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CAPITOLUL 1. CADRU GENERAL 

Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ţintă ce va participa la 

cursurile organizate în cadrul programului de formare profesională, aferentă activităţii 

A4. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul 

programului de formare antreprenorială, în cadrul proiectului „Susținerea și Motivarea 

Antreprenorilor Responsabili și Talentați - SMART Start-Up” - ID 105482 finanțat în 

cadrul apelului : POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 

profil non-agricol din zona urbană/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor 

cu profil non-agricol din zona urbană, România Start Up Plus, în cadrul căruia 

Universitatea de Vest din Timişoara are rol de Solicitant. 

1.1. Analiză generală privind planificarea activității A4. Selectarea grupului țintă ce va 
participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială 
 

Număr total de luni prevăzute în cadrul 
proiectului pentru activitatea de selecție a 
grupului țintăce va participa la cursurile 
organizate în cadrul programului de 
formare antreprenorială 

6 luni 
Perioada: 11 Februarie 2018 - 10 
August 2018 

Persoane implicate pe perioada de 
derulare a activității de selecție a grupului 
țintă 

Manager proiect 
Expert coordonator implementare 
activitati 
Experți selecție grup țintă 
Expert formare antreprenorială 
Expert centru Help-Desk 

Număr total de beneficiari selectați pentr 
includerea in grupul țintă ce va participa 
la cursurile organizate în cadrul 
programului de formare antreprenorială 

330 de persoane fizice care 
intenționează să înființeze o afacere 
nonagricolă în mediul urban și își au 
reședința sau domiciliul în Regiunea 
Vest 

 
1.2. Scopul metodologiei:  
Prezentarea etapelor obligatorii ce trebuie parcurse de către membrii echipei de 
implementare responsabili, precum și de către potențialii beneficiari, în vederea 
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organizării şi desfăşurării activităţii de selecție a grupului țintă ce va participa la cursurile 
organizate în cadrul programului de formare antreprenorială. 
 
CAPITOLUL 2. GRUPUL ŢINTĂ 
 
Grupul țintă eligibil al proiectului: 
Grupul ţintă al proiectului este format din 330 de persoane fizice din Regiunea Vest care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  
a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban în Regiunea 
Vest; 
b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în zona de Vest din 
România; 
c.        își au domiciliul sau reședința în Regiunea Vest, regiune în care se 
implementează proiectul; 
d.     Urmează/au urmat studii în domeniul științelor exacte, activează/au activat în 
domeniul științelor exacte; 
e).       Nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, 
la data semnării contractului de subvenție; 
f).       Nu au beneficiat de subvenții pentru finanțarea unei afaceri proprii, ajutor de 
minimis. 
 
Prin stiinte exacte, in cadrul acestui proiect ne vom referi la abilități STEM: Abilitățile 
STEM sunt definite ca acele abilități "de așteptat să fie deținute de către persoane cu o 
diplomă de nivel terțiar de învățământ în materie de știință, tehnologie, inginerie 
și matematică”. Aceste competențe includ "numeraritatea și abilitatea de a genera 
, înțelege și analiza date empirice, inclusiv analize critice; o înțelegere a 
principiilor științifice și matematice; abilitatea de a aplica o evaluare sistematică și critică 
a problemelor complexe, cu accent pe rezolvarea lor și aplicarea cunoștințelor teoretice 
ale subiectului la problemele practice; capacitatea de a comunica aspecte științifice 
părților interesate și altora; ingeniozitate, raționament logic și inteligență practică. 
Științele-nucleu STEM includ: Matematică; Chimie; Informatică; Biologie; Fizică; 
Arhitectură; Mecanică; Electrică; Electronică; Inginerie civilă și generală 
 
Dintre cele 330 persoane fizice care corespund criteriilor prezentate mai sus, fac parte: 

- 100 de persoane care beneficiază de sprijin vor fi angajați, inclusiv persoane 
care desfășoară o activitate independentă(persoane fizice autorizate, titulari ai 
intreprinderilor individuale și membrii intreprinderilor familiale);  
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- 230 de persoane care beneficiază de sprijin vor fi șomeri și persoane inactive 
(studenți, persoane casnice). 

 
Din cadrul grupului țintă nu pot face parte tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă 
de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. 
 
Grupul țintă al proiectului va fi selectat din toate cele 4 județe ale Regiunii de Vest: 
- Județul Timiș; 
- Județul Arad; 
- Județul Hunedoara; 
- Județul Caraș-Severin. 
 
Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiul egalităţii de şanse şi 
nediscriminării și vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se 
realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, 
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 
vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o 
categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, 
a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, 
în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții 
publice. 
 
Preconizăm că aproximativ 50% dintre membrii grupului țintă vor fi femei și aproximativ 
50% vor fi bărbați, dar, în funcție de dinamica genurilor persoanelor ce doresc să se 
înscrie în grupul țintă, aceste procente pot suferi modificări. 
 
Din fiecare județ al Regiunii Vest vor fi selectate pentru participare la cursurile de 
formare antreprenorială cel puțin 20 de persoane. 
 
1)  Toți cei 330 membri ai grupului țintă vor beneficia de: 

 informare asupra tuturor activităților proiectului; 

 programele de formare a abilităților și competențelor antreprenoriale prin 
intermediul programului de formare antreprenorial acreditat; 

 posibilitatea de a participa la activitatea Fly your Start-up to Europe, în limita 
celor 50 de locuri disponibile; 

 posibilitatea de a participa la conferința de antreprenoriat tech. 
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2) Dintre cei 330 membri ai grupului țintă, 52 de membrii vor beneficia de sprijin 
financiar pentru înființarea unei întreprinderi în urma derulării unui concurs de planuri de 
afaceri. Cei 52 membrii selectați vor avea: 

 obligația de a desfășura câte un stagiu de practică organizat în cadrul unei 
întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din 
aceeași grupă CAEN sau similară cu cea aferentă planului de afaceri selectat; 

 posibilitatea de a participa la Târgul de Inovare și Match-Maching și la Gala 
Start-upurilor înființate; 

 posibilitatea de a beneficia de servicii suport de consultanță, monitorizare și 
îndrumare în derularea propriilor afaceri pe perioada proiectului și după 
finalizarea acestuia.  

 
Procesul de selecție se va face având la bază aplicarea metodologiei de selecție a 
grupului țintă postată pe site-ul /smartstartup.projects.uvt.ro 
Lista cu persoanele care au fost selectate pentru a face parte din grupul ţintă va fi 
postată pe site-ul proiectului /smartstartup.projects.uvt.ro. 
 
În vederea eliminării riscului de abandon în cadrul acestei selecţii, listele candidaţilor 
admişi se vor suplimenta faţă de numărul prezentat mai sus cu minim 20 persoane 
fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și își au 
reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în zona de Vest din România, 
cu statut de rezerve. 
 
Analiza nevoilor grupului țintă s-a realizat pe baza:  
a) aplicării unui chestionar online în rândul persoanelor fizice din Regiunea Vest, 
Județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara, care au statutul de student, 
persoane care au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere în scopul creării de 
noi locuri de muncă, șomeri, care urmează/au urmat o facultate în domeniul sțiintelor 
exacte, activează/au activat în domeniul științelor exacte. 
În cadrul chestionarului s-a urmărit analiza: 

- Numărului de persoane fizice din Regiunea Vest care doresc să inițieze o 
afacere; 

- Domeniului de interes pentru înființarea propriei afaceri; 
- Nivelului de participare la cursuri certificate de dobândire sau dezvoltare a 

compețentelor antreprenoriale; 
- Motivelor pentru care nu au demarat până în prezent propria afacere; 
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- Statutului profesional și a locației unde și-ar dori deschiderea unei afaceri pe cont 
propriu; 

- Tipului de activități utile pentru dobândirea competențelor necesare deschiderii 
unei afaceri; 

- Sumei necesare de care au nevoie pentru a putea demara și îmbunătăți o 
afacere în primele 12 luni de activitate. 

 
2.1 Criterii de selecţie  

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite de persoanele ce doresc să se înscrie în 
proiect: 
- Să fie persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în 

mediul urban din Regiunea Vest; 
- Să aibă reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în Regiunea 

Vest; 
- Să fie persoane inactive (studenți, persoane casnice), șomeri, persoane care au 

un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, 
persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, 
titulari ai intreprinderilor individuale și membrii intreprinderilor familiale) și 
înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, din Regiunea Vest; 

- Nu beneficiază sau nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte pentru servicii 
de antreprenoriat; 

- Nivelul de studii minimal acceptat este de absolvent de liceu, cu examen de 

bacalaureat promovat; 

- Nu au beneficiat de subvenții pentru finanțarea unei afaceri proprii, ajutor de 
minimis; 

- Nu este tânăr cu vârsta între 16 – 24 ani, aparținând categoriei NEETs (nu 
urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă); 

- Vor avea disponibilitatea de a participa la activitatea programului de formare 
antreprenorială pentru care au fost selectate; 

- Nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, 
la data semnării contractului de subvenție; 

- Dau dovadă de motivare pentru implicarea în activitățile proiectului; 
 
Menționăm că în grupul țintă vor fi selectate minim 20 de persoane din fiecare județ 
al Regiunii Vest. 

 
2.2. Instrumente de selecție 
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Pentru înscrierea în grupul țintă se va depune un dosar care va cuprinde următoarele 
documente: 
DOSAR DE ÎNSCRIERE: 

1. Carte de identitate valabilă – în copie;  
2. Curriculum Vitae în format Europass, semnat în original (Anexa nr.1); 
3. Cerere de înscriere în cadrul programului de formare antreprenorială – în 

original (Anexa nr.2); 
4. Scrisoare de motivaţie – în original (Anexa nr.3); 
5. Formular de înregistrare individuală a participanților – în original (Anexa 8); 
6. Declarație tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal – în original 

(Anexa nr.5); 
7. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi 

revin în situaţia selectării – în original (Anexa nr.6); 
8. Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări– în original 

(Anexa nr.7); 
9. Document care atestă că urmează/au urmat studii în domeniul științelor 

exacte, activează/au activat în domeniul științelor exacte 

10. Adeverință de la locul de muncă pentru persoanele angajate – în original; 
11. Adeverință de la șomaj sau declarație pe proprie răspundere cu privire la 

statutul de șomer, acolo unde este cazul – în original; 
12. Declarație pe proprie răspundere pentru persoanele inactive, acolo unde este 

cazul – în original; 
13. Declarație pe proprie răspundere cu privire la statutul de persoană care 

desfășoară o activitate independentă, acolo unde este cazul – în original și 
documente justificative (copie CUI, documente finanțe); 

14. Adeverință care atestă calitatea de student, acolo unde este cazul – în 
original. 

 
Documentele vor fi depuse la sediul Universității de Vest din Timișoara, în cadrul 
Centrului de Help Desk pentru Antreprenoriat, Sala 179B (DAIP), Et. 1, Timișoara, sau 
la sediul Partenerului SC Interlog Com SRL - Municipiul Brad, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 13, jud. Hunedoara, Tel: 0254606040, într-un dosar, într-un exemplar.  
De asemenea, documentele pot fi depuse și online, scanate, în contul fiecărui 
participant creat pe website-ul smartstartup.projects.uvt.ro. Participanții care optează 
pentru această modalitate de înscriere vor trebui să prezinte documentele și în original, 
până cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului la care vor lua 
parte. 
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Transmiterea formularelor tip 
Formularele tip vor fi puse la dispoziția persoanelor fizice din Regiunea Vest pe site-ul 
proiectului smartstartup.projects.uvt.ro. Toate etapele selecției vor fi promovate anterior 
perioadei de selecție prin intermediul conferinței de lansare a proiectului, evenimentelor 
de promovare derulate în fiecare județ din Regiunea Vest, a materialelor informative, pe 
site-ul proiectului smartstartup.projects.uvt.ro și pe pagina de facebook 
www.facebook.com/SMARTStartUp2018. Toate persoanele care au participat la analiza 
nevoilor proiectului vor fi contactate prin email și informate cu privire la etapa de selecție 
a grupului țintă. 
 
CAPITOLUL 3. ETAPE DE REALIZARE A PROCESULUI DE SELECŢIE 
3.1 Lansarea selecţiei 
Lansarea selecţiei se va realiza prin: 

- postarea anunțului de selecție în spațiile Solicitantului, în spații cu acces larg la 
informații din diferite orașe din Regiunea de Vest, județele Timiș, Caraș-Severin, 
Arad și Hunedoara (primării, companii, puncte de informare etc.), spații la care să 
aibă acces persoane fizice din regiune care doresc să înființeze o afacere; 

- prin intermediul Conferinței de presă de lansare a priectului; 
- prin intermediul evenimentelor de informare organizate în fiecare județ al 

Regiunii Vest; 
- distribuirea de pliante; 
- distribuirea pe email în rândul persoanelor fizice care au participat la analiza 

nevoilor prezentate în proiect; 
- postarea anunțului de selecție pe pagina facebook 

www.facebook.com/SMARTStartUp2018 și respectiv pe site-ul  proiectului 

smartstartup.projects.uvt.ro; 

- transmiterea de comunicate de presă cu anunțul de selecție în mass-media 
locală și regională; 

- postarea anunțului la avizierele adresate studenţilor potenţiali candidaţi din 
cadrul facultăților cu profil științe exacte si pe grupurile google/facebook publice 
ale acestora. 

Echipa de management și implementare va asigura diseminarea corespunzătoare a 
informațiilor cu privire la selecția grupului țintăce va participa la cursurile organizate în 
cadrul programului de formare antreprenorială.  
 

http://www.facebook.com/SMARTStartUp2018
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3.2. Depunerea dosarelor de candidatură 
Persoanele fizice interesate să îşi depună dosarele de candidatură o pot face în 
perioada 11 Februarie 2018 - 10 August 2018, interval orar 12.00 – 16.00, la sediul 
solicitantului, în cadrul Centrului de Help Desk pentru Antreprenoriat, Universitatea de 
Vest din Timișoara, blvd. V. Pârvan, nr. ,4 Sala 179B (DAIP), Et. 1, Timișoara sau al 
partenerului - Municipiul Brad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, jud. Hunedoara, Telefon 
0254606040. La sediul partenerului pot depune dosarele persoanele cu 
domiciliul/reședința în Județul Hunedoara și Județul Caras-Severin, pentru a le asigura 
accesul mai facil la etapa de selecție. 
De asemenea, documentele ce compun dosarele de candidatură pot fi depuse și online, 
scanate, în contul fiecărui participant creat pe website-ul smartstartup.projects.uvt.ro. 
Participanții care optează pentru această modalitate de înscriere vor trebui să prezinte 
documentele și în original, până cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de data începerii 
cursului la care vor lua parte. 
 
După depunerea documentelor, fie în format fizic, fie în format electronic (pe website), 
participanții vor primi un număr de înregistrare al dosarului din partea proiectului, cu 
menționarea inclusiv a orei de depunere a dosarului, în ordinea depunerii documentelor. 
Persoanele fizice ale căror dosare corespund criteriilor de selecție vor fi selectate și 
înscrise în grupul țintă pentru participarea la programul de formare antreprenorială pe 
principiul “primul venit, primul servit”. Acest criteriu va fi clar prezentat în cadrul 
anunțului de selecție.  
Date pentru depunerea dosarelor de candidatură 
 

Nr. 
Crt. 

Etape Perioada 

01. Preînscriere site proiect 
smartstartup.projects.uvt.ro 

11 Februarie 2018 - 10 August 2018 

02. Înscriere site proiect 
smartstartup.projects.uvt.ro – 

Formular de înregistrare grup țintă 

12 Martie 2018 - 10 August 2018 

03. Depunere dosar candidatură 
proiect 

- Universitatea de Vest din 
Timișoara - interval orar 12.00 – 
16.00, în cadrul Centrului de Help 
Desk pentru Antreprenoriat, Sala 

12 Martie 2018 - 10 August 2018 
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179B (DAIP), Et. 1, Timișoara. 
Sau  
- SC Interlog Com SRL - Municipiul 
Brad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
13, jud. Hunedoara 
- smartstartup.projects.uvt.ro - 
program permanent 

04. Postare liste grup țintă selectat  
pe site-ul proiectului 

smartstartup.projects.uvt.ro  

12 Martie 2018 - 10 August 2018 

 
 
3.3. Verificarea condițiilor eliminatorii şi descalificarea candidaților 
Pe parcursul perioadei de depunere a dosarelor de candidatură se va constitui câte o 
comisie de verificare a dosarelor depuse pentru fiecare etapă de selecție a grupului 
țintă. 
Comisia de înscriere va fi formată din: 

- Experți grup țintă 
- Manager de proiect 
- Expert coordonator implementare activități 
- Expert formare antreprenorială  
- Expert centru Help-Desk 

Această comisie va verifica dosarele din perspectiva:  
- Condițiilor eliminatorii a candidaţilor; 
- Corectitudinii/completitudinii completării dosarului: acesta conține toate 

documentele solicitate şi în forma solicitată.  
În urma acestei verificări, comisia de înscriere întocmeşte un Proces verbal prin care 
stabileşte dosarele care urmează să fie respinse: numărul acestora, numele candidaţilor 
şi motivul respingerii. 
Experții selecție grup țintă se vor asigura că toate persoanele descalificate în această 
etapă sunt informate de această decizie în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
Procesului verbal şi au drept de contestare a deciziei, în scris în termen de trei zile 
lucrătoare de la comunicarea deciziei.  
 
3.4. Analiza dosarelor candidaților calificați 
Dosarele vor fi evaluate de comisia de selecţie formată din:  

- Experți grup țintă 
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- Manager de proiect 
- Expert coordonator implementare activități 
- Expert formare antreprenorială  
- Expert centru Help-Desk 

Analiza dosarelor se va realiza pe parcursul depunerii dosarelor, la sfârșitul fiecărei 
săptămâni (vinerea). Experții selecție Grup Țintă sunt responsabili de completarea 
tuturor anexelor corespunzătoare precum şi de finalizarea acestei etape conform 
calendarului. Persoanele fizice ale căror dosare se califică pentru selecție vor fi 
selectate și înscrise în grupul țintă pentru participarea la programul de formare 
antreprenorială, pe principiul “primul venit, primul servit”. 
 
3.5. Validarea selecţiei  
Validarea selecţiei se va realiza de către echipa de management a proiectului. 
Validarea selecției pentru grupurile țintă se va realiza la propunerea managerului de 
proiect. 
 
3.6. Depunerea și soluționarea contestațiilor 
Saptămânal, rezultatele selecției vor fi postate pe site-ul proiectului, 
smartstartup.projects.uvt.ro, în secțiunea  Grup țintă selectat și se vor aduce la 
cunoștința participanților.  
Data afișării rezultatelor va coincide cu data întocmirii Procesului verbal de selecție. 
Participanții la procesul de selecție vor putea contesta rezultatul selecției.  
Contestațiile se vor depune în scris la comisia de contestație, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la afișarea rezultatelor.  
 
3.7. Anunţarea rezultatelor finale (titulari şi rezerve) 
În urma avizării Procesului verbal de selecţie, se vor afişa pe site-ul proiectului, 
smartstartup.projects.uvt.ro, în secțiunea dedicată grupului țintă, numele candidaţilor 
declaraţi admişi, precum şi persoanele propuse pentru poziţiile de rezervă. 
Lista finală a grupului țintă selectat pentru participarea la programul de formare 
antreprenorială ce va fi organizat în cadrul proiectului va fi înregistrată oficial de către 
Solicitant.  
 
Documentele justificative pentru activitatea A3. Selectarea grupului țintă ce va participa 
la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială vor fi: dosarele 
de selecție (cu toate anexele precizate în această Metodologie), procesele verbale de 
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verificare a condițiilor eliminatorii, procesele verbale de selecție, listele nominale ale 
candidaților admiși ca titulari și rezerve. 
 
CAPITOLUL 4. FORMAREA GRUPELOR PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE 
ANTREPRENORIALĂ 
 
În urma realizării etapelor de selecție a grupului țintă, Expertul formare antreprenorială 
va forma grupele pentru programul de formare Competențe antreprenoriale. 
Înainte de începerea programului de formare, fiecare cursant va completa documentele 
de înscriere la curs și contractul de formare profesională. 
Programul de formare va avea drept scop dobândirea de competențe antreprenoriale în 
rândul participanților și va avea ca rezultat realizarea de planuri de afaceri și certificarea 
participanților. 
Planurile de afaceri vor fi elaborate conform metodologiei elaborate de Solicitant și pot fi 
înscrise la concursul de idei de afaceri gestionat în cadrul schemei de minimis. La 
absolvirea cursului, fiecare participant care va îndeplini condițiile pentru certificare, va 
primi certificat de absolvire autorizat de ANC. 
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Anexa nr.1 
 

Curriculum Vitae 

 
 

  poza 
 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   

Adresă(e)  

Mobil   

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi)  

Data naşterii  

Sex  

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada  

Calificarea/diploma 
obţinută 

 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale 
dobândite 
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Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ/furnizorulu
i de formare 

 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada  

Funcţia sau postul 
ocupat 

 

Activităţi si 
responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă romana 

  

Limbi străine 
cunoscute 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  
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franceza  
C
2  

Utilizator 
experimen

tat  

C
2  

Utilizator 
experimen

tat  
C2  

Utilizator 
experimen

tat  

C
2  

Utilizator 
experimen

tat  

B
1  

Utilizator 
independ

ent  

engleza  
C
2  

Utilizator 
experimen

tat  

B
2  

Utilizator 
independe

nt  
B2  

Utilizator 
independe

nt  

B
2  

Utilizator 
independe

nt  

B
1  

Utilizator 
independ

ent  

italiana  
B
2  

Utilizator 
independe

nt  

A
2  

Utilizator 
elementar  

B1  
Utilizator 

independe
nt  

B
1  

Utilizator 
independe

nt  

A
1  

Utilizator 
elementar  

spaniola  
B
1  

Utilizator 
independe

nt  

B
1  

Utilizator 
independe

nt  
B1  

Utilizator 
independe

nt  

A
2  

Utilizator 
elementar  

A
1  

Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 

  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

 

  

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

 

  

Competențe și 
aptitudini artistice 

 

../../../d:/ootmpoffline2/ECV-24654.odt/%3f%3f%3fro_RO/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/ro
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Alte competenţe şi 
aptitudini 

 

  

Permis de conducere  

  

Informaţii 
suplimentare 

 

  

Anexe  
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Anexa 2 
 
 
 

Cerere de înscriere în cadrul programului de formare antreprenorială 
 
 
 
 
 
Către, 
Universitatea de Vest din Timișoara 
 
Subsemnatul(a) …………(Nume și prenume)……………………………… născut(ă) la 
data de ….(se va completa data nașterii).....…………, în localitatea 
………………………(Localitatea în care v-ați născut).......................………., domiciliat în 
localitatea ……(se va completa cu localitatea și adresa specificată în CI) 
………………....………, str……………………………….., nr………, bl….., sc……, 
ap……, judeţul/sectorul .........................................……….., posesor al actului de 
identitate (se va specifica CI/BI sau Pasaport)…….. seria …… nr. …………………….., 
cod numeric personal …………………………………….., solicit înscrierea în cadrul 
programului de formare antreprenorială derulat în cadrul proiectului Susținerea și 
Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați - SMART Start Up, Contract 
finanțare nr. 105/10.01 2018 POCU/82/3/7/105482. 
 
 
Menţionez că nu am beneficiat de niciun program de specializare formare 
antreprenorială finanțat din fonduri europene. 
 
 
 
 
Data:           Semnătura:                
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Anexa nr.3 
 

 
Scrisoare de motivaţie (model orientativ) 

 
Către, 
Universitatea de Vest din Timișoara 
 
Stimată doamnă/ Stimate domn, 
  
Vă adresez această scrisoare de motivaţie ca răspuns la Anunţul dumneavoastră cu 
privire la posibilitatea participării în cadrul proiectului Susținerea și Motivarea 
Antreprenorilor Responsabili și Talentați - SMART Start Up, Contract finanțare nr. 
105/10.01 2018 POCU/82/3/7/105482.  
Având în vedere pregătirea mea în domeniul ………………(se va specifica 
specializarea absolvită, cu precădere cea în domeniul științelor 
exacte)……………………………….,  doresc să ..........(aplic în cadrul 
proiectului.........pentru a îmi deschide o afacere...........se vor descrie motivele care stau 
la baza aplicării pentru selectarea în GT)......................  
 
Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să  
………..…………………………..……………………………………………………………….. 
…………. 
Sunt o persoană (daţi exemple de minim trei calităţi care credeţi că vă recomandă 
pentru participarea în proiect) ………………………………………………………… 
…………… ……....................................................................................................... . 
Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minim trei motive): 
1. ……………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru încadrarea în 
cadrul proiectului dvs., vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de 
email:…………….., telefon……………… 
 
 
Vă mulţumesc,  
(numele si semnătura candidatului)  
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Anexa 8 
 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: POCU/82/3/7/105482 

Axă prioritară: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din 
zona urbană, România Start Up Plus 

 

Titlu proiect: Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați - 
SMART Start Up 

OIR/OI responsabil: OIR Vest 

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

- Date de contact: Nume, prenume, adresă domiciliu, locul de reședință, telefon,  
e-mail: 

- Data intrării în operațiune: 

- CNP: 

- Zonă:  

 Urban  

Rural 

- Localizare geografică:  

Regiune: 

Județ: 

 Unitate teritorial administrativă:  
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- 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.) 

 

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

 

- Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 
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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 
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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 

 

Altă 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 
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Anexa nr.5 

 
NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL  

 
         Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu 

privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare 

“Acord“. 

 

Preambul 

Universitatea de Vest din Timișoara, Operator de date cu caracter personal, în calitate 

beneficiar al proiectului  ”Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și 

Talentați - SMART Start Up”, Cod SMIS 105482 Contract finanțare nr. 105/10.01 2018 

POCU/82/3/7/105482 reprezentată prin Pirtea Marilen-Gabriel, având funcția de Rector, 

cu sediul în Timișoara, B-dul Vasile Parvan nr. 4, județul Timiș, telefon +40-(0)256-

592111, fax +40-(0)256-592310, e-mail smartstartup@e-uvt.ro, cod fiscal/cod unic de 

înregistrare 4250670, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de 

beneficiarii proiectului (reali sau poențiali, înscriși voluntar în baza de date a proiectului) 

pentru a participa la toate activitățile proiectului în cadrul căruia sunt selectați și 

acceptați. 

Articol unic  

(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru 
a preveni dezvăluirea unor informații pe care le primesc una de la alta sau pe care le 
pot obține în alte modalități pe timpul desfășurării concursului. 
(2) La semnarea prezentului Acord, semnatarii iau cunoștință despre prelucrarea 
datelor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și 
neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor 
fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, ce va 
deveni aplicabil începand cu 25 mai 2018. 



 

 

 

 

 
 

 

INTER

LOG
 

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

(3) Prin „Date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană 
fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă 
este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la 
un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de 
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale. 
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele: 
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea 
înscrierii în cadrul grupului țintă al proiectului și a participării la toate activitățile 
proiectului. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date 
centralizate. Refuzul de a furniza datele solicitate are ca și consecință imposibilitatea 
participarii dumnevoastră la activitățile derulate în cadrul proiectului sus numit. 
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: 
Datele cu caracter personal furnizate referitoare la nume și prenume, sexul, data și locul 
nașterii, cetățenie, etnie, semnătura,  telefon/fax, adresa (domiciliu/ resedința), e-mail, 
profesie, statut pe piața muncii, formare profesională – diplome – studii, situația 
familială, date privind sănătatea, inclusiv cele privind apartenența la o categorie 
defavortizată pe baza unor dizabilități, precum și date cu caracter special furnizate de 
beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul de utilizare a 
acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate/ 
pașaport, în scopul prelucrării acestora pentru implementarea proeictului sus numit. 
(6) Drepturi de care beneficiază persoana vizată: 

 dreptul de acces; 

 dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal; 

 dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; 

 dreptul de portabilitate a datelor; 

 dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc; 

 dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

 dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de 
profiluri). 

(7) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității de Vest din 
Timișoara cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă via e-mail la adresa 
smartstartup@e-uvt.ro, prin poștă sau personal la adresa Bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 
1, sala 180 – Biroul DAIP, Timișoara, jud. Timiș. 
 (8) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia,  pe propria răspundere toate măsurile de 
precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugeri, 
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pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la 
“Datele cu caracter personal“ deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul 
în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o 
persoană neautorizată sau are loc orice încalcare a securității Datelor cu caracter 
personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părți un astfel de incident și va 
coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea 
oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat și pentru 
notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. 
(9) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru 
a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și subcontractanții lor respecta aceste 
clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal ca parte a acestui 
Acord. 
 

 

 

 

Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am ințeles în 

integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin semnarea prezentei, în mod expres acordul 

ca UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA să prelucreze datele cu caracter 

personal ale subsemnatului, inclusiv pe cele cu caracter special, date furnizate de 

subsemnatul în deplină cunoștință de cauză. 

Nume și prenume: __________________________________ 

CNP: _____________________________________________ 

Data: ___________ 

 

 

  

Universitatea de Vest din Timișoara 

prin Reprezentant legal   

 

 

 

Semnătura .................................. 
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Anexa nr.6 

 
Angajament de a respecta condiţiile proiectului  

şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării 
 
 

 

Subsemnatul  

Act de identitate  seria  nr.  

Telefon  e-mail  

 

Declar pe propria răspundere ca am fost informat(ă) cu privire la condiţiile de 

candidatură şi de derulare a proiectului Susținerea și Motivarea Antreprenorilor 

Responsabili și Talentați - SMART Start Up - Cod SMIS 105482, Contract finanțare 

nr. 105/10.01 2018 POCU/82/3/7/105482 şi mă angajez să respect cerinţele 

programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate 

documentele solicitate de echipa proiectului.  

 

 

Data…………                                                                                              Semnătura 
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Anexa nr.7 

 
 

Declaraţie pe propria răspundere 
privind evitarea dublei finanțări și a conflictului de interese 

 
 
 Subsemnatul(a)……………………………………….……..........…...……., cu 
domiciliul în localitatea……………….....….., str. …………………...........….. nr….. bl. ….. 
sc ….. ap ….. județ …………...…, posesor al B.I./C.I. seria …….. nr. …………………. 
eliberat/ă de …………...................…. la data de …........…......., data/locul nașterii 
……………........……, CNP …………...….…………, declar pe proprie răspundere, 
cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, că: 
 
-  în prezent nu beneficiez de nicio altă finanţare europeană prin Fondul Social 
European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 pentru activităţi similare cu 
cele ale proiectului: Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați - 
SMART Start Up, Cod SMIS 105482 Contract finanțare nr. 105/10.01 2018 
POCU/82/3/7/105482; 
 
- nu sunt rudă/afin până la gradul II inclusiv cu angajații, subcontractorii, furnizorii 
Beneficiarului (Universitatea de Vest din Timișoara) sau cu cei ai Partenerului (S.C. 
Interlog Com S.R.L), și nici cu angajații AMPOCU/OI POCU delegat, implicați în 
implementarea proiectului”; 
 
- nu sunt angajat al Universității de Vest din Timișoara. 
 
Am luat la cunoştinţă că falsul în declarații atrage după sine următoarele consecinţe: 
- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la 
momentul descoperirii falsului; 
- acordarea de despăgubiri financiare către Universitatea de Vest din Timișoara, 
constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul 
descoperirii falsului. 
 
 
Data: …………………      Semnătura: ................... 


