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I. CADRUL GENERAL  
 

Prezenta Metodologie este realizată în vederea demararii si derularii procesului de identificare si 

selectie a unui numar de 10 IMM-uri care vor beneficia de programe gratuite de invatare la locul 

de munca in cadrul proiectului „HR Technology”, Contract POCU: POCU/464/3/12/127018.    

Proiectul este implementat de catre PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII PIMM 

PRAHOVA,  S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L , ASOCIATIA "SMART EUROPE 2020" 

Durata de implementare proiect: 18 luni 

Regiune de implementare: SUD MUNTENIA, judetele: PRAHOVA, DAMBOVITA, IALOMITA, 

TELEORMAN, ARGES, GIURGIU, CALARASI. 

 

II. CADRUL LEGAL APLICABIL  
 

Metodologia de selectie este întocmita în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, 

respectând prevederile următoarelor documente:   

• Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital 

Uman 2014 – 2020, cu completarile ulterioare; 

• Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Romania Profesionala – Resurse Umane 

Competitive;   
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• Cerere de finanțare proiect;  

• Contractul de finanțare nr. POCU/ 464/3/12/127018 

Metodologia de selecție a IMM -urilor va fi publicată pe site-ul proiectului si va fi însoțită de 

formularul online de pre-înregistrare si va prezenta criteriile si modalitățile de selecție. 

 

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 

Obiectivul general al proiectului „HR Technology” il reprezinta cresterea nivelului de 

cunostinte/ competente/ aptitudini ale angajatilor IMM-urilor ce activeaza in sectoare 

economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare 

inteligenta conform SNCDI, in regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de sesiuni de formare 

profesionala si acordarea de asistenta specializata în vederea elaborarii si introducerii de 

programe de învaþare la locul de munca. 

 

• Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Cresterea competentelor profesionale pentru un numar de 336 de persoane din 

regiunea Sud Muntenia prin participarea la programe de formare profesionala si 

activitati de facilitare a cresterii performantelor profesionale dedicate angajatilor in 

vederea adaptarii activitaþii la dinamica sectoarelor economice cu potenþial 

competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligenta conform 

SNCDI.  

 

2. Cresterea capacitatii managementului intreprinderilor de utilizare eficienta a 

capitalului uman prin introducerea in cadrul a 10 intreprinderi din categoria IMM, 

ce fac parte din sectoare economice cu potenþial competitiv identificate conform 

SNC /domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, localizate in regiunea Sud 

Muntenia de programe de învatare la locul de munca. 
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3.  

IV. CRITERII DE ELIGIBILITATE 
 

  CRITERII DE ELIGIBILITATE:   

 

A. Intreprinderile trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii:  

a. sunt inregistrate in regiunea Sud Muntenia cu sediu/punct de lucru;  

b. intreprinderile Isi desfasoara activitatea (principala sau secundara) in cel putin un cod CAEN din 

Anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia 

Naţională pentru Competitivitate 2014-2020; 

c. fac parte din categoria IMM 

 

Conform datelor din situatia financiara anuala aferenta anului 2019, intreprinderile trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

- numarul de angajati aferent anului 2019 este mai mic de 250; 

- cifra de afaceri neta aferenta anului 2019 este mai mica de 50 milioane euro; 

- activele totale sunt mai mici de 43 milioane euro. 

-  

B. Identificarea intreprinderilor din grupul tinta se va realiza: 

- in baza chestionarelor completate pentru analiza (intreprinderile vor fi contactate la demararea 

proiectului); 

- in baza contactelor proprii ale solicitantului (membri PIMM Prahova si celelalte patronate din 

regiune); 

- in baza contactarii solicitantului pentru inscrierea in proiect in urma anunturilor din presa si radio 

cu acoperire pentru intreaga regiune; 

- in baza contactarii solicitantului pentru inscrierea in proiect in urma networkingului din judetele 

Regiunii Sud Muntenia, derulat in special de furnizorul de servicii organizare evenimente. 
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 Etape de realizare a procesului de selectie: 

a. Lansarea selectiei – va fi realizata in cadrul subactivitatii de informare (1.1) prin publicarea 

anunturilor (presa scrisa), distribuirea de materiale de promovare, vizite la sediul firmelor, 

solicitari de recomandari) ; 

b. Depunerea dosarelor de candidatura - in urma participarii la actiunile de informare, intreprinderile 

interesate vor putea sa isi depuna candidatura in perioada urmatoare; 

Dosarele vor contine:   

- Formular de inregistrare individuala a entitatilor sprijinite; 

- Declaratie incadrare in categoria IMM 

- Acord de utilizare a datelor personale; 

- Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a participa la activitatile planificate; 

- Copie certificat inregistrare (CUI); 

- Certificat constatator ORC sau Act constitutiv sau orice alt document prin care se demonstreaza 

faptul ca intreprinderea are minim un cod CAEN (principal sau secundar) din Anexa 5. 

NOTA!  Documentele  de inscriere a IMM-urilor vor fi colectate, verificate, completate, 

inregistrate si raportate de catre Expert planificare Management Resurse Umane, care va urmari 

pentru fiecare IMM beneficiar in proiect, modul in care se desfasoara activitatea de realizare 

Plan de formare profesionala. 

V. ANEXE 

- 1. Formular inregistrare entitate  

- 2. Acord utilizare date personale 

- 3. Declaratie incadrare IMM 

- 4. Angajament de respectare a cerintelor 

Avizat,        Intocmit 

DANIELA MANEA      CRISTINA TULEA  
Manager proiect    Expert planificare Management Resurse Umane 
 










