FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes
Beneficiar: Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

GRUP TINTA AL PROIECTULUI
INFORMATII PENTRU CANDIDATI
Conditii de eligibilitate
Grupul Tintă va fi format din persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
1. Persoane cu varsta între 18 – 64 ani, din care:
 Someri sau
 Persoane inactive (de ex. studenți, persoane casnice etc) sau
 Persoane care au un loc de muncă si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de
munca, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice
autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale) sau
 Pensionari care pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi
încadrati într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.
2. Persoane cu reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban din Regiunea Sud Muntenia
(Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita);
3. Persoane care doresc sa initieze o activitate non-agricola de tip “START-UP” in mediul
urban din regiunea Sud Muntenia;
4. Persoane care au finalizat studiile medii cu diploma de Bacalaureat.
Criterii de Recrutare
 Dosarul de candidatura complet, care sa indeplineasca Conditiile de eligibilitate conform
“METODOLOGIE DE IDENTIFICARE, SELECTIE SI RECRUTARE A GRUPULUI TINTA” punctul 4
de la paginile 3-4, depus personal sau prin posta/curier la sediul de implementare al Proiectului:
str.Ion Ghica,nr 13, camera 210, etaj 2, sector 3, Bucuresti, cod postal 030045.
 Se va aplica principiul “Primul venit, primul servit” pentru candidaturile ale căror dosare sunt
complete si corespunzatoare Conditiilor de eligibilitate.
Dosar de Candidatura
1. Cererea de inscriere;
2. Formularul de Inregistrare a Grupului Tinta;
3. Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari;
4. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu character personal;
5. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la grupul tinta;
6. Cartea de Identitate în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul;
7. Acte de studii in copie conform cu originalul, din care sa rezulte finalizarea studiilor medii cu
diploma de Bacalaureat;
8. Alte documente justificative pentru dovedirea apartenenței candidatilor la categoriile eligibile
(adeverințe privind statutul pe piața muncii, adeverințe de la angajatori, adeverințe scolare,
diplome de studii etc. Acolo unde nu se poate justifica apartenența persoanelor la categoriile de
GT eligibile prin documente justificative, se vor depune declarații pe propria raspundere).
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