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1. SCOPUL PROCEDURII 
 

Scopul acestei PROCEDURI este acela de a descrie modalitatea in care se realizeaza selectarea 

grupului tinta in cadrul proiectului POCU/717/5/1/155216, in vederea indeplinirii indicatorilor 

asumati, in perioada iunie 2022 – august 2023. 

 

2. CADRUL LEGAL APLICABIL 

 

Prezenta metodologie se intocmeste in conformitate cu cadrul legal in vigoare aplicabil, 

respectand prevederile urmatoarelor documente: 

➢ Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru POCU 2014-2020, Axa prioritara 5 - 

Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, 

Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea 

comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de 

saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din 

orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand 

minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul 

mecanismului de DLRC; 

➢ Contractul de finantare nr. POCU/717/5/1/155216; 

➢ Ghidul privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din 

fondurile ESI 2014-2020. 

 

3. CADRUL GENERAL 
 

Prezenta procedura este realizata de Expertul cooptare si selectare grup tinta si Asistentul de 

recrutare si adusa la cunostinta intregii echipe de proiect.  

Activitatea de recrutare, selectie si mentinere a grupului tinta se deruleaza in perioada iunie 

2022 – august 2023. 

Aceasta va fi aplicata de catre toti expertii implicati in activitatea de recrutare si selectie grup 

tinta a proiectului POCU/717/5/1/155216 “ACCES PE PIATA MUNCII IN COMUNITATILE 

DEFAVORIZATE DIN LUGOJ”.  
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Obiectivul proiectului este facilitarea accesului si mentinerea pe piata muncii a unui numar 

de 222 de persoane din cadrul celor 3 ZUM-uri (ZUM 1- Herendesti –Bocsei, ZUM 2- Maguri, 

ZUM 3 – Castela- Balta Lata), ducand la scaderea fenomenului de marginalizare a persoanelor 

aflate in risc de saracie si excluziune sociala existente in teritoriul SDL din municipiul Lugoj. 

Rezultate asteptate 

✓ imbunatatirea nivelului de competente pentru 222 de persoane care au 

domiciliul/resedinta pe teritoriul SDL, aflate in risc de saracie si excluziune sociala care 

vor beneficia de masuri de ocupare a fortei de munca prin informare si consiliere 

profesionala, formare profesionala specifica adaptata la cerintele pietei muncii, in 

cadrul a 15 cursuri diferite de formare. 

✓ sprijin in obtinerea unui loc de munca pentru 100 de persoane (dintre care 25 de cetateni 

romani apartinand minoritatii roma), aflate in risc de saracie si excluziune sociala. 

In elaborarea proiectului partenerii au luat in considerare respectarea prevederilor egalitatii de 

gen in concordanta cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, Lg 202/2002, Codul 

Muncii) si cu cele europene (Tratatul UE, Directiva 2000/78/CE, Directiva 2010/41/UE, 

Directiva 2006/54/CE, Directiva 2004/113/CE). Principiul va fi integrat in implementarea 

proiectului prin: aplicarea la programele de formare si consiliere; Echipa de proiect va fi 

formata atat din barbati cat si din femei, selectia fiind facuta exclusiv in functie de competentele 

profesionale ale acestora, respectand prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea 

de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii; intarirea parteneriatului intre 

institutiile publice, mediul de afaceri, societatea civila si cetateni ceea ce, din perspectiva 

egalitatii de sanse va crea premisele combinarii masurilor de incluziune sociala a tuturor 

persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, indiferent de sex; in cadrul 

procedurilor de achizitie publica derulate vor fi respectate principiile accesului 

neingradit,liberei concurente,transparentei si tratamentului egal atat in organizarea 

procedurilor cat si la atribuirea contractelor, respectandu-se legislatia in domeniu; in cadrul 

sesiunilor de formare profesionale se va introduce un modul care sa urmareasca promovarea 

egalitatii de sanse, de gen; etc. 

In elaborarea proiectului partenerii au luat in considerare respectarea prevederilor 

nediscriminarii in concordanta cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, OG137/2000, 

Lg 448/2006, Codul Muncii) si cele europene (Carta drepturilor fundamentale a UE, Tratatul 

UE, Conventia ONU privind drepturile pers cu dizabilitati, Directiva 2000/43/CE/2000). 

Principiul va fi integrat in implementarea proiectului prin: aplicarea la programele de 

formare,consiliere a tuturor persoanelor indiferent de nationalitate, sex, rasa sau origine etnica, 

religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta sau orice alt criteriu 

discriminatoriu;consultarea tuturor actorilor locali si a cetatenilor si implicarea acestora in 

grupurile de lucru, fara nicio deosebire, excludere sau preferinta in functie de rasa, 
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nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, 

handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, 

precum si orice alt criteriu; in ceea ce priveste membri echipei de proiect, aceasta este formata 

atat din barbati cat si din femei, selectia fiind facuta exclusiv in functie de de competentele 

profesionale ale acestora, respectand prevederile legislatiei in vigoare cu privire la 

nediscriminare; in cadrul sesiunilor de formare profesionala se va introduce un modul care sa 

urmareasca promovarea eliminarii discriminarilor din societate. 

Grupul tinta va fi informat cu privire la importanta egalitatii de sanse si a politicilor si 

practicilor prin care sa nu se faca nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta. Toate 

activitatile proiectului vor tine seama de principiul egalitatii de sanse. 

Managementul proiectului va urmari crearea unui mediu de lucru si de formare care sa respecte 

drepturile si demnitatea tuturor, fara discriminare, prejudecati, intimidari si fara nici o forma 

de hartuire. Materiale informative concepute in cadrul proiectului vor contine mesaje succinte. 

 

Indicatori 

 

Indicator prestabilit de rezultat Valoare tinta 

4S164 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant 
222 

4S164.1 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant, 

din care: - Din orase cu peste 20.000 locuitori 

222 

4S164.1.1 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant, 

din care: - Din orase cu peste 20.000 locuitori, din care: - Roma 

50 

4S165 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala care au loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o 

activitate independenta, la incetarea calitatii de participant 

100 

4S165.1 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala care au loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o 

activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: - Din orase 

cu peste 20.000 locuitori 

100 

4S165.1.1 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala care au loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o 

activitate independenta, la incetarea calitatii de participant, din care: - Din orase 

cu peste 20.000 locuitori, din care: - Roma 

 

25 
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Indicator prestabilit de realizare Valoare tinta 

4S168 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc 

de saracie sau excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate 
222 

4S168.1 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate, din care: - Din orase cu 

peste 20.000 locuitori 

222 

4S168.1.1 - Persoane din comunitatile marginalizate aflate in 

risc de saracie sau excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate, din 

care: - Din orase cu peste 20.000 locuitori, din care: Roma 

50 

 

 

Experti implicati:  

• Expert cooptare si selectare grup tinta (Lider) 

• Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (Lider), 

• Asistent recrutare (P1) 

 

4. GRUPUL TINTA 
 

Grupul tinta al proiectului este format din 222 de persoane care au domiciliul/locuiesc (sunt 

rezidente) pe teritoriul acoperit de SDL GAL Lugoj, aflate in risc de saracie si excluziune 

sociala, inclusiv persoane de etnie roma - min 50 de persoane. 

 

ATENTIE! 

 

Teritoriul vizat de proiect se limiteaza la teritoriul SDL, cu accent pe cele 3 ZUM-uri 

identificate in cadrul acestuia. Teritoriul SDL cuprinde nucleul municipiului Lugoj, 

intinzandu-se pana la zonele industriale si agricole ale orasului, indeplinind cumulativ 

atat cerintele privind dimensiunea teritoriului vizat, precum si cerintele privind coerenta 

specifica DLRC. Teritoriul SDL apartine municipiului Lugoj, municipiu cu un numar de 

40.361 de locuitori, si vizeaza zona urbana a municipiului, zona coerente din punct de 

vedere economic, social si fizic (fara UTR 8,9,13, 16,17,21,22). 

 

Acest teritoriu a fost delimitat de GAL pe baza prevederilor Planului Urbanistic General 

(PUG), indeplinind conditiile de dimensiune si coerenta si cuprinzand 3 ZUM-uri, alaturi 

de zona urbana functionala aferenta, astfel: 

- ZUM 1 este reprezentat de intregul teritoriu al satului apartinator Maguri, 

aflandu-se in partea de Sud Est a municipiului Lugoj si fiind singura localitate din judetul 

Timis care a inregistrat o majoritate absoluta a populatiei de romi. 
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- ZUM 2 - Herendesti – Bocsei este situata in Sud Vestul municipiului Lugoj, in 

partea dreapta a strazii Bocsei, la iesire din Lugoj si cuprinde urmatoarele strazi: str. 

Herendestiului si strada Bocsei. 

- ZUM 3 - situata in partea de Nord Est a municipiului Lugoj cuprinde urmatoarele 

strazi: Strada Dimitrie Cantemir - nr 1-20, strada Aurel Vlaicu nr.1-14 si strada I D Suciu 

nr. 1- 18 , fiind delimitata la nord de strada Dimitrie Bolintineanu. 

 

Cele trei zone marginalizate sunt principalele zone de saracie ale municipiului Lugoj, cu 

o populatie estimata la aproximativ 1.170 persoane (368 copii, din care 130 de etnie 

roma). 

 

Persoanele care vor fi selectate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: 

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) in teritoriul acoperit de o Strategie de 

Dezvoltare Locala aprobata. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc 

de saracie sau excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest 

teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca se constata ca locuiesc in comunitatea 

marginalizata aflata in risc de saracie sau excluziune sociala (declaratie pe propria 

raspundere). 

• sunt in risc de saracie sau excluziune sociala (prin incadrarea intr-una din 

categoriile A/B/C de mai jos). 

 

Conform definitiei Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele in risc de saracie sau excluziune 

sociala sunt persoanele care se afla intr-una din urmatoarele situatii: 

(A) in risc de saracie sau 

(B) se confrunta cu o deprivare materiala severa sau 

(C) traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii. 
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(A) In categoria in risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil 

echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din 

mediana la nivel national a venitului disponibil (dupa transferurile sociale) per 

adult echivalent. 

 

 

Atentie! 

Incadrarea persoanelor din grupul tinta va avea in vedere urmatoarele date statistice: 

 

Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE) 

-%-

 
 

Mediana venitului disponibil* pe adult echivalent 

-lei- 

 

* Venitul disponibil este la nivel de an 

 

Pragul* sărăciei relative 

-lei- 

 
 

Notă:       

 *- Pragul de 60% din mediana venitutlui disponibil pe adult-echivalent. Venitul 

disponibil este la nivel de an       

       

Sursa datelor: Ancheta asupra calității vieții (ACAV), aromonizată la nivel european cu 

Ancheta asupra veniturilor și condițiilor de viață (EU-SILC) – Eurostat, date transmise 

de catre INSSE in luna iunie 2022       

 

Astfel se va realiza o situatie in care se va compara venitul anual al persoanei recrutate 

cu pragul de 12.150 lei, astfel incat sa fie determinat daca au un venit situat sub pragul 

riscului de saracie.  

Ani 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 44.5 46.0 42.5 38.7 36.3 35.8

Regiunea Vest 32.9 38.8 31.8 24.2 24.0 30.4

Ani 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total populație 10287 10884 12314 15004 17921 20250

Persoane de 18 ani și peste 10700 11256 12776 15553 18435 20850

Ani 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Persoană singură 6172 6530 7388 9002 10753 12150
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In vederea stabilirii venitului se vor solicita documente justificative precum: 

 

Venit Document justificativ 

Venituri din salarii Adeverinta de venit emisa de angajator pentru 

veniturile avute in anul 2020 

Sau  

Acord de consultare a veniturilor din baza de date 

ANAF 

Venituri din comisioane incasate suplimentar 

fata de salarii 

Adeverinta/document justificativ prin care 

dovedeste veniturile avute in anul 2020  

Sau  

Acord de consultare a veniturilor din baza de date 

ANAF 

Solda lunara, indemnizatie, prime, premii, 

sporuri, norma de hrana si alte drepturi ale 

personalului militar 

Fluturas sau alte acte doveditoare pentru venitul 

avut 

Tichete de masa Adeverinta de venit emisa de angajator dovedind 

numarul mediu lunar de tichete de masa incasate 

Sau  

Acord de consultare a veniturilor din baza de date 

ANAF 

Venituri din contracte de 

management/administrare 

Contract de management/administrare curent 

Sau  

Adeverinta de venit 

Sau  

Acord de consultare a veniturilor din baza de date 

ANAF 

Venituri din indemnizatii de conducere sau de 

cenzori 

Hotararea AGA sau a actionarilor sau consiliului 

de administratie privind numirea intr-o functie de 

conducere in baza careia se primeste 

indemnizatia 

Sau  

Acord de consultare a veniturilor din baza de date 

ANAF 

Indemnizatie pentru cresterea copilului Decizia autoritatii locale prin care a fost aprobata 

plata indemnizatiei de crestere a copilului 

Si  

Dovada incasarii indemnizatiei pe anul 2020 

Venituri obtinute din desfasurarea de activitati 

comerciale (prestari servicii) 

Registrul de incasari si plati pe anul fiscal 2020 

Sau  

Documente care atesta statutul de PFA 
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Certificat fiscal care sa certifice veniturile pentru 

anul 2020 

Venituri din contracte de agent/mandat 

comercial/comision/contracte / conventii civile 

Contractul in baza caruie se obtin venituri 

Decizia de impunere anuala pentru veniturile 

realizate pe anul 2020 

Sau  

Declaratia 205 privind impozitul retinut la sursa 

Sau  

Acord de consultare a veniturilor din baza de date 

ANAF 

Venituri din profesii liberale Certificat fiscal care sa ateste venitul si impozitul 

pentru anul fiscal 2020 

Venituri din cesiunea drepturilor de autor sau a 

drepturilor intelectuale 

Declaratia speciala pentru veniturile realizate 

Sau  

Acord de consultare a veniturilor din baza de date 

ANAF 

Venituri din pensii de stat obtinute in Romania/in 

strainatate 

Decizia de pensionare 

Extras de cont pentru anul 2020/ taloanele de 

pensie colectate pentru tot anul 2020 

Sau  

Acord de consultare a veniturilor din baza de date 

ANAF 

Venituri in inchirierea imobilelor Contractul de inchiriere inregistrat la 

Administratia financiara 

Declaratia privind veniturile realizate – Formular 

200 

Venituri din dividende Decizia AGA sau document similar pentru 

alocarea dividendelor pentru anul 2020 

 

!!! Pentru fiecare persoana recrutata se va solicita IN PLUS si o declaratie pe proprie 

raspundere prin care se confirma venitul avut in anul 2020. 

 

 

(B) Deprivarea materiala acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile 

de folosinta indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa 

dispun de conditii de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se 

inregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu isi pot 

permite:  

1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,  

2) sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,  

3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,  
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4) sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,  

5) o saptamana de vacanta departe de casa,  

6) un autoturism,  

7) o masina de spalat,  

8) un TV color,  

9) un telefon.  

 

(C) Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii sunt 

cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu 

varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor 

total. 

 

Atentie! 

Incadrarea persoanelor din grupul tinta trebuie justificata pentru cel putin una dintre 

cele 3 situatii enumerate mai sus. 

 

O persoana care face parte din grupul tinta persoane aflate in risc de saracie sau excluziune 

sociala poate fi incadrata in una din urmatoarele categorii, de exemplu: 

• persoane adulte somere sau inactive; 

• persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fara CNP); 

• persoane cu dizabilitati (persoanele cu dizabilitati includ acele persoane care au 

deficiente fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durata, deficiente care, in 

interactiune cu diverse bariere, pot ingradi participarea deplina si efectiva a persoanelor 

in societate, in conditii de egalitate cu ceilalti. (http://anpd.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-2016.pdf) 

• persoane varstnice aflate in situatii de dependenta, mai ales persoanele varstnice care 

locuiesc singure si/sau nu sunt autonome si nu beneficiaza de sprijin in gospodarie; 

• tinerii care au parasit institutiile de tip rezidential;  

• adulti cu unul sau mai multi copii in sistemul de protectie speciala;  

• parinti/ tutori/ ingrijitori informali ai anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de 

parasire timpurie a scolii;  

• persoane care au parasit de timpuriu scoala si care participa la programe de tip a doua 

sansa, din categoriile:  

o tineri cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani care au depasit cu cel putin 4 ani 

varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;  

o tineri cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani care au un loc de munca dar care nu au 

absolvit invatamantul obligatoriu;  
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o adulti cu varsta cuprinsa intre 25-64 ani care nu au absolvit invatamantul 

obligatoriu;  

• familiile fara o situatie clara cu privire la actele de proprietate asupra locuintei si/sau 

terenului pe care locuiesc, precum si persoanele fara adapost;  

• copii/ tineri/ adulti/ varstnici cu probleme de sanatate mintala, cu masura de protectie 

speciala etc.;  

• victime ale violentei domestice si familiile cu risc de violenta domestica, victime ale 

traficului de persoane.  

 

Nu au voie sa participe la cursurile de formare angajatii partenerilor, precum nici sotul/sotia 

sau o ruda ori un afin, pana la gradul II, inclusiv. 

 

O persoana nu poate fi incadrata din punct de vedere a eligibilitatii decat intr-o singura 

categorie eligibila. Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in operatiune/ proiect 

(data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin 

semnarea unei declaratii a persoanei din grupul tinta si/ sau prin atasarea de documente 

doveditoare pentru situatia vizata (dupa caz). 

 

 

5. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCESULUI DE 

SELECTIE SI VALIDARE A GRUPULUI TINTA 
 

In vederea organizarii si derularii programelor de formare va fi realizata recrutarea si selectia 

persoanelor care sunt in risc de saracie si excluziune sociala care vor beneficia de consiliere, 

formare profesionala, mediere si angajare. 

 

Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in operatiune/proiect (data la care persoana 

va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect), prin semnarea unei declaratii pe 

proprie raspundere a persoanei din grupul tinta si/sau prin atasarea de documente doveditoare 

pentru situatia vizata (dupa caz, de exemplu in cazul persoanelor apartinand minoritatii roma 

se va atasa declaratie pe propria raspundere). 

 

Identificarea si selectia persoanelor se va realiza in urma: 

• derularii actiunilor de promovare online (comunicate de presa, articole, informatii 

postate in mediile sociale si pe website etc.); 
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• prin utilizarea altor instrumente si surse: online, baze de date, parteneriate locale cu 

diverse institutii si  

• prin interventii in teritoriu de catre expertii din proiect. 

 

Persoanele vor fi selectate doar din cadrul Teritoriului SDL, care cuprinde nucleul municipiului 

Lugoj, intinzandu-se pana la zonele industriale si agricole ale orasului. 

 

Selectia se va realiza de catre cei 2 Experti  - Experti cooptare si selectare grup tinta 

impreuna cu Asistentul recrutare, care au ca atributii stabilite prin fisa postului, urmatoarele: 

• Propune si aplica masuri active de cooptare si mentinere a interesului persoanelor aflate 

in risc de saracie si excluziune sociala de a lua parte la toate activitatile proiectului 

• Informeaza persoanele cu privire la serviciile furnizate prin proiect 

• Selecteaza grupul tinta ce va participa la activitatile proioectului 

• Intocmeste baza de date cu potentialii beneficiari 

• Colecteaza informatii si documente de la persoanele interesate de serviciile oferite prin 

proiect in vederea inscrierii lor in grupul tinta 

• Completeaza formularele de inscriere a persoanelor care fac parte din grupul tinta; 

• Propune si intreprinde masuri de cointeresare a reprezentantilor mediului de afaceri, 

dar si altor organsme cu rol in stimularea ocuparii fortei de munca pentru a lua parte la 

evenimentele organizate in cadrul proiectului (targuri de locuri de munca 

• Identifica si informeaza echipa de conducere a proiectului asupra potentialilor factori 

de risc in legatura cu prezenta si implicarea grupului tinta in activitatile proiectului 

• Elaboreaza metodologia de recrutare a GT 

• Elaboreaza metodologia de acordare subventii; 

• Contacteaza persoanele care sunt eligibili a participa la cursuri; 

• Colaboreaza cu diversi parteneri, institutii in vederea identificarii GT; 

• Informeaza persoanele din grupul tinta cu privire la datele care trebuie furnizate si 

solicita acestora copii dupa documentele de identitate si documente care atesta 

apartenenta la grupul tinta;  

• Strange documentele de identitate si cele care atesta apartenenta la grupul tinta;  

• Realizeaza si verifica dosarele individuale ale persoanelor identificate in vederea 

realizarii selectiei 

• Participa, cand este cazul, la intalnirile de lucru ale echipei de implementare,  

• Intocmeste lunar Raportul de activitate si Fisa individuala de pontaj, etc. 

 

Metodologia de selectie a persoanelor din GT 
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Inregistrarea beneficiarilor in grupul tinta eligibil include mai multe etape: 

I. cooptarea si inregistrarea potentialilor beneficiari; 

II. selectarea/validarea persoanelor inregistrate 

III. inscrierea beneficiarilor in grupul tinta (inregistrarea persoanelor validate ca fiind 

eligibile) 

 

Toate aceste etape vor avea un parcurs consecutiv individual, in functie de momentul 

inregistrarii potentialului beneficiar 

 

I. Cooptarea si inregistrarea potentialilor beneficiari 

 

In prima luna a proiectului se vor achizitiona servicii de promovare online a activitatilor din 

cadrul acestuia in vederea cresterii vizibilitatii asupra acestuia pe tot teritoriul SDL al GAL si 

beneficiilor pe care le poate avea. De asemenea, se va folosi si website-ul liderului, fiind 

dezvoltata o sectiune speciala pentru persoanele interesate sa se inscrie la cursuri care va 

cuprinde date despre inscriere, proiect si formularele necesare ce trebuie completate. 

 

Se vor oferi informatii despre proiect si activitati pe pagina de Facebook si Instagram nou 

devoltate prin proiect celor interesati sa faca parte din GT 

Cei doi experti responsabili de recrutarea GT vor incepe interventiile in teren alaturi de 

parteneri sau membri ai GAL in vederea identificarii persoanelor ce pot face parte din GT, 

multi fiind in evidentele DASC Lugoj, membru al GAL Lugoj si vor colecta date si documente, 

pe care le vor organiza la birou. In cazul in care mai sunt necesare date sau documente, vor fi 

invitati la sediul proiectului persoanele interesate, sa poata completa documentele necesare 

validarii dosarului. 

 

Se pot utiliza o serie de instrumente de comunicare in aceasta etapa: intalniri fata in fata, e-

mailuri sau convorbiri telefonice. 

 

Avand in vedere specificul grupului tinta al programului, datele pe care le colecteaza expertii 

de la participanti sunt urmatoarele: 

• Date de identificare (nume, prenume, CNP, data nasterii, gen); 

• Date de contact (domiciliu de resedinta, domiciliu de corespondenta, numere de telefon, 

adrese de e-mail); 

• Date privind statutul pe piata muncii; 

• Varsta; 

• Date privind nivelul studiilor; 

• Date privind situatia la nivelul gospodariei; 
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• Date privind apartenenta la un grup vulnerabil/dizabilitati/situatia in gospodarie 

(migrant, origine straina, grup minoritar (inclusiv comunitati marginalizate cum ar fi 

romii), dizabilitati, persoana defavorizata (altele), persoana fara adapost sau care este 

afectata de excluziune locative); 

• Date privind angajatorul (denumire angajator, tip de institutie); 

• Date privind locul de domiciliu (urban/rural). 

 

 Dosarul de inscriere la grupul tinta al proiectului trebuie sa cuprinda 

obligatoriu urmatoarele: 

• Anexa 1 - Formularul de inregistrare individuala a participantilor (Anexa 8 cf 

Manualului Beneficiarului), insotit de urmatoarele documente: 

· copie a actului de identitate 

· copie a certificatului de nastere (optional) 

· copie a certificatului de casatorie/decizie de divort, unde este cazul 

· copii ale documentelor care atesta ultima forma de invatamant absolvita 

 

• Anexa 2 – Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la grupul tinta al 

proiectului, insotita de documente justificative: 

· adeverinte de la angajatori/certificate (adeverinte) de somer eliberate de 

ANOFM/AJOFM/AMOFM  

· adeverinte de la medic 

 

• Anexa 3 – Declaratie privind evitarea dublei finantari 

 

• Anexa 4 – Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal 

 

• Anexa 5 – Declaratie privind angajamentul de participare la activitatile proiectului 

 

 

Pentru a asigura transparenta si nediscriminare in procesul de selectie a grupului tinta, toate 

aceste informatii vor fi publicate pe website si pe pagina de Facebook a proiectului, astfel incat 

toate persoanele interesate sa poata avea acces la acestea. 

 

II.  Selectarea/validarea persoanelor inregistrate 

 

Expertii recrutare vor analiza fiecare document depus la dosar. In eventualitatea in care se 

constata lipsa vreunui document, acestia pot solicita candidatului completarea dosarului. 

Completarea dosarului poate fi posibila pana cel tarziu in ziua inceperii cursului de formare. 
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Persoanele ale caror dosare sunt incomplete si nu vor fi depuse documentele solicitate de 

expertii de grup tinta in termenul stabilit, nu vor putea participa la activitatile proiectului. 

 

Este de mentionat faptul ca pot fi acceptate mai multe dosare de inscriere, nelimitandu-se la un 

numar de 222, eliminand astfel riscul neatingerii indicatorului din cauza unui eventual 

abandon. 

 

Expertii recrutare grup tinta vor elabora un centralizator lunar al tuturor dosarelor depuse. 

 

Anexa 8 - Formular inregistrare, Sectiunea A – se va completa si semna formularul doar la 

sectiunea corespunzatoare, respectiv A „La intrarea in operatiune”. Celelalte doua sectiuni ale 

formularului, respectiv Sectiunea B “La iesirea din operatiune” si Sectiunea C “Statut pe piata 

muncii la 6 luni de la iesirea din operatiune”, sunt completate doar de catre Beneficiar/Partener 

(entitatea responsabila cu inregistrarea participantilor) in momentul respectiv. 

 

III. Inscrierea beneficiarilor in grupul tinta (inregistrarea persoanelor validate ca 

fiind eligibile) 

 

In urma validarii dosarelor, se va completa Anexa 17 - Instrumentul POCU FORM B, un 

instrument de monitorizare a progresului proiectului, ce se va actualiza permanent cu informatii 

aferente parcursului in proiect al fiecarei persoane. Acest centralizator va fi baza organizarii 

cursurilor de consiliere profesionala pentru cele 222 de persoane. 

 

In cadrul Primului Raport tehnice se va depune si Anexa 17, in vederea validarii GT.  

 

Atentie! 

Beneficiarul/Partenerul va transmite catre OIR PECU Vest arhiva 

„catre_OI_codproiect_an_perioada_xxxxx.zip”, generata conform Instrumentului de 

lucru POCU FORM B -Anexa 17, concomitent cu transmiterea fiecarui raport tehnic.  

 

In cazul in care Beneficiarul nu actualizeaza si nu transmite informatiile odata cu fiecare 

Raport Tehnic, OI va intocmi Scrisoare de clarificari pentru solicitarea acesteia. 

 

Daca informatiile nu sunt transmise in urma a doua Scrisori de clarificari , OI 

Responsabil va intocmi Nota de neconformitate pentru Raportul Tehnic respectiv. 
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6. MONITORIZAREA GRUPULUI TINTA 
 

Pe toata durata de implementare a proiectului, expertii recrutare grup tinta se vor asigura ca 

persoanele inregistrate in grupul tinta al proiectului vor fi informate corect, vor participa la 

intalnirile organizate in cadrul proiectului si vor beneficia de cursurile de formare profesionala. 

In acest sens, Expertii recrutare grup tinta vor mentine in permanenta legatura cu membrii 

grupului tinta in scopul informarii cu privire la programul cursurilor de formare, planificarile 

efectuate si grupele din care fac parte. Expertii recrutare grup tinta vor monitoriza grupul tinta 

pe toata perioada de implementare a activitatii de formare profesionala. 

 

7. RISCURI 
 

 

Dat fiind faptul ca de activitatea de identificare, recrutare si selectie a grupului tinta depinde 

succesul intregului proiect, trebuie avute in vedere anumite riscuri care pot aparea pe parcursul 

implementarii acesteia. Pentru a nu ne afla in imposibilitatea implementarii urmatoarelor etape 

ale proiectului si pentru a evita anumite intarzieri ale activitatilor proiectului am identificat 

cateva masuri de atenuare a riscurilor la nivel acestei activitati. 

 

Riscul de a nu reusi sa cooptam in grupul 

tinta cele 222 de persoane  

Se vor organiza intalniri cu potentialul grup 

tinta, se va merge in teren, se va discuta cu 

DASC Lugoj si cu alte institutii si se vor atrage 

oameni prin subventiile prevazute, care sa duca 

la cel putin 222 de persoane participante la 

activitatile proiectului  

Riscul ca din cele 222 de persoane 

selectate, unele sa abandoneze 

Se va realiza o lista de rezerva cu persoane 

care doresc sa faca parte din grupul tinta al 

proiectului 

Riscul de dezinformare Expertii de grup tinta vor raspunde la toate 

solicitarile de informare sosite de la potentialul 

GT, si se vor asigura ca acestia au inteles toate 

informatiile corect 

In eventualitatea in care, pe parcursul implementarii activitatilor Expertii recrutare grup tinta 

identifica riscuri sau intampina probleme de natura sa impiedice ducerea la indeplinire a 

activitatilor acestora, acestia vor anunta de urgenta Managerul de proiect, in scopul identificarii 

celor mai viabile solutii de preintampinare a riscurilor sau de rezolvare a problemelor 
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identificate. In orice caz, Expertii recrutare grup tinta vor mentine o stransa colaborare cu 

Managerul de proiect si ceilalti experti implicati in proiect in vederea atingerii obiectivelor 

proiectului. 

Beneficiarii de finantare nerambursabila au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului 

nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul general 

privind protectia datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea 

datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva 

asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice), transpusa in legislatia nationala prin 

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private 

in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, 

participantii la activitatile proiectului vor fi informati despre obligativitatea de a furniza datele 

lor personale si despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate in aplicatiile electronice 

SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a 

proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate. Beneficiarii trebuie sa faca dovada 

ca au obtinut consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare 

participant,in conformitate cu prevederile legale mentionate.  

 

8. ANEXE 
 

ANEXA 1. Formularul de inregistrare individuala a participantilor – Anexa 8 

ANEXA 2. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la grupul tinta al proiectului 

ANEXA 3. Declaratie privind evitarea dublei finantari 

ANEXA 4. Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal 

ANEXA 5. Declaratie privind angajamentul de participare la activitatile proiectului 

ANEXA 6. Harta cu teritoriul SDL 
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