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ANUNȚ
PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ
în cadrul proiectului:
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar și non universitar care își găsesc un
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc
de muncă cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
”Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv și inovativ”
Cod SMIS proiect: 142019

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Noa Management Solutions SRL,
Paidea SRL și Asociația Casa Rica, derulează proiectul ”Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv și
inovativ” - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar și non universitar care își găsesc un
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă
cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI.
Având în vedere desfășurea Activității A1 – ”Formare antreprenorială și consultanță în afaceri”,
Sub-activitatea A1.2. – ”Selectarea grupului țintă care va participa la cursurile organizate în cadrul
programului de formare antreprenorială”, vă aducem la cunoștință că în perioada ianuarie 2022 -aprilie
2022, Universitatea Bogan Vodă din Cluj-Napoca, împreună cu partenerii: Paidea SRL și Asociația Casa
Rica, organizează sesiuni de înscriere, în grupul țintă.
Condiții de înscriere:
Participanții eligibili grupului țintă al proiectului trebuie să aibă vârsta peste 18 ani, să fie studenți
ISCED 5-7, înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență, doctoranzi în ciclul de studii universitare
de doctorat, cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați la colegiile organizate la nivelul
instituțiilor de învățământ superior, înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii), care doresc să inițieze o
afacere non-agricolă, în scopul ocupării pe cont propriu și creării de noi locuri de muncă, în regiuni mai
puțin dezvoltate, precum:
1.Centru – Jud. Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
2.Nord-Vest- Jud. Bihor, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj
3.Sud-Muntenia- Jud. Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman
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4.Sud-Vest Oltenia- Jud. Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
5.Vest- Jud. Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș
Documentele justificative
Persoanele interesate vor prezenta dosarul de înscriere care va cuprinde în mod obligatoriu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Formular de înscriere semnat olograf;
Formular de înscriere în grupul țintă, completat integral, semnat olograf;
Declaratie-acord privind prelucrarea datelor personale, semnată olograf;
Acord fotografiere, înregistrare video audio, semnată olograf;
Declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei finanțări, semnată, olograf;
Chestionar evaluare a potențialului antreprenorial;
Declarație pe propria răspundere privind accesul la formare profesională online, semnată
olograf;
Diplome/documente de studii, certificate pentru conformitate cu originalul;
CV (în format europass) semnat olograf de către titular pe fiecare pagină;
Dovada că se încadrează în grupul țintă. Adeverință de certificare a calităţii de student.
(Adeverința tip se eliberează de către secretariatele facultăților de care aparțin studenții și va
avea semnătura în original a secretarei și a unui reprezentant din conducerea facultății)
Copie a cărții de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

Modelele de formulare vor putea fi descarcate on- line de pe website-ul proiectului
http://www.ubv.ro/proiecte_innotech.php
sau pot fi solicitate și primite pe mail
pocu.142019@gmail.com.
Candidații vor transmite obligatoriu dosarul de candidatură astfel:
A) În format electronic: prin completarea și transmiterea electronică la adresa de e-mail
pocu.142019@gmail.com
B) În format fizic: în termen de maxim 15 de zile de la transmiterea în format electronic, prin
depunerea dosarului la locația Universității ”Bogdan Vodă” din Cluj Napoca situate în Str.
Tăietura Turcului nr.47, Clădirea A2, et. I – Prorectorat.
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Criterii de selecție aplicabile în mod unitar în cadrul operațiunilor care vizează creșterea
numărului absolvenților de învățământ terțiar și non universitar care
își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități
de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC
și domeniile de specializare inteligentă
Având în vedere faptul că operațiunile din cadrul POCU au ca obiectiv general „dezvoltarea
resurselor umane”, proiectul se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor și studenților
colegiilor universitare și vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale coroborate cu cele
specifice managementului inovării și transferului tehnologic.
Prin proiect se dezvoltă oportunități crescute de înființarea de noi afaceri inovative (finanțarea a
22 start-upuri) ce vor genera pe termen scurt și lung noi locuri de muncă, fapt ce va contribui la
creșterea competitivității în regiunile mai puțin dezvoltate din România și la dezvoltarea
inteligentă a unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în
cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului.
Selecția participanților la proiect va ține seama de următoarele criterii de eligibilitate:
• Depunerea dosarului de candidatură complet în termenul stabilit
• Să întrunească condițiile de apartenență la grupul țintă:
ü Studenți (ISCED 5-7), înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență.
ü Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi)
ü Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la
nivelul instituțiilor de învățământ superior), înmatriculaâi, la data dminterii în
proiect, în cel puțin anul 2 de studii.
•
•
•

să fie cetățean român;
să nu fie angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme într-un domeniu
corespunzător specializării facultății din care face parte.
să nu fi beneficiat anterior de finanțare prin proiecte POCU similare pentru activități de
practică sau consiliere.

Selecția se va face după regula “primul venit, primul servit”, cu respectarea principiul egalității de șanse:
dintre cei 350 de participanți ai grupul țintă, 105 vor fi femei, 10 studenți de etnie romă, 30 studenți
netradiționali și 35 vor proveni din mediul rural.

