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Aprobat, 

                      Manager proiect, 

                                             Cosmin Alin Popescu   

 

 

METODOLOGIA DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729 

  

CADRUL LEGAL APLICABIL 
 
Art. 1 Metodologia privind selecţia grupului ţintă în cadrul proiectului „VESTART - Arta 

Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, este elaborată în conformitate cu 
cadrul legal în vigoare aplicabil, respectând şi prevederile următoarele documente: 

• Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice pentru POCU 2014 -2020 „România Start Up 

Plus”, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă 

pentru toţi”, Obiectiv specific 3.7. Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu 

profil non – agricol din zona urbană; 

• Contractul de finanţare nr. POCU/82/3/7/105729; 

 

CAP. I. SCOP 
 

Art. 2. (1) Metodologia de selecţie a grupului ţintă este elaborată în vederea demarării 
procesului de recrutare şi selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului „VESTART - Arta 
Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729.   

Proiectul este implementat în parteneriat  astfel: 
1. Lider de proiect: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 
2. Partener: S.C. Dast Training Center S.R.L. 

(2) Procesul de înscriere şi selecţie se va desfăşura continuu, respectând principiul 

transparenţei, egalităţii de şanse şi nediscriminării, pentru ca un număr de minim 400 de 

persoane (50% femei şi 50% bărbaţi), să participe la programul de formare în domeniul 

antreprenoriatului.  

 
CAP. II. OBIECTIVE  
 
Art. 3 (1) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea unor locuri de 

muncă durabile şi de calitate precum şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor în Regiunea de Vest prin 
dezvoltarea unei scheme de antreprenoriat în trei etape, care vizează formarea în domeniul 
antreprenoriatului pentru 400 de persoane fizice cu vârsta între 18 ani - 64 ani (din care 50 % 
femei şi respectiv 50% bărbaţi ), șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă 
şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: doresc să înfiinţeze o afacere nonagricolă în 
mediul urban din regiunea de Vest, în scopul creării de noi locuri de muncă şi îşi au reşedinţa 
sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Vest şi susţinerea şi acordarea de 
sprijin financiar nerambursabil pentru minim 54 de iniţiative antreprenoriale ale acestora. 

(2) Obiectivele specifice: Creșterea ocupării locurilor de muncă pentru 108 persoane 
prin susţinerea a 54 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană din regiunea 
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Vest. Obiectivul specific se realizează prin implementarea unei scheme de antreprenoriat în 3 
etape, pentru 400 de persoane. 

 (3) Obiectivul programului de formare antreprenorială îl reprezintă formarea de 
competenţe în domeniul antreprenoriatului pentru cel puţin 400 de persoane, membri ai grupului 
ţintă. Derularea programului de formare antreprenorială are drept rezultate imediate: 400 
participanți program formare antreprenorială; minim 360 persoane certificate; minim 360 planuri 
de afaceri elaborate; 28 sesiuni de examinare; o platformă actualizată cu informații legate de 
derularea cursurilor; 48 ore de formare în domeniul antreprenoriatului/cursant. 

 

CAP. III PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL  

 

Art. 4  (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, liderul de 

proiect şi partenerul acestuia prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care fac 

parte din grupul ţintă, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în cadrul proiectului 

„VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, în scopul 

derulării activităţilor specificate în cererea de finanţare şi implementării proiectului menţionat.  

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi 

manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, 

confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.  

(3) Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către liderul de proiect/parteneri pot fi 

dezvăluite următorilor destinatari: instituţiilor pentru programe de formare profesională şi 

oricăror  altor instituţii abilitate, conform normelor legale în vigoare, să exercite controlul asupra 

beneficiarului sau partenerilor proiectului.  

(4) Furnizarea datelor personale are caracter obligatoriu, fără aceste date liderul de 

proiect şi partenerii acestuia se află în imposibilitatea de a întocmi formularele necesare 

înscrierii persoanelor în grupul ţintă al proiectului. 

 

Art. 5 (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor 

principii: 

a) LEGALITATEA ŞI TRANSPARENŢA 
 
Operatorul de date cu caracter personal recunoaște şi respectă dreptul la viaţă intimă, 

familială şi privată, prelucrarea datelor cu caracter personal desfășurând-se în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare şi cu respectarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de 
date cu caracter personal, prevăzute de lege. 

 
b) RESPONSABILITATEA 
 
Operatorul de date cu caracter personal este responsabil pentru datele cu caracter 

personal aflate sub controlul său, precum şi pentru datele transferate către terţe părţi. 
Operatorul de date cu caracter personal utilizează datele cu caracter personal ale 

persoanelor vizate prin mediul unei baze de date alcătuite din informaţii obţinute direct de la 
persoanele vizate prin consimţământul acestora şi informaţii furnizate de orice sursă externă 
autorizată de lege. 
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c) LEGITIMITATEA SCOPULUI COLECTĂRII 
 
 Persoanele vizate – persoanele care fac parte din grupul ţintă al proiectului, vor fi 

informate asupra categoriilor de date care sunt prelucrate, scopul prelucrării precum şi 
consecinţele refuzului acestora de a furniza  operatorului datele solicitate. 

Colectarea datelor cu caracter personal în scopul derulării activităţilor specificate în 

cererea de finanţare şi implementării proiectului „VESTART - Arta Antreprenoriatului”, 

POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729 poate fi realizată în scris, oral sau în formă electronică,   

într-un limbaj uşor accesibil pentru persoanele vizate.  

 

d)    CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE 

 

Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date 

din categoriile strict menţionate în Legea nr. 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana 

vizată ( potențial cursant/absolvent al programului de formare antreprenorială) şi-a dat 

consimţământul în mod expres şi neechivoc, conform Anexei 2. 

 

e) LEGITIMITATEA STOCĂRII 
 
 Operatorul de date cu caracter personal se obligă să ia toate măsurile necesare pentru 

păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru 
realizarea scopurilor pentru care acestea au fost colectate. 

Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă. 
Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii 

scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, 
de intervenţie şi de opoziţie. 

În urma verificărilor periodice datele cu caracter personal deţinute de operator, care nu 
mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau 
transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de 
lege. 

 
f) SECURITATEA PRELUCRĂRILOR 

 
Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt  stabilite astfel încât să asigure 

un nivel adecvat de securitate a datelor  cu caracter personal procesate.  
  

(2) Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date):  

• dreptul la informare – informarea  persoanelor se face de către instituţia care 

prelucrează datele personale ale persoanei vizate (beneficiari în cadrul proiectului 

„VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729),  

• dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere 

şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o 

privesc sunt sau nu prelucrate de operator;   
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• dreptul de intervenţie asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a 

solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, 

actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă 

legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;   

• dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, 

printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate 

şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie 

dezvăluite unor terţi, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii contrare; 

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, 

fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de 

supraveghere în domeniu.   

 

CAP. IV. GRUPUL ŢINTĂ 

 
Art. 6 (1) Grupul ţintă al proiectului este format din 400 de persoane fizice (50 % femei şi 

respectiv 50% bărbaţi), 200 de persoane vor fi șomeri/inactivi iar celelalte 200 de persoane vor 
fi angajate, inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă, inclusiv studenţi, 
masteranzi, doctoranzi, ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a. intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban din regiunea 
Vest; 

b. au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Vest; 
c. au vârsta  cuprinsă între 18 ani şi 64 ani.  

 

(2) Categoriile de persoane vizate de proiect sunt şomerii, persoanele inactive, persoanele 

care au un loc de muncă, inclusiv studenţi, masteranzi, doctoranzi şi înfiinţează o afacere în 

scopul creării de noi locuri de muncă. Nu pot face parte din grupul ţintă tinerii NEETS (care 

nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă ) cu vârsta între 16 - 24 

de ani. 

 (3) Din fiecare judeţ (judeţele Arad, Caraş, Hunedoara şi Timiş) vor fi selectate minim 
20 de persoane care să participe la cursurile de formare antreprenorială. 

 
CAP. V. CRITERIILE SE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ  

 
Art. 7 (1) Criteriile de selecţie /eligibilitate după care vor fi selectaţi membrii grupului ţintă 

sunt: 
a) intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban din regiunea 

Vest; 
b) cel puţin 400 de persoane în grupul ţintă al proiectului, din care minim 200 femei 

şi 200 bărbaţi; 

c) cel puţin 200 de persoane vor fi șomeri/inactivi iar celelalte 200 de persoane vor fi 
angajate, inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă, inclusiv 
studenţi, masteranzi, doctoranzi,etc; 

d) îşi au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Vest; 
e) au vârsta  cuprinsă între 18 ani şi 64 ani; 
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f) nu sunt tineri cu vârsta între 16-24 de ani (tinerii NEETS), care nu are loc de 
muncă, nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de 
formare profesională, conform Legii nr. 76/2002; 

g) au absolvit minim 10 clase;   
h) nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte finanţate POCU prin AXA3, obiectiv 

specfic 3.7 /nu au urmat același tip de curs  ca şi cel finanțat prin proiect din fonduri 
nerambursabile cu o curriculă asemănătoare atât ca structură cât şi ca număr de 
ore/dubla finanțare în privința ajutorului de minimis va fi evaluată prin metodologia 
de selecție a planurilor de afaceri; 

i) nu sunt angajaţi al liderului de proiect1 sau ai partenerului2 acestuia, precum  şi 
soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul II inclusiv;  

j) din fiecare judeţ (judeţele Arad, Caraş, Hunedoara şi Timiş) vor fi selectate 20 de 
persoane care să participe la cursurile de formare antreprenorială. 
 

(2) Pe măsura înregistrării dosarelor de înscriere, se va cuantifica numărul şi 

categoria celor înscrişi pentru a se atinge următoarele valori ale grupului 

ţintă/indicatorilor prestabiliţi: 

➢ cel puţin 400 de persoane în grupul ţintă al proiectului, din care minim 200 femei 

şi 200 bărbaţi; 

➢ cel puţin 200 de persoane vor fi șomeri/inactivi iar celelalte 200 de persoane vor 

fi angajate, inclusiv persoane care desfăşoară o activitate independentă, inclusiv 

studenţi, masteranzi, doctoranzi,etc.; 

➢ minim 20 de persoane care să participe la cursurile de formare antreprenorială 

din fiecare judeţ (judeţele Arad, Caraş, Hunedoara şi Timiş). 

 

Art. 8 DOSARUL DE ÎNSCRIERE în grupul ţintă al proiectului, va cuprinde următoarele 

documente: 

1. Formular înregistrare participant – Anexa 1;  
2. Acord de utilizare a datelor personale/Nota de informare - Anexa 2 ; 
3. Declaraţie statut pe piaţa muncii - Anexa 3; 
4. Declaraţie de intenţie cu privire la iniţierea unei afaceri - Anexa 4; 
5. CV – format europass - Anexa 5; 
6. Declaraţie NEETS (se completează numai pentru participanţii cu vârsta cuprinsă între 

18 – 24 ani) -  Anexa 6; 
7. Declaraţie de evitare a dublei finanţări (declaraţie de eligibilitate pentru deschiderea 

unei firme) - Anexa 7; 
8. Declarație candidat că nu e angajat al liderului de proiect şi al partenerului acestuia, 

precum şi soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul II inclusiv- Anexa 8; 
9. Acord de folosire a fotografiilor/filmărilor video - Anexa 9; 
10. Copie CI; 
11. Copie certificat naștere; 

                                                           
1 Lider de proiect- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a „Banatului Regele 
Mihai I al României” din Timişoara 
2 Partener – S.C. Dast Training Center S.R.L.  
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12. Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul)/alte documente stare civilă (dacă e cazul). 
13. Copie documente de studii. 

 
Art. 9 (1) Persoanele interesate vor putea să își depună dosarele de candidatură la sediul 

liderului de proiect, respectiv: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, Clădire Rectorat, Secretariat 
Rectorat, Etajul I, Calea Aradului, Nr. 119, Municipiul Timişoara, Judeţul Timiş, Cod poştal 
300645.  

 sau la sediul partenerului 2, respectiv: DAST TRENING CENTER SRL, Str. Simion 
Bărnuţiu, , Nr. 62, Etajul 7, Ap. 7, Interfon 7, Municipiul Timişoara, Cod poştal 300303, 
Judeţul Timiş. 

(2) În cazul în care candidatul nu are domiciliul sau reședința în una din locațiile de 
implementare a proiectului acesta poate depune dosarul direct la experții recrutare grup 
țintă. Dosarele de candidatură vor fi preluate de către experții recrutare grup țintă. Pentru buna 
desfășurare a activităţii de depunere a dosarelor la sediile celor 2 parteneri se va fi stabilit un 
program al preluării dosarelor.  

(3) Dosarele se vor depune pe baza de semnătura – la sediile mai sus amintite – şi va 
exista un Registru de preluare a dosarelor. 
 

CAP. VI. REALIZAREA PROCESULUI DE SELECŢIE  

 

Art. 10. Lansarea selecţiei se va realiza prin: 
➢ postarea anunţului de selecţie în spaţiile din cadrul liderului care sunt 

frecventate de către studenţii şi masteranzii potenţiali membri ai grupului 
ţintă; 

➢ postarea anunţului de selecţie pe site-ul liderului de proiect/partenerului 2; 
➢ postarea informațiilor legate de procesul de selecție pe platforma 

electronică creata ca suport pentru grupul țintă; 
➢ postarea informațiilor legate de procesul de selecție pe pagina de facebook 

şi twitter a proiectului. 
 

Art. 11. În cadrul procesului de selecţie a grupului ţintă se va ţine cont de principiul 
egalităţii de şanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau 
credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, a dificultăţilor de acces de orice tip şi 
asigurarea accesului egal la serviciile de interes general. 

 
Art. 12 (1) COMISIA DE SELECŢIE se constituie în vederea recrutării grupului ţintă, cu 

scopul exclusiv de a analiza şi evalua dosarele de participare. În acest sens se vor emite Decizii 
de numire a comisiei de selecţie a grupului ţintă. Comisia de selecţie a grupului ţintă este 
asistată şi îndrumată de un consilier juridic, care în urma procesului de selecţie urmează a aviza 
dosarele persoanelor selectate în grupul ţintă al proiectului.  

(2) Comisia de selecţie a grupului ţintă are următoarea componenţă: 
- coordonator P 2 – preşedinte; 
- expert recrutare grup ţintă lider  de proiect; 
- expert recrutare grup ţintă P 2. 
(3) Atribuțiile Comisiei de selecţie a grupului ţintă sunt: 

a) asigură procesul de verificare a dosarelor de participare depuse de potențialii 
beneficiari privind îndeplinirea criteriilor de selecţie/eligibilitate; 
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b) analizează corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarelor individuale de 
participare; 

c) evaluează calitativ conținutul dosarelor individuale de participare; 
d) întocmește procesul verbal de selecție a dosarelor individuale de participare 

şi îl afişează pe site-ul fiecărui partener implicat şi pe platforma electronică. 
 

Art. 13. (1) Selecţia candidaţilor se va face continuu, în mai multe runde, până la atingerea 

indicatorilor prestabiliţi în cadrul proiectului, privind numărul total de  beneficiari ce pot fi incluşi în 

cadrul proiectului, începând cu luna a doua de proiect.  

(2) Pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate şi înscrise în grupul ţintă, pe 

baza criteriilor de selecție/eligibilitate  precum şi pe principiul ”primul venit, primul servit”,   

(3) Dacă se constată lipsa unor documente, acestea vor fi solicitate prin e-mail candidatului, 

urmând să fie transmise în termen de 2 zile lucrătoare de la data solicitării. Pentru a stabili 

momentul de începere al celor 2 zile, se va solicita confirmarea e-mail-ului trimis de către expertul 

de grup ţintă la care s-a depus dosarul.  

(4) Lipsa unuia dintre documente, precum si neîndeplinirea criteriilor de selecţie/eligibilitate 

descrise anterior conduce automat la neînscrierea candidatului în grupul ţintă al proiectului.  

(5) Verificarea dosarelor de candidatură va viza îndeplinirea criteriilor de selecţie/eligibilitate 

şi corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului (persoana îndeplinește criteriile de 

selecţie/eligibilitate şi a adus toate documentele conform solicitărilor).  

(6) În urma sesiunii de selecţie comisia de selecţie  va elabora un proces verbal de selecţie, 
care va cuprinde următoarele date: 

➢ Lista candidaţilor admişi în grupul ţintă; 
➢ Lista candidaţilor propuşi ca rezerve (minim 50 de persoane); 
➢ Lista candidaţilor respinşi. 
 (7) După publicarea rezultatelor, persoanele selectate în grupul ţintă vor fi contactate atât 

pe e-mail cât şi telefonic, pentru confirmarea includerii în grupul ţintă în maxim 2 zile calendaristice  

lucrătoare de la publicare.  

(8) În situaţia rezervelor, se va solicita completarea şi semnarea unui Acord de participare 

prin care candidatul acceptă poziţia de rezervă în proiect. 

(9) Lista finală a candidaţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului va fi înregistrată oficial de 

către fiecare partener. 

(10) Pentru fiecare candidat admis se va întocmi o decizie de includere în proiect. 

 

CAP. VII. CALENDARUL DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINŢĂ PENTRU PARTICIPAREA 

LA CURSUL DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ 

 

Art. 14. Perioada de înscriere a persoanelor în grupul ţintă va fi între lunile februarie 

2018 – decembrie 2018, respectiv lunile 2 - 10 ale proiectului. 

Calendarul de selecţie va cuprinde următoarele etape: 

1. Demararea procesului de selecţie – 20.02.2018; 

2. Depunerea dosarelor de candidatură 20.02.2018 – 11.12.2018; 

3. Verificarea dosarelor de candidatură- se va face pe măsură ce partenerii primesc 

documentele din partea candidaţilor, definitivarea făcându-se până cel târziu în data 
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de 11.12.2018; 

4. Selecţia candidaţilor şi admiterea în grupul ţintă – se va face pe parcursul celor 10 

luni, continuu, pe măsură ce partenerii primesc documentele din partea candidaților, 

însă nu mai târziu de decembrie 2018; 

5. Afișarea rezultatelor finale ale selecției – se va realiza după definitivarea etapei de 

selecție a candidaților pentru cursul de formare antreprenorială în mai multe runde 

pe platforma electronică www.vestart.ro. şi pe site-ul liderului de proiect 

https://www.usab-tm.ro/ / partenerului 2. http://dtctm.ro/ 

 

CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE  

 

Art.15 Următoarele anexe sunt parte integrantă din prezenta Metodologie: 

➢ Anexa 1 -  Formular înregistrare participant;  
➢ Anexa 2 -  Acord de utilizare a datelor personale/Nota de informare; 
➢ Anexa 3- Declaraţie statut pe piaţa muncii; 
➢ Anexa 4 - Declaraţie de intenţie cu privire la iniţierea unei afaceri; 
➢ Anexa 5 - CV – format europass; 
➢ Anexa 6 - Declaraţie NEETS (se completează numai pentru participanţii cu vârsta 

cuprinsă între 18 – 24 ani); 
➢ Anexa 7 - Declaraţie de evitare a dublei finanţări (declaraţie de eligibilitate pentru 

deschiderea unei firme); 
➢ Anexa 8 - Declarație candidat că nu e angajat al liderului de proiect şi a partenerului 

acestuia, precum şi soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul II inclusiv; 
➢ Anexa 9 - Acord de folosire a fotografiilor/filmărilor video. 

 
 

 

    Întocmit,                                                                                        Avizat,  

          Coordonator P2                                                                                Consilier juridic                                                                          

            Darida Codruţa                                                                        Haiduc Simona Simona 
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