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I.

CADRUL GENERAL

Prezenta metodologie este realizată în vederea demarării procesului de
identificare și selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „Creșterea capacității
PTIR de a formula politici publice alternative în domeniul debirocratizării și
simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri”, Cod MySMIS:
324/112861.
Proiectul este implementat de
ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA

II.

ASOCIAȚIA

PATRONATUL

TINERILOR

CADRUL LEGAL APLICABIL

Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil,
respectând prevederile următoarelor documente:
- GHIDUL BENEFICIARULUI PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ – versiunea august 2018
- GHIDUL SOLICITANTULUI Cererea de proiecte CP 2/2017 (MySMIS:
POCA/111/1/1), Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a
formula politici publice alternative
- Contractul de finanțare nr. 174/09.07.2018.
III.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului “Creșterea capacității PTIR de a formula politici
publice alternative în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor
aplicabile mediului de afaceri“ este reprezentat de cresterea capacitatii
Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din Romania de a elabora, fundamenta si
sustine politici publice in domeniul sau de activitate, pentru a sprijini dezvoltarea
competitivitatii sectorului IMM si pentru a facilita adaptarea administratiei publice
din Romania la nevoile reale ale mediului de afaceri. Elementul central al proiectului
este debirocratizarea si simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin
reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obtinerea autorizatiei
de functionare a IMM-urilor, a avizelor si a acordurilor aferente.
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Obiective specifice
Obiectivul specific 1:
Sustinerea capacitatii PTIR de a formula alternative de politici publice prin derularea
unui program de formare in domeniul fundamentarii si elaborarii de politici publice,
pentru un numar de 15 participanti, reprezentanti ai beneficiarului. Scopul actiunii il
reprezinta dezvoltarea capacitatii acestor persoane de a fundamenta, elabora si
promova propuneri de politici publice, in special in domeniul de activitate al PTIR, cu
accent pe debirocratizarea si simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri.
Urmare a participarii la stagiul de curs, membrii grupului tinta isi vor dezvolta si
imbunatati cunostintele si abilitatile in domeniul fundamentarii si elaborarii de politici
publice si vor actiona ca multiplicatori ai beneficiilor proiectului, prin derularea de
procese de fundamentare si elaborare de propuneri de politici publice in domeniul IMM,
contribuind atat la dezvoltarea competitivitatii sectorului IMM, cat si la cresterea
eficientei administratiei publice din Romania prin adaptarea sa la nevoile reale ale
mediului de afaceri.
Obiectivul specific 2:
Optimizarea procesului decizional prin elaborarea, fundamentarea, promovarea si
sustinerea unei politici publice alternative cu privire la debirocratizarea si simplificarea
procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative
impuse acestuia, cu accent pe obtinerea autorizatiei de functionare a IMM-urilor si a
avizelor si acordurilor aferente, precum si prin dezvoltarea de instrumente independente
de monitorizare, evaluare si eficientizare a acesteia. In vederea atingerii acestui
obiectiv, va fi creata Reteaua tematica nationala pentru imbunatatirea politicilor publice
care sustin debirocratizarea si simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri,
formata din reprezentanti ai ONG-urilor, partenerilor sociali, reprezentanti ai autoritatilor
si institutiilor publice, societati care s-au confruntat cu probleme in obtinerea
autorizatiilor de functionare, etc. Reteaua va reprezenta pe de o parte un mecanism de
consolidare a dialogului social, iar pe de alta parte un mecanism de interactiune cu
autoritatile si institutiile administratiei publice. Membrii retelei vor participa la dezbateri
multiregionale, iar rezultatele acestor evenimente, coroborate cu cele obtinute prin
intermediul instrumentului independent de monitorizare (platforma online), vor fi utilizate
pentru elaborarea politicii publice alternative, care va fi publicata in consultare publica
cu amploare nationala, permitand colectarea propunerilor de imbunatatire de la un
numar cat mai mare de actori relevanti. In vederea confirmarii calitatii si relevantei
politicii publice alternative elaborate, precum si a promovarii acesteia, se va organiza un
eveniment de promovare si de acceptare a acesteia.
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IV.

GRUPUL ȚINTĂ – ELIGIBILITATE SI IMPLICARE IN ACTIVITATILE
PROIECTULUI

Grupul tinta vizat este format din reprezentanti ai Patronatului Tinerilor
Intreprinzatori din Romania, provenind din structura centrala, structuri teritoriale
regionale sau structuri judetene, implicati in elaborarea, fundamentarea,
implementarea si monitorizarea masurilor de sprijin destinate intreprinderilor mici
si mijlocii si mediului de afaceri, cu specific pe tineri intreprinzatori.
Se va avea in vedere derularea unui program de formare in domeniul
fundamentarii si elaborarii de politici publice, pentru un numar de 15 participanti reprezentanti ai beneficiarului. Scopul actiunii il reprezinta dezvoltarea capacitatii
acestor persoane de a fundamenta, elabora si promova propuneri de politici
publice, in special in domeniul de activitate al PTIR, cu accent pe debirocratizarea
si simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri.
Membrii grupului tinta vor fi implicati in activitatile proiectului astfel:
1. In cadrul proiectului va fi organizat un program de formare in domeniul
fundamentarii si elaborarii de politici publice, cu durata de 5 zile, pentru un numar
de 15 participanti, in cadrul caruia vor fi abordate teme precum: Formularea politicilor si
analiza alternativelor; Scrierea unui document de politica publica, structura si
argumentare; Implementarea si instrumentele politicilor; Consultarea si participarea
publica, instrumente pentru o mai buna reglementare; Elemente si tehnici de colectare
si analiza a datelor utile in fundamentarea politicilor publice; Accesarea si utilizarea
bazelor de date existente la nivel national, a statisticilor sau altor surse de date primare
sau secundare, in procesul politicilor publice; Analiza politicilor publice – definitie, etape,
abordare; Metode cantitative si analiza de politici; Monitorizarea si evaluarea – diferente
intre concept; Exercitiu practic, analiza unei politici publice sectoriale; Principii orizontale
(dezvoltare durabila, egalitatea de sanse) etc. Activitatea de instruire va presupune
transferarea unui pachet informational care contribuie la consolidarea capacitatii
reprezentantilor PTIR de a interactiona cu administratia publica si de a formula
propuneri alternative la politicile publice existente.
2. Sub coordonarea celor 2 Experti elaborare propunere de politica publica
alternativa, reprezentantii PTIR care au participat la programul de formare vor
contribui la elaborarea politicii publice alternative. Acest exercitiu concret va putea
fi replicat ulterior de catre membrii grupului tinta, intrucat va contribui in mod direct la
dezvoltarea capacitatii acestora de a realiza alternative de politici publice.
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In stabilirea grupului tinta al proiectului s-a avut in vedere necesitatea ca reprezentantii
PTIR sa dobandeasca cunostinte pentru elaborarea si fundamentarea de propuneri
alternative la politicile publice si dupa finalizarea acestui proiect, in scopul identificarii de
noi domenii care necesita sprijin pentru dezvoltarea sectorului IMM (cu accent pe tinerii
intreprinzatori), cat si pentru cresterea eficientei administratiei publice din Romania prin
adaptarea sa la nevoile reale ale mediului de afaceri. De asemenea, in acord cu
prevederile SCAP, s-a avut in vedere si necesitatea de a crea din PTIR, reprezentant al
sectorului ONG, o organizatie cu o capacitate crescuta de a-si realiza cat mai bine si cat
mai eficient activitatile, astfel incat acesta sa fie un partener vizibili pe scena politicoadministrativa si cenzor al activitatii autoritatilor publice.
V.

CRITERII DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Se încadrează în grupul țintă al proiectului persoanele care îndeplinesc condițiile de
la punctul IV și depun dosarele de candidatură complete, cu următoarele
documente:
1. Formular individual aferent participanților la acțiunile de instruire realizate
prin POCA (in original) – Anexa 12
2. CONSIMTAMANT - Declaratie de aprobare pentru colectarea si procesarea
datelor personale (in original) – Anexa nr. 2
3. Declaratie privind evitarea dublei finantari (in original) - Anexa nr. 3
4. Declaratie de disponibilitate (in original) - Anexa nr. 4
5. Scrisoare de motivatie privind implicarea in proiect (in original)
6. CV in format Europass (in original)
7. Ultima diploma de studii (in copie „conform cu originalul”)
8. Carte de identitate (in copie „conform cu originalul”)
9. Certificat de casatorie - (in copie „conform cu originalul”) – doar pentru
persoanele casatorite, care si-au schimbat numele in urma casatoriei

10. Adeverinta/Adeziune sau orice alt document justificativ care atesta
calitatea de reprezentant al Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din
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Romania, provenind din structura centrala, structuri teritoriale regionale
sau structuri judetene.
Dosarele de candidatură vor fi transmise conform structurii menționate mai sus,
prin poștă/servicii de curierat/personal la sediul Asociatiei Patronatul Tinerilor
Intreprinzatori din Romania (Strada Spatarului, nr. 30, sector 2, Bucuresti), într-un
plic sigilat, pana la data de 23 noiembrie 2018, cu mențiunea:
Proiect „Creșterea capacității PTIR de a formula politici publice alternative în domeniul
debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri”, Cod
SIPOCA/SMIS2014+: 324/112861
Dosar de candidatură Grup Țintă ..............(Nume și prenume candidat)...........
În atenția Expertului coordonator curs Iuliana Poștaru”.

VI.

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ

Identificarea și selecția grupului țintă se va realiza cu respectarea prevederilor
Contractului de finanțare al proiectului, legislației europene și naționale.
Grupul tinta va fi selectat dupa verificarea criteriilor de eligibilitate, in functie de gradul
de interes fata de obiectivele proiectului, disponibilitatea de timp de a se implica in
activitatile propuse si perspectivele de a aplica competentele si cunostintele dobandite
prin participarea la programul de formare.
Selecția membrilor grupului țintă va avea la bază principiul egalității de șanse și
principiul non-discriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi,
preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie
socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială sau alte asemenea
criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
Astfel, proiectul va promova ca principiu general egalitatea de sanse si
nondiscriminarea, permitand recrutarea in grupul tinta a tuturor persoanelor, indiferent
de nationalitate, sex, rasa sau origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta,
mediu de provenienta, etc.
Dosarele de candidatură depuse vor fi analizate de către Expertul coordonator
curs, care va urmări ca dosarele să conțină toate documentele obligatorii. Dacă se
constată lipsa unor documente, acestea vor fi solicitate prin e-mail candidatului, urmând
să fie transmise în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul în
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care completarea dosarului nu s-a realizat în termenul menționat, candidatura va fi
declarată neeligibilă.
Selecția se va realiza luând în calcul ordinea de înregistrare a dosarelor de
candidatură.
Persoanele selectate în grupul țintă vor fi contactate atât pe e-mail, cât și
telefonic pentru confirmarea includerii în grupul țintă.

Întocmit,
Iuliana Poştaru
Expert coordonator curs
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