 
beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri către 
beneficiarul proiectului, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit în 
cadrul proiectului „Student Start-up 1.0” până la momentul descoperirii falsului.  
 
 
Data:           Semnătura:  
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ANEXA 4 

 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

privind acordul utilizării datelor cu caracter personal în cadrul proiectului 

 „Student Start-up 1.0” 

 

Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date (prescurtat GDPR) reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele 
fizice. 

În acest context, Asociația Culturală Amphion – lider de parteneriat/beneficiar, 
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg-Mureș – partener 1, Universitatea de Arte din Tg-Mureș – 
partener 2 au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate 
explicit de către dvs, datele personale pe care le furnizați despre dvs.  

Scopul colectării datelor este pentru implementarea proiectului Student Start-up 1.0, ID 
142131, proiect finanţat prin Programul Operațional Capital Uman, respectiv: primirea aplicaţiilor 
ce constituie înscrierea dvs. în grupul ţintă al proiectului, verificarea aplicaţiilor dvs., selectarea 
aplicaţiilor eligibile, informare şi promovare a proiectului și a activităților acestuia, implementarea 
activităților proiectului, întocmirea și transmiterea situațiilor necesare în proiect. 

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri 
legale sau contractuale, cum ar fi: organizațiile care implementează proiectul (Asociația Culturală 
Amphion – lider de parteneriat/beneficiar, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg-Mureș – 
partener 2, Universitatea de Arte din Tg-Mureș – partener  3), Organismul Intermediar Regional 
POSDRU-Regiunea Centru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea de 
Management POCU, Autoritatea Naţională pentru Calificări/Agenția Națională pentru Plăți și 
Inspecție Socială, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor 
mai sus menționate (de exemplu, în procesul de formare profesională și certificare a cunoștințelor), 
autorități publice abilitate de lege sau cu care Asociația Culturală Amphion – lider de 
parteneriat/beneficiar, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg-Mureș – partener 2, Universitatea 
de Arte din Tg-Mureș – partener 3, au încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii 
atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene. 
Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană, conform 
legislației europene aplicabile.  

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare, dreptul de 
acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, 
dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, 
retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul dumneavoastră de a completa, semna și 
retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs., determină 
imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele oferite prin proiect. 



                       

 
 

 
 

Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă putem declara participant în grupl 
țintă și prin urmare nu mai puteți participa la activitățile proiectului. De asemenea, fără acordul 
dumneavoastră nu vă mai putem contacta și nu vă mai putem trimite niciun fel de materiale şi 
informări legate de oportunităţile oferite de acest proiect. 

Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale 
efectuate în baza prezentului acord, înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie 
făcută în scris. 

 

Completați datele personale și bifați serviciile de care doriți să beneficiați în continuare. 
Nume _______________ Prenume _____________ Data nașterii _____________ CNP 
_______________________ Nr. telefon ______________ Email _______________________ 
Domiciliu/reședință:  _______________________________________________________  

 
Îmi dau acordul pentru utilizarea datelor personale de mai sus de către Asociația 

Culturală Amphion – lider de parteneriat/beneficiar, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din 
Tg-Mureș – partener 2, Universitatea de Arte din Tg-Mureș – partener 3, exclusiv pentru 
realizarea scopurilor proiectului. 
 
Data ______________ Semnătura ________________ 
 
Acordul este valid doar dacă este semnat. Acest acord completat și semnat îl puteți trimite şi prin: 

- poștă sau curier la adresa: Asociația Culturală Amphion, Tîrgu Mures, str. Artei nr. 7/3, , 
județul Mureș, cod poștal 540056; 

- scanat la adresa: gt@amphion.ro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gt@amphion.ro
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ANEXA 5 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 

 

Subsemnatul/a………………......................................................., cu domiciliul/reședința în 

...................................................................................., născut/ă la data de ..................................., 

buletin/ carte de identitate seria .............., nr:.............., CNP ............................................, 

cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de participant în 

cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent proiectului POCU, cu titlul proiectului 

„Student Start-up 1.0”, cod proiect 142131, implementat de Asociația Culturală Amphion, în 

parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg-Mureș și Universitatea de Arte din Tg-

Mureș, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că: 

-  nu sunt angajat al beneficiarului sau partenerilor din cadrul proiectului „Student Start-up 1.0”; 

- nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu un angajat al beneficiarului 

sau partenerilor din cadrul proiectului „Student Start-up 1.0” 

  

 

 

 

 

 Data,         Semnătura, 

 

 

  



                       

 
 

 
 

Anexa 8 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

Cod SMIS proiect: 142131 

Axă prioritară 6: Educație și competențe 

Titlu proiect: STUDENT START-UP 1.0 

OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru 

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

Date de contact:  

Nume:  

Prenume:  

Adresa domiciliu: 

Locul de reședință: 

Telefon: 

E-mail: 

 

- Data intrării în operațiune: 

- CNP: 

- Zonă:  

 Urban  

 Rural 

- Localizare geografică:  

Regiune: ........................ 

 Județ: 

 Unitate teritorial administrativă:  

- Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

 

- Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 



                       

 
 

 
 

- Categoria de Grup Țintă din care face parte                 

 

- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

Șomer de lungă durată 

 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

 

- 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 

 
Data                                                                  

Semnătura participant                                                Semnătura responsabil cu înregistrarea 
participanților 

 
 

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

și prelucrarea datelor personale 
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ANEXA 9 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂŢILE CARE SE VOR DESFĂŞURA  
ÎN CADRUL PROIECTULUI „STUDENT START-UP 1.0” 

 

 Activitatea 0. Managementul Proiectului 

 Activitatea 1 - Campanie de informare a  publicului cu privire la programul de formare 
antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a 
planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului 

 Activitatea 2 - Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul 
programului de formare antreprenorială  

 Activitatea 3 - Derularea programului de formare antreprenorială  

 Activitatea 4 -Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului  

 Activitatea 5 - Efectuarea de stagii de practică  

 Activitatea 6 - Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor 
personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a 
planurilor de afaceri 

 Activitatea 7 - Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza 
planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 

 Activitatea 8 - Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor 
aferente  implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 

 Activitatea 9 - Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării 
și dezvoltării afacerilor  

 Activitatea 10 - Dezvoltarea retelei de susținere si promovare a tuturor întreprinderilor înființate 
si a parteneriatelor locale 

 Activitatea 11 - Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării 
firmelor in perioada de sustenabilitate 

 Activitatea 12 - Derularea de actiuni de networking in cadrul centrelor si online pe o perioadă 
de 6 luni in timpul implementarii proiectului: dezvoltarea 1 centru antreprenorial si derularea de 
evenimente de marketing in cadrul centrului 

Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………, declar că:  

 am fost informat asupra activităţilor ce se vor derula în cadrul proiectului „STUDENT START-UP 

1.0”;  

 mi-au fost prezentate oportunităţile şi beneficiile generate de participarea la activităţile 

proiectului;  

 mi-au fost furnizate informaţii clare şi concise despre condiţiile şi criteriile de acces la 

activităţile proiectului;  

 am primit materiale informative.  

 
Nume şi prenume: ………………………………………………………………… 
Universitate/ specializare/ an de studiu: ……………………………………… 
Semnătură: ………………………………………………………………… 
Data: ………………………………………………………………… 
 


