METODOLOGIE
PRIVIND ÎNSCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ
IN CADRUL PROIECTULUI ”România acasă - Diaspora Start Up” - ID 107619
Contract nr. POCU/89/3/7/107619

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea
mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
nonagricol din zona urbană
Proiectul se desfăşoară la nivelul Regiunii Centru care include judetele Braşov, Alba, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu.
Parteneri: CCIBV (lider), ASOCIAŢIA "ROMÂNII ÎN ITALIA" (P1), ASOCIAŢIA EURO ADULT
EDUCATION (P2),
1. Depunerea formularelor de Înscriere a candidaţilor care doresc înregistrarea în grupul ţintă
constă în completarea online şi transmiterea de către candidaţi a formularului de înscriere
(www.romaniacasa.ro), care să cuprindă informaţiile necesare pentru încadrarea candidatului în
profilul participantului la grupul ţintă al proiectului. Prin completarea şi transmiterea formularului
de înscriere, candidatul îşi exprimă, fără echivoc, intenţia de participare la cursurile de dezvoltare
a competențelor antreprenoriale şi manageriale derulate prin proiect. Acest formular va fi
completat online şi transmis electronic pe site-ul www.romaniacasa.ro.
Formularul de înscriere va fi transmis în perioada 20.12.2017 ora 9.00 până în data de
15.01.2018 ora 17.00. Candidaţii care nu respectă termenele de înscriere vor fi respinsi.

2. Selecţia participanţilor în grupul ţintă al proiectului se va realiza în funcţie de:
a) criteriile de selecţie a grupului ţintă stabilite prin Cererea de finanţare, respectiv:


posedă cetăţenia română;



să aibă vârsta peste 18 ani;



îşi au reşedinţa sau domiciliul în Regiunea de Dezvoltare Centru (judeţele: Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu);



fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinatate în ultimele 12 luni până la momentul
înscrierii în grupul ţintă;



intentionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban;



demonstrează experienţă antreprenorială prin documente de înfiinţare a unei societăţi
comerciale în străinătate, precum şi prin documente care să ateste experienţa specifică în
domeniul în care doreşte să iniţieze o afacere prin intermediul programului, SAU
demonstrează capacitatea tehnică şi profesională printr-un contract de munca sau de
colaborare, ori alt document similar, în domeniul în care doreşte să iniţieze afacerea vizată
în cadrul proiectului, SAU demonstrează cunoştintele de specialitate prin documente
recunoscute de statul roman, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul
unor instituţii de învaţământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică
absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care doreşte să iniţieze afacerea
vizată în cadrul proiectului;

Atentie!
În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează
nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.
Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani care nu se
încadreaza nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane
casnice).
Pensionarii nu fac parte din grupul țintă al prezentului apel.

Categoria „persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi
locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane
fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).
Fiecare membru al grupului țintă va putea participa la cursurile de formare antreprenorială și
va putea primi ajutor de minimis pentru înființarea unei întreprinderi și pentru implementarea
unui plan de afaceri numai o singură dată în cadrul acestui apel de proiecte, indiferent de
numărul de asociați din cadrul întreprinderii nou înființate.

Notă: proiectul va asigura ca în grupul ţintă de 200 de persoane, să existe minim:
-

15 şomeri, 35 persoane inactive - în special studenţi, 150 persoane care au un loc de
muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă;

-

30% vor fi femei

b) regula "primul venit, primul servit", cu condiţia îndeplinirii criteriilor de selecţie a grupului ţintă
stabilite prin proiect, pentru realizarea numărului minim de participanţi din categoriile menţionate
mai sus şi până la completarea grupelor aferente cursurilor de dezvoltare a competențelor
antreprenoriale şi manageriale.
Participanţii astfel selectaţi vor fi fi înscrişi în grupele de curs, după cum urmează:


candidaţi admişi, care vor fi distribuiţi în 11 grupe de curs (11 grupe X cca. 20 persoane)



candidaţi trecuţi pe lista de rezervă

Vor fi respinşi:


candidatii care nu au transmis formularul de înscriere online în termen, respectiv la o dată
care nu este cuprinsă în intervalul 20.12.2017 ora 9.00 - 15.01.2018 ora 17.00.
Notă: rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul proiectului www.romaniacasa.ro

3. Înregistrarea participanţilor din grupul ţintă
Candidaţii admişi vor fi înregistraţi în grupul ţintă al proiectului, cu condiţia depunerii dosarului
complet de înscriere, dosar care va cuprinde în mod obligatoriu:


formular de înregistrare în grupul ţintă, completat integral, semnat (Anexa 1);



declaraţie - acord privind prelucrarea datelor personale, semnată (Anexa 2);



declaraţie pe proprie răspundere de evitare a dublei finanţări, semnată (Anexa 3);



CV (în format Europass), semnat şi datat de către titular pe fiecare pagină (Anexa 4);



documente ce fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinatate în ultimele 12 luni până
la momentul înscrierii în grupul ţintă (traducere autorizată în limba română – daca este
cazul);



documente care demonstrează experienţa: de înființare a unei societăţi comerciale în
străinătate în domeniul în care doreşte să inițieze o afacere prin intermediul programului,
SAU contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care
doreşte să iniţieze afacerea vizată în cadrul proiectului, SAU documente recunoscute de
statul roman, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituţii de
învăţământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor
cursuri de scurtă durată în domeniul în care doreşte să iniţieze afacerea vizată în cadrul
proiectului (traducere autorizată în limba romana – dacă este cazul);



documente care dovedesc calitatea de şomer – DACA ESTE CAZUL (PENTRU ŞOMERI)
- traducere autorizată în limba română – daca este cazul;



adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ superior prin care se atestă că participantul
la grupul ţintă urmează cursurile unei facultăţi – DACA ESTE CAZUL (PENTRU
STUDENŢI) - traducere autorizata în limba română – daca este cazul;



copie a cărţii de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;

Dosarul participantului la grupul ţintă, în original, va fi transmis prin poştă sau depus direct, la
sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov din Mun. Braşov – cod postal 500173, str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, jud. Braşov.
Consultanţă şi informaţii privind completarea formularelor şi depunerea dosarului de înscriere se
vor putea obţine atât în cadrul CARAVANELOR DE INFORMARE ŞI CONSTIENTIZARE

organizate în cadrul proiectului, cât şi prin intermediul helpdesk-urilor înfiinţate la nivelul fiecărui
partener:
Lider de proiect: Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
Persoana de contact: Razvan Ialomiţianu
Telefon: 0268 547 084 (interior 157)
Email: diaspora@ccibv.ro
Partener 1: Asociaţia „Românii în Italia”
Persoana de contact: Larisa Axinia
Telefon: 0743177780
Email: axinia_larisa@yahoo.it
Partener 2: Asociaţia Euro Adult Education
Persoana de contact: Alin Draghici
Telefon: 0787625278
Email: diaspora.aeae@gmail.com
Analiza dosarelor depuse se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la data depunerii
lor. Candidaţii admişi pe listele iniţiale şi care au depus dosare incomplete vor fi anunţaţi cu privire
la rezultatul analizei dosarelor lor.
In cazul în care lipsurile nu vor fi completate în termen de 3 zile de la comunicarea acestora, se
va proceda la înlocuirea candidatului cu dosar incomplet cu candidaţii înscrisi pe lista de rezervă,
în ordinea înscrierii acestora.
Listele finale cu toţi candidaţii admişi vor fi postate pe site-ul proiectului www.romaniacasa.ro.

