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1. CONTEXT
Recrutarea și selecția grupului țintă se desfășoară în cadrul Activității 3. Selectarea
grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare
antreprenorială a proiectului Studentul de azi antreprenorul de maine! Cod SMIS proiect
140502, derulat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în
parteneriat cu SADC Expert Consulting SRL, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și
Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European, Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/829/6/13/Creșterea numărului
absolvenților de învățământ terțiar universitar 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, Componenta 1 Innotech Student, Axa prioritară
Educație și Competențe, Operațiunea Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar
universitar 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

Page 3 of 19

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie şi competenţe OS 6.13: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
Studentul de azi antreprenorul de mâine – cod MySmis 140502 / Contract de finanțare Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021

SNCDI, Schema de ajutor de stat Schema de ajutor de minimis Innotech Student - POCU 20142020, AP6, OS 6.13.
Recrutarea grupului țintă este o componentă cantitativă a activității de înscriere în evidență
din cadrul proiectului a persoanelor interesate pentru care a fost realizat acest proiect. Selecția
grupului țintă este o componentă calitativă importantă care este definitorie în îndeplinirea
indicatorilor proiectați pentru a fi realizați în cadrul prezentului proiect. Astfel, pentru ca selecția
să fie corectă, transparentă, să ofere egalitate de șanse tuturor candidaților se vor stabili criterii
clare și obiective.
Obiectivul general al proiectului constă în sporirea relevanţei pe piaţa forţei de muncă a
educaţiei şi a programelor de formare prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi
manageriale a 342 de studenţi, în vederea creşterii ocupării prin susţinerea înfiinţării şi a dezvoltării
a 21 de întreprinderi în regiunea Nord Vest.
Scopul proiectului este facilitarea tranziţiei de la școală la antreprenoriat, prin dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale ale studenţilor în vederea înfiinţării propriilor afaceri.
Prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate 21 de planuri de afaceri,
care vizează dezvoltarea de întreprinderi în domeniile şi subdomeniile de dezvoltare inteligentă şi
sănătate identificate prin intermediul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
2014-2020 ( SNCDI), finanțarea fiind cuprinsă între 40.000-100.000 €. Acestea vor fi selectate în
urma unui concurs de planuri de afaceri care se va desfăşura pe baza unei metodologii transparente
și nediscriminatorii. Fiecare întreprindere va crea minimum 2 locuri de muncă (pentru finanțările
în valoare de 40.000 €), minimum 3 locuri de muncă pentru finanțările cu valoare mai mare de
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40.000 € dar mai mică sau egală cu 60.000 € minimum 5 locuri de muncă pentru finanțările în
valoare de 100.000 € Astfel, în urma implementării acestui proiect vor fi create minimum 67 de
locuri de muncă, la nivelul regiunii de Nord-Vest a României. Prin îndeplinirea acestor activități
proiectul răspunde obiectivului specific al programului, iar prin creşterea gradului de ocupare a
locurilor de muncă nou create va genera un efect pozitiv pe termen lung la nivelul regiunii de
implementare.
În baza Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, aprobată prin
Hotărârea 583/2015 au fost stabilite domeniile prioritare de specializare inteligentă necesare pentru
dezvoltarea tuturor regiunilor naționale, după cum urmează:
1. Bioeconomie
2. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, spaţiu şi securitate
3. Energie, mediu şi schimbări climatice
4. Econano - tehnologii şi materiale avansate
5. Sănătate
Obiectivul Specific 1 al proiectului constă în furnizarea de competențe profesionale
relevante în rândul studenților, care să faciliteze tranziţia de la școală la antreprenoriat și să
sporească şansele de angajare și de înfiinţare a unei afaceri de succes în regiunea Nord-Vest a
României. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv 342 de studenţi care au domiciliul sau reședința
în regiunea de Nord-Vest a României și care intenționează să-și deschidă o afacere, vor putea
participa în cadrul proiectului la un program de formare antreprenorială adaptat pieței de muncă
din regiune și specificului prezentului apel de proiecte.
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Vor fi elaborate planuri de afaceri de cei care absolvă cursul de antreprenoriat cu certificare
ANC. Grupul țintă este format din maximum 342 de studenți din care minimum 291 de persoane
vor finaliza cursul de antreprenoriat cu certificare ANC. Dacă există solicitări prin intermediul
cărora candidații înscriși sunt în număr mai mare decât 342 atunci se vor face înscrieri pe o listă
de așteptare care va conține maximum 58 de candidați.
În urma desfăşurării concursului de idei de afaceri la nivel regional vor fi selectaţi 21 de
studenţi care vor primi finanţare prin intermediul unei scheme de minimis. Acest obiectiv va fi
realizat prin implementarea activităţilor A3. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile
organizate în cadrul programului de formare antreprenorială, A4. Derularea programului de
formare antreprenorială și A5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite și finanțate în
cadrul proiectului. Îndeplinirea acestui obiectiv va contribui la realizarea indicatorului 4S129 Studenţi ce beneficiază de sprijin în tranziţia de la şcoală la viaţa activă și 4S116 - Studenţi care
îşi găsesc un loc de muncă la încetarea activităţii de formare.

2. CADRUL LEGAL


Contractul de finanțare nr. 19730/23.12.2021 și anexele acestuia - cererea de finanțare



Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020 - versiunea iunie 2021



Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020
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Ghidul Solicitantului Innotech Student



Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare



Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date



Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții
private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr.
506/2004



Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020



Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020



OMECT 5109/25.08.2008



Metodologia ROCT (Romanian Coordonation Centre of Training Firms)
http://www.roct.ro/intreprinderi-simulate/metologi/

3. GRUPUL ȚINTĂ
3.1. Categorii de grup țintă
Grupul țintă al proiectului este format din: 342 de participanți
■ Studenți/cursanți înscriși cel puțin în anul 2 de studii și/sau doctoranzi de nivelul:
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○ ISCED nivel 4 - Învățământ postliceal
○ ISCED nivel 5 – Învăţământ superior de scurtă durată
○ ISCED nivel 6 – Licenţă sau nivel echivalent
○ ISCED nivel 7 – Master sau nivel echivalent
○ ISCED nivel 8 – Doctorat sau nivel echivalent
■ Din totalul de 342 studenți - 34 vor fi reprezentați de persoane de etnie romă și/sau persoane
din mediul rural.
În procesul de selecție comisia va respecta principiile egalităţii de gen, nediscriminării şi
accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, astfel prin obiectivele propuse pentru grupul țintă,
prezentul proiect contribuie şi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, a obiectivelor
prevăzute în Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând
Minorităţii Romilor 2012-2020, Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea
Sărăciei pentru perioada 2015-2020, precum și obiectivele Strategiei Naţionale privind Incluziunea
Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020.

3.2. Condiții de eligibilitate a grupului țintă
Pentru a fi declarați eligibili candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
■ Studenți (ISCED 5-7) - înmatriculați cel puţin în anul 2 de studii de licenţă.
■ Studenți doctoranzi (ISCED 8) în ciclul de studii universitare de doctorat.
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■ Cursanți (ISCED 4), înmatriculați în cadrul colegiile universitare, cel puțin în anul 2 de
studii.
■ Domiciliul/reședința în zona de Nord-Vest a României (judeţele Bihor, Bistrița - Năsăud,
Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare), probată prin carte de identitate, flotant, contract de
chirie/comodat/cămin, valabile la momentul înscrierii și cu posibilitate de prelungire a
acestora pe toată durata de implementare a proiectului, conform prevederilor Manualului
Beneficiarului POCU 2014-2020.
■ Candidați care nu au mai participat la măsuri similare, cofinanţate din fonduri
nerambursabile.
■ Candidați care nu au mai participat la cursuri de formare antreprenorială cofinanţate din
fonduri publice nerambursabile.
Observație! Candidații care au efectuat cursuri de formare antreprenorială din fonduri proprii,
dovedite prin certificat/diplomă eliberată de instituțiile competente sunt eligibili în grupul țintă al
proiectului (în limita a 10% din totalul grupului țintă). Ei vor putea depune planul propriu de
afaceri în cadrul competiției proiectului, conform calendarului de depunere și evaluare a
planurilor de afaceri disponibil la momentul derulării etapei, fără să mai parcurgă cursurile de
formare antreprenorială din cadrul proiectului.
Recrutarea și selecția grupului țintă reprezintă prima acțiune din cadrul proiectului și se va
derula în perioada 01.01.2022-30.04.2022, pe baza criteriile menționate mai sus, a calendarului
anexat prezentei metodologii și pe baza respectării principiilor egalității de șanse, nediscriminării
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și principiul transparenței. Listele care cuprind candidații desemnați eligibili vor fi actualizate
periodic, o dată cu avansarea procesului de înscriere, până la completarea grupului țintă de 342
candidați eligibili, alături de listele de așteptare, care vor cuprinde un număr de 58 de candidați
eligibili.
Selecția grupului țintă va ține cont de principiul primul venit, primul servit, menționat în
cadrul subactivității 3.2 din cadrul proiectului, „Primirea, evaluarea și selecția dosarelor de
înscriere în grupul țintă, motivarea și gestionarea GT”, aspect stipulat în Ghidul Orientări
Generale privind accesarea finanțărilor din cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020. De asemenea, în grupul țintă al proiectului vor fi eligibili și candidații din mediul rural,
precum și cei aparținând etniei rome, acest ultim aspect fiind dovedit prin adeverință de la Primăria
de domiciliu, prefectură sau Partida Romilor.
Condițiile de eligibilitate se aplică atât pentru cei 342 de candidați de pe lista de admiși,
cât și pentru cei 58 de candidați admiși pe lista de așteptare.
În caz de abandon, grupul țintă al proiectului se va completa din candidații aflați pe listele
de așteptare în ordinea înscrierii acestora.

3.3. Beneficii pentru grupul țintă
I. Programul de formare antreprenoriala durează 45 de ore, iar ulterior parcurgerii acestuia
participanții vor primi, pe baza unui examen, un certificat de la Autoritatea Națională

pentru Calificări
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Structura programului de formare antreprenorială: 1/3 teorie şi 2/3 practică. Acesta va include 4
unităţi tematice:
1. Identificarea oportunităţii de afaceri şi punerea în practică a acesteia (6 ore),
2. Elemente de management şi marketing în afaceri. Finanţarea afacerii (12 ore),
3. Întocmirea planului de afaceri (22 ore),
4. Inovaţia socială în antreprenoriat (5 ore).
Conținutul cursului va fi adaptat specificului orientat spre inovare, transfer tehnologic, creativitate.
II. Participanții care vor urma cursul de formare antreprenorială, condiţionați de o rată de
prezenţă de minim 90% (minim 41 ore) din totalul de 45 de ore alocat activităţilor de formare,
vor primi la finalul parcurgerii acestora o bursă în valoare de 225 lei.
III. Cursul de formare antreprenorială va fi urmat de seminarii de bună practică, activitate de
tipul know-how. Seminariile vor fi susţinute de către: contabili, jurişti, avocaţi şi specialişti în
marketing, care vor oferi participanților informaţii necesare, de tipul tips and tricks, cu scopul de
a-i ajuta în realizarea planurilor de afaceri.
IV. În urma Concursului de planuri de afaceri vor fi declarați 21 de câștigători care vor
beneficia de:
❖ Stagiu de 110 ore de curs în întreprinderi simulate pentru dezvoltarea antreprenorială prin
simularea proceselor și activităților care au loc într-o întreprindere reală. Prin participarea
studenților la această sub-activitate din cadrul proiectului se dorește integrarea și aplicarea
interdisciplinară a cunoștințelor și competențelor dobândite la cursul de formare
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antreprenorială, conform prevederilor din OMECT 5109/25.08.2008. Studenții participanți
vor beneficia de asemenea și de o bursă de 550 lei (5 lei x 110 ore).
❖ Stagiu de practică de 40 de ore - într-o întreprindere existentă, funcțională, a cărei
activitate economică face parte din aceeași grupa CAEN cu cea a planului lor de afaceri.
Monitorizarea activităţii participanţilor la practică se va realiza pe baza completării
raportului de practică, iar la finalul stagiilor de practică participanții vor beneficia de o
bursă în valoare de 200 de lei (5 lei x 40 ore).
❖ Servicii de consiliere, consultanță și mentorat - în funcție de domeniul de activitate a
fiecărui plan de afaceri selectat, pachetul integrat de servicii de
consiliere/mentorat/consultanță are scopul de a crește șansele de reușită ale noilor
întreprinderi prin facilitarea adaptării la rigorile înființării și administrării unei afaceri.
❖ Se vor finanța 6 firme pe baza granturilor în valoare de 40.000 € (în fiecare firmă se
vor crea minimum 2 locuri de muncă).
❖ Se vor finanța 4 firme pe baza granturilor în valoare de 50.000 € (în fiecare firmă se
vor crea minimum 3 locuri de muncă).
❖ Se vor finanța 6 firme pe baza granturilor în valoare de 60.000 € (în fiecare firmă se
vor crea minimum 3 locuri de muncă).
❖ Se vor finanța 5 firme pe baza granturilor în valoare de 100.000 € (în fiecare firmă se
vor crea minimum 5 locuri de muncă).
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3.4. Depunerea candidaturii pentru înscrierea în grupul țintă
Calendarul depunerii candidaturilor de înscriere în grupul țintă va fi publicat pe site-ul
proiectului https://innotech.usamvcluj.ro/.
Depunerea candidaturilor se va face în Sala Council Room, clădire Rectorat USAMV CN,
Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca, conform calendarului.
Pentru înscrierea în grupul țintă candidații vor completa olograf formularele și declarațiile
pe care le vor putea descărca de pe site-ul proiectului, dar care vor fi puse la dispoziția acestora și
în sala în care se vor face înscrierile - Council Room, Clădire Rectorat - parter, Calea Mănăștur 35, Cluj-Napoca.

3.4.1. Dosarul de înscriere în grupul țintă
Dosarul de înscriere în grupul țintă va conține următoarele documente:
-

Anexa 8 - Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate
prin POCU 2014-2020

-

Cerere de înscriere în grupul țintă

-

Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări

-

Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

-

Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului
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-

Documente doveditoare privind: domiciliul/reședința - copie CI; calitatea de student, anul
de studiu/specializarea - Adeverință de student.

-

Documente doveditoare privind apartenența la un grup vulnerabil – mediul rural/etnie
romă, conform specificațiilor din cap. 3.2 – Condiții de eligibilitate a grupului țintă

-

Banca și Codul IBAN al candidatului

Observație!


Pentru studenții USAMV Cluj-Napoca adeverința de student nu este necesară în
momentul înscrierii. Managementul proiectului va solocita Secretariatelor USAMV
Cluj-Napoca o adeverință colectivă după finalizarea înscrierilor.



Pentru studenții care nu sunt din USAMV Cluj-Napoca se solicită la înscriere
Adeverință de student.



Formularele și declarațiile se vor completa și semna olograf.

Informații

suplimentare

pot

fi

solicitate

pe

innotech.student@usamvcluj.ro.
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3.4.2. Calendar pentru înscriere în grupul țintă
Activități

Calendar

Înscrierea fizică a
candidaților

Luni-Miercuri
10.01-12.01.2022**
Joi 13.01.2022

Interval
orar

Locația

10.00-13.00

Council Room, Clădire Rectorat
Calea Mănăștur 3-5, ClujNapoca

10.00-12.00

Afișarea
rezultatelor

Joi
13.01.2022

Contestații

Joi
13.01.2022

14.00-16.00

Afișarea
rezultatelor finale

Vineri
14.01.2022

12.00

https://innotech.usamvcluj.ro
14.00
innotech.student@usamvcluj.ro

https://innotech.usamvcluj.ro

* În funcție de contextul epidemiologic înscrierile se pot face și în sistem hibrid. Dacă înscrierea
se va organiza on-line se va anunța pe site-ul proiectului.
**Dacă grupul țintă nu se completează în intervalul 10.01-13.01.2022 înscrierea continuă după
același calendar și în săptămânile următoare până în data de 30.04.2022.
***Dacă numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor se va realiza o listă de
așteptare de 58 de locuri. De pe lista de așteptare se glisează pe lista grupului țintă dacă se
vacantează un loc în cadrul acestuia.
****Candidații de pe lista de așteptare trebuie să îndeplinească toate condițiile ca și candidații din
grupul țintă.
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3.5. Selecția grupului țintă
Selecția grupului țintă va fi realizată de o Comisie de selecție formată din 5 experți din
cadrul proiectului. Aceasta se va face prin verificarea dosarelor de înscriere și a îndeplinirii
criteriilor de eligibilitate.

3.5.1. Criterii de selecție a grupului țintă
■ Studenți (ISCED 5-7) - înmatriculați cel puţin în anul 2 de studii de licenţă.
■ Doctoranzi (ISCED 8) în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi).
■ să fie cursanți (ISCED 4), înmatriculați în cadrul colegiile universitare, cel puțin în anul 2
de studii
■ Domiciliul/reședința în zona de Nord-Vest a României (judeţele Bihor, Bistrița - Năsăud,
Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare), probată prin carte de identitate, flotant, contract de
chirie/comodat/cămin, valabile la momentul înscrierii și cu posibilitate de prelungire a
acestora pe toată durata de implementare a proiectului, conform prevederilor Manualului
Beneficiarului POCU 2014-2020
■ Candidați care nu au mai participat la măsuri similare, cofinanţate din fonduri
nerambursabile.
■ Candidați care nu au mai participat la cursuri de formare antreprenorială cofinanţate din
fonduri publice nerambursabile.
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Observație! Candidații care au efectuat cursuri de formare antreprenorială din fonduri proprii,
dovedite prin certificat/diplomă eliberată de instituțiile competente sunt eligibili în grupul țintă al
proiectului (în limita a 10% din totalul grupului țintă). Ei vor putea depune planul propriu de
afaceri în cadrul competiției proiectului, conform calendarului de depunere și evaluare a
planurilor de afaceri disponibil la momentul derulării etapei, fără să mai parcurgă cursurile de
formare antreprenorială din cadrul proiectului.

Rezultatele selecției participanților în grupul țintă se vor afișa pe site-ul proiectului.

3.5.2. Comisia de recrutare și selecție
Președinte: Manager proiect
Membri:
Expert identificare și gestionare GT 1 - S
Expert identificare și gestionare GT 2 -P1
Expert recrutare și selecție GT 1 - S
Expert recrutare și selecție GT 2 - S

Page 17 of 19

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie şi competenţe OS 6.13: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
Studentul de azi antreprenorul de mâine – cod MySmis 140502 / Contract de finanțare Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021

3.6. Campania de informare a publicului
Campania de informare și de promovare a proiectului se va concretiza prin diseminarea
materialelor informative, postarea de anunțuri pe pagina de Facebook și pe website-ul
proiectului precum și prin organizarea unei conferințe de lansare a proiectului prin intermediul
căreia publicul va fi informat cu privire la Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă,
programul de formare antreprenorială, concursul de planuri de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul
proiectului.
Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă va fi postată atât pe site-ul proiectului,
cât și pe rețelele de socializare. Toate mesajele care vor fi transmise vor respecta regulile de
identitate vizuală valabile la data elaborării acestora și vor include informații exacte despre
cerințele minime de înscriere, documentele care depuse pentru înscriere, calendarul de depunere a
documentelor pentru înscriere, modalitățile de transmitere a documentelor, modalitățile de
obținere a unor informații suplimentare, regulile de acordare a finanțării etc.

3.7. Respectarea datelor cu caracter personal
Procesul de selecție și de recrutare a grupului țintă va respecta prevederile Regulamentului
nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul
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comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004. În acest sens,
experții vor informa persoanele din grupul țintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza
datele lor personale și despre faptul că acestea vor fi prelucrate în aplicații electronice (MySMIS
și Registrul grup țintă) în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/sustenabilitate a
proiectului cu respectarea dispozițiilor legale menționate.
Participanții la activitățile proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor
semna o declarație prin care își vor exprima acordul privind utilizarea datelor personale, după nota
de informare prealabilă vizând utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Data

Cluj-Napoca

Întocmit,
1. Expert identificare și gestionare GT 1 - S
2. Expert identificare și gestionare GT 2 -P1
3. Expert recrutare și selecție GT 1 - S
4. Expert recrutare și selecție GT 2 - S
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