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Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea antreprenoriatului 
în rândul românilor din Diaspora prin stimularea inițiativei antreprenoriale 
a 336 de persoane  fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un 
loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de 
muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin 
oferirea unui suport financiar pentru 41 de afaceri prin oferirea de micro-
granturi. 
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Efectele pozitive pe termen lung sunt potențate de faptul că în proiect se vor oferi măsuri 
integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare, consiliere, formare 
antreprenorială, dar și servicii suport precum consultanță și mentorat.  

Concret, la nivelul proiectului rezultatele care vor contribui la creșterea impactului sunt:  

• 336 de persoane din grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane angajate), vor crea 
premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, bazate 
pe cunoștințele dobândite. 

• 82 noi locuri de muncă create în mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin 
sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaților dar și comunităților din 
care aceștia provin. 

• 41 de noi firme vor fi create și finanțate în cadrul proiectului prin acordarea de 
microgranturi în valoare de maximum 37500 euro/afacere; acestea vor putea fi susținute 
ulterior prin fonduri disponibile la nivel național și/sau internațional pentru dezvoltarea 
afacerii. 
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Activitățile proiectului  

 

 

5 



INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510) 

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Investim în dezvoltare durabilă 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

A.1. FORMAREA ANTREPRENORIALĂ 
A1.1 - Informarea publicului cu privire la programul de formare profesională, 
metodologia de selecție a grupului țintă și ulterior a  
planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite  

Perioada de desfășurare: 23.09.2017- 22.09.2018 
Rezultate:  - 15 sesiuni de informare organizate 
- 630 persoane informate 
- 1 birou online de asistență pentru  
potențialii antreprenori creat și operaționalizat 
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A1.2 – Selectarea grupului țintă care va participa la cursurile organizate în 
cadrul programului de formare antreprenorială 

Perioada de desfașurare: 23.10.2017- 22.07.2018 

Rezultate: - 1 platformă web pentru pre-înregistrarea si profilarea      
           persoanelor din grupul țintă 

                   - 336 de persoane selectate și înregistrate 

                   - 336 de dosare de înregistrare în grupul  

           țintă 
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Criterii minimale de acces în grupul țintă: 

a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban; 

b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai 
puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 
Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia; 

c. au vârsta de minimum 18 ani 

d. poseda cetațenia română 

e. fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la 
momentul încrierii în grupul țintă 
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PAȘI de parcurs in vederea încrierii în grupul țintă: 
Pasul 1: completarea și transmiterea către parteneriatul  
proiectului a unui formular minimal de înscriere/ declarație 
de intenție; candidații vor primi în schimb datele de acces unice 
pe platforma de profilare antreprenorială. 
Pasul 2: candidații parcurg integral setul de teste de profilare în ritmul propriu (va fi 
activ max 2 săptămâni), urmând să obțină profil antreprenorial, cu o componentă 
psihologică, dar și una de evaluare a competențelor antreprenoriale; rezultatele la 
testare nu pot exclude persoanele din procesul de selectie, ci doar completa 
dosarul lor de înscriere. 
Pasul 3: înregistrarea propriuzisă cu completarea integrală a documentației din 
dosarul de înscriere. 
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Dosarul de înscriere va cuprinde:  

• formularul de înscriere/ declarație de intenție, semnat/ă ; 

• formular de înscriere în grupul țintă, completat integral, semnat ;  

• declarație-acord privind prelucrarea datelor personale, semnată;  

• declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei finanțări, semnată;  

• declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei certificări, semnată;  

• diplome/documente de studii, certificate pentru conformitate cu originalul;  

• copie a cărții de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul; 

• copie a documentelor care dovedesc rezidența/domiciliul în străinătate în ultimele 12 luni înaintea 
înscrierii în grupul țintă 

• profilul antreprenorial realizat în cadrul proiectului.  
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A1.3 - Derularea programului de formare  
antreprenorială 
Perioada de desfășurare: 23.12.2017- 22.08.2018 
Rezultate:  
- 21 de sesiuni de formare anteprenorială, curs  
„Competențe antreprenoriale” 
- 336 de participanți din grupul țintă certificați,  
absolvenți ai cursurilor de formare antreprenorială, 
recunoscute de ANC 
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Rezultate: 

- 1 componenta de e-learning (10 module curs) 

- 3 webinare pe teme de antreprenoriat 
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A1.3.1. Sprijin pentru grupul țintă pentru elaborarea planurilor de afaceri  
Perioada de desfășurare: 23.12.2017- 22.08.2018 
Rezultate: - 1 bibliotecă de resurse publice sub forma unei platforme web cu o 
sectiune infomativă 
- 50 de articole în blog pe teme legate de marketing,  
finanțe, resurse umane, dezvoltare personală 
- 336 de persoane din grupul țintă cuprinse în programul  
de  asistență pentru elaborarea planurilor de afaceri 
- 6 întâlniri/ seminarii, 20-30 participanți/seminar 
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A1.4 - Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 

Perioada de desfășurare: 23.07.2018- 22.09.2018 

Rezultate:   

- 1 comisie de selecție a planurilor de afaceri constituită 

- 1 proces verbal de încheiere a selecției Planurilor de  

afaceri ăntocmit și publicat 

- 41 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare și  

5 planuri de afaceri selectate de rezervă 
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Criteriile de selecție a planurilor de afaceri vor fi cel puțin următoarele:  

a. autorii sa facă parte din grupul țintă vizat de proiect (indiferent dacă au absolvit sau nu 
programul de formare antreprenorială în cadrul proiectului); 

b. planurile de afaceri înscrise în competiție să se adreseze activităților economice 
enumerate în schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare; 

c. autorul planului de afaceri va avea capital majoritar;  

d. autorul planului de afaceri să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal care să îi determine 
incompatibilitatea; 

e. autorul planului de afaceri nu poate avea calitatea de asociat, administrator, 
reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul 
acestui program și nu poate fi asociat majoritar la o altă întreprindere.  
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Etapele procesului de selecție:  

A. Înscrierea planurilor de afaceri  

B. Stabilirea componenței juriului – 5 evaluatori independenți 

C. Verificarea conformității și eligibilității înscrierii în competiție – se va face prin 
completarea unei grile prin care se verifica în principal existența tuturor documentelor 
și îndeplinirea criteriilor menționate în metodologia de concurs 

D. Se stabilesc (prin tragere la sorți) câte 2 evaluatori pentru fiecare plan de afaceri care 
intră în etapa de evaluare care vor evalua conform grilei de evaluare (anexa la 
metodologie). În urma procesului de evaluare, planurile de afaceri vor fi publicate în 
ordinea descrescătoare a punctajului obținut (media aritmetică a punctajului celor 2 
evaluatori), urmând ca soluționarea contestațiilor sa fie făcută conform metodologiei 
prin implicarea unui alt evaluator al juriului. 

 

16 



INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510) 

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Investim în dezvoltare durabilă 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

Etapele procesului de selecție:  

E. Participanții care au întrunit un minim de punctaj (stabilit în metodologia publicată inițial) vor 
intra în etapa de interviu-panel cu membrii juriului. Interviurile se vor desfășura pe bază de 
programare și vor avea rolul de a evalua modul în care potențialul beneficiar are abilitatea de a-și 
prezenta ideea de afaceri, competența de a implementa planul de afaceri și capacitatea de a face 
față riscurilor pe care le va presupune afacerea în sine; juriul va acorda câte un punctaj fiecărei 
persoane, în baza grilei de evaluare publicate în acest sens, în metodologia de selecție. 

F. Rezultatele finale, prin includerea rezultatelor obținute la proba de interviu-panel vor fi publicate 
în ordine descrescătoare (nota finală va fi media aritmetică a notelor din cele 2 probe). 
Soluționarea contestațiilor se va face conform metodologiei și ulterior acesteia se vor publica 
rezultatele finale. 

G. Se vor selecta 41 de planuri de afaceri propuse pentru finanțare și o listă de maxim 5 planuri de 
afaceri de rezervă, în etape succesive, selectandu-se succesiv astfel încât să fie respectate condițiile 
prevazute de GSCG pag. 7 si prevederile Schemei de ajutor de minimis ,,Diaspora Start Up”. 
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Principiile care vor sta la baza selecției planurilor de afaceri de către juriu includ:  

- nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane 
diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește 
descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și 
bugetul detaliat;  

- planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului 
de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații 
verificabile în zona geografica de implementare a proiectului;  
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Dintre planurile de afaceri selectate pentru finanțare: 

-     cel puțin 10% vor propune măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin                         
dezvoltarea de produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor   
dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate;  

- cel puțin 10% vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;  

- cel puțin 10 % vor promova concret inovarea sociala;  

- cel puțin 25% vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea TIC prin 
implementarea unor soluții TIC în procesul de producție / furnizare de bunuri, prestare 
de servicii și / sau execuție de lucrări;  

- cel puțin 10% vor propune măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a 
dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice. 
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A2 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚATE DIN FONDURI FSE 

A2.1 - Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat  

Perioada de desfășurare: 23.10.2018- 22.03.2018 

Rezultate:  - 41de antreprenori din grupul țintă vor  

beneficia de servicii de consiliere/ mentorat 

- 400 de ore de consiliere/ mentorat individual  

furnizate grupului țintă  

- 41 rapoarte de consiliere/ mentorat 
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A2.2 – Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor 
realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 

Perioada de desfășurare: 23.10.2018- 22.04.2018 

Rezultate: 

- 41 de persoane din grupul țintă vor deschide afaceri  

- 41 de firme se vor înființa (indicatorul 4S10) 

- 41 de contracte de finanțare pentru micro-granturi 
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A2.3 - Monitorizarea schemei de antreprenoriat a  

funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 

Perioada de desfășurare: 23.12.2018 – 22.04.2020 

Rezultate: 

- 41 de afaceri monitorizate in implementării  

(indicator 4S10) 

- 82 de locuri de muncă create și menținute ca urmare a sprijinului primit la 6 
luni de la terminare sprijinului, ca urmare a implementării măsurilor de 
stimulare a antreprenoriatului (indicator 4S9) 
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A2.4 - Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a 
sumelor aferente  implementării planurilor de  afaceri  selectate în cadrul 
proiectului 

Perioada de desfășurare:  

23.01.2019 – 22.04.2020 

Rezultate: 

- 1 procedura/ metodologie de 

implementare a activității 

41 de subventii(micro-granturi) acordate 
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Mecanisme de decontare a schemelor de minimis de către administratorul de grant: 

I.Dosar de plată (plata se va realiza din contul proiectului după primirea subvenției) 

a. formular de decont  cuprinzând denumirea bunurilor/serviciilor achiziționate, cantitatea, factura/stat de 
plată, valoarea cu TVA și valoarea fără TVA, instrumente de plată, valoare ajutor de minimis solicitată, linie 
bugetară aferentă planului de afaceri selectat (original)  

b. notă justificativă (original și copie) – pentru achiziții  

c. 2 oferte de preț - bunuri / servicii / lucrări – pentru achiziții  

d. contract de furnizare bunuri / servicii / chirie (original și copie certificată) 

e. contract individual de muncă pentru noii angajați (original și copie certificată) 

f. stat de plată pentru noii angajați (original și copie certificată)  

g. factura fiscală / factura fiscală proformă detaliată, pe componente și prețuri (original și copie certificată)  

h. declarație de confidențialitate și impartialitate (original)  
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Mecanisme de decontare a schemelor de minimis de către administratorul de grant: 
Documente ce se vor prezenta în termen de 3 zile de la efectuarea plății:  
      d.    instrumente de plată (ordine de plată/dispoziții de plată externe în cazul   
             importurilor, traduse în limba română şi legalizate), original și copie certificată           
e.    extrasul de cont semnat și ștampilat de bancă (original și copie certificată)  
 
Documente ce se vor prezenta în termen de 5 zile după livrarea bunurilor/serviciilor 
  
      f.    proces verbal de livrare bunuri / servicii (original și copie certificată) sau aviz 
de expediție 
      g.   certificatul de garanție (original și copie certificată) – unde este cazul  
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Mecanisme de decontare a schemelor de minimis de către administratorul de grant: 

II. Dosar de rambursare (plata s-a realizat din surse proprii de Beneficiar din contul curent 
înaintea/după primirea subvenției) 

a. formular de decont cuprinzând denumirea bunurilor/serviciilor achiziționate, cantitatea, 
factura/stat de plata, valoarea cu TVA și valoarea fara TVA, instrumente de plata, valoare 
ajutor de minimis solicitată, linie bugetară aferentă planului de afaceri selectat  (original)  

b. nota justificativă (original și copie) – pentru achiziții  

c. 2 oferte de preț- bunuri / servicii / lucrări – pentru achiziții  

d. contract de furnizare bunuri / servicii / chirie (original și copie certificată) 

e. contract individual de muncă pentru noii angajați (original și copie certificată) 

f. stat de plata pentru noii angajați (original și copie certificată)  
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INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510) 

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Investim în dezvoltare durabilă 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

II. Dosar de rambursare (plata s-a realizat din surse proprii de Beneficiar din contul curent 
inaintea/după primirea subvenției) 

g. factura fiscală / factura fiscală proformă detaliată, pe componente și prețuri (original și 
copie certificată)  

h. instrumente de plată (ordine de plată/dispoziții de plată externe în cazul 
importurilor, traduse în limba română şi legalizate), original și copie certificată  

i. extrasul de cont semnat și ștampilat de bancă (original și copie certificată);  

j. proces verbal de livrare bunuri / servicii (original și copie certificată) sau aviz de 
expediție 

k. certificatul de garanție (original și copie certificată) – unde este cazul;  

l. declarație de confidențialitate și imparțialitate (original);  
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INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510) 

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Investim în dezvoltare durabilă 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

A3 - PROGRAM DE MONITORIZARE A FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR 
FINANȚATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A ACESTORA 

A3.1 - Monitorizarea funcționarii și dezvoltării afacerilor înființate 

Perioada de desfășurare: 23.04.2020 – 22.09.2020 

Rezultate: - 41 de afaceri monitorizate în perioada de  

sustenabilitate  

- 6 rapoarte de monitorizare lunare privind funcționarea,  

dezvoltarea și sustenabilitatea afacerilor finanțate  

- 41 de întreprinderi finanțate și dezvoltate;  

- 82 de noi locuri de muncă menținute. 
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INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510) 

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Investim în dezvoltare durabilă 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

A3.2 Elaborare raport privind analiza și susținerea mediului antreprenorial, 
la nivel regional 

Perioada de desfășurare: 23.07.2020 – 22.09.2020 

Rezultate: 1 procedura/ metodologie de implementare 

a activității 

1 Raport privind analiza si susținerea mediului  

antreprenorial în România 
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INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510) 

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Investim în dezvoltare durabilă 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

A3.3 Elaborare raport privind dezvoltarea de mecanisme de susținere și 
promovare a întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului 

Perioada de desfășurare: 23.07.2020 – 22.09.2020 

Rezultate: 1 Program lansat de parteneri pentru sustenabilitatea afacerilor 
înființate prin proiect. 

1 Plan de asistență pentru START-UP-urile înființate prin proiect în vederea 
accesarii altor programe de finanțare pentru dezvoltare.  

20 protocoale de colaborare cu actori regionali relevanți 
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INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510) 

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Investim în dezvoltare durabilă 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ 

A4 - MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

A4.1. Managementul Operațional al proiectului 

A4.2. Informarea și publicitatea proiectului 

A4.3. Suport pentru activități transversale – cheltuieli indirecte 

Perioada de desfășurare: 22.09.2017 – 22.09.2020 

Rezultate:  - 1 Set de proceduri de management care definesc în detaliu modul de lucru în parteneriat (cadrul 
general de implementare, achizitii publice, selecție experți, etc.); documente specifice managementului de 
proiect. 

2 Conferințe de presă – una de lansare și una de închidere 

1 strategie/ plan de comunicare ce va avea ca scop eficientizarea comunicării cu publicul țintă și atingerea 
obiectivelor propuse 

1 website proiect, precum și publicarea de informații regulate pe siturile partenerilor; pagini social media ale 
proiectului 
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