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1. PREAMBUL  

Prin prezenta Metodologie de Selectie a Grupului Tinta (MSGT) se realizeaza o descriere succinta 

a modului de selectie, recrutare si inregistrare a Grupului Tinta (GT) in cadrul proiectului „Stagii de 

practica in domeniul constructiilor pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest” Cod proiect: 

POCU/633/6/14/133019, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara: A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE, OS Cresterea 

participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar 

si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate 

conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. 

MSGT este intocmita pentru atingerea si respectarea indicatorilor cantitativi si calitativi prevazuti in 

Cererea de Finantare. MSGT prevede actiuni pentru selectia, recrutarea si inregistrarea GT cu 

respectarea egalitatii de tratament, fara niciun fel de discriminare pe considerente de sex, origine 

rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala. In vederea asigurarii 

accesibilitatii pentru toti cei interesati, informarea si selectia GT se va realiza atat in mediul online 

pentru o vizibilitate cat mai mare si acces nerestrictionat la inscriere a oricarei persoane interesate, cat 

si offline prin intalniri directe pentru a se asigura accesul egal la informatii a tuturor potentialilor 

participanti din toate judetele regiunii, inclusiv pentru cei care nu au acces la internet. 

 

Proiectul va fi implementat in perioada 17 August 2020 – 16 August 2022, de catre S.C. EMS FHP 

SYSTEMS SRL, Turda.  

 

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar 

superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si 

dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si 

orientare profesionala si pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil in domeniul 

constructiilor.  

 

Obiective specifice: 

 

• Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi prin implicarea intr-un 

program de consiliere si orientare profesionala, respectiv intr-un program de sensibilizare-

informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata Muncii.  

• Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi intr-un program 

de practica dezvoltat prin proiect. 
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Suplimentar, prin implementarea activitatilor proiectului se va urmari si: 

• consolidarea parteneriatelor dintre Beneficiar si unitatile de invatamant din cadrul carora vor fi 

selectate persoanele din grupul tinta.  

• certificarea a minim 139 elevi ca ucenic aplicator  

• srijinirea integrarii pe piata muncii a cel putin 39 de elevi din grupul tinta. 

 

2. CADRU LEGAL APLICABIL 

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

prevederile urmatoarelor documente:  

- Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 

2014-2020, cu completarile ulterioare  

- Ghidului Solicitantului Conditii Specifice „Stagii de practica elevi” 

- Contractul de finantare nr. POCU/633/6.14/133019 

- Ghidul privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile 

Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, partea a I – a, Egalitatea de sanse si de 

tratament  

- Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 4798/2017 privind aprobarea contractului 

individual de pregatire practica in invatamantul dual 

- Ordinul nr. 3.539 din 14 martie 2012 privind aprobarea contractului de pregatire practica a 

elevilor din invaŃamantul profesional si tehnic 

- Ordinul nr. 2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului si contractului de 

internship, precum si al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajarii 

- Ordinul nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din 

invatamantul profesional si tehnic 

- 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)  

- Directiva 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. 
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3. DEFINITII 

Axa prioritara - una dintre prioritatile strategice dintr-un program operational; cuprinde un grup de 

operatiuni prioritati de investitii legate intre ele si avand obiective specifice masurabile.  

Cerere de finantare - formularul completat de catre solicitant, pentru fiecare proiect individual, in 

vederea obtinerii finantarii prin Programul Operational Capital Uman pentru proiectul respectiv.  

Metodologie – este o metoda, o descriere a unui proces, un set de proceduri documentate, o lista 

de pasi care trebuie urmati pentru a derula un proiect.  

Procedura – modalitatea specifica de desfasurare a unei activitati sau al unui proces.  

Program operational - document strategic de programare elaborat de Statul Membru si aprobat de 

Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare sectoriala sau regionala printr-un 

set de prioritati coerente. 

 

4. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII 

 

Procedura se aplica tuturor persoanelor interesate sa faca parte din grupul tinta al proiectului. 

Prezenta procedura se aplica in cadrul urmatoarelor activitati si sub-activitati: 

 

ACTIVITATEA 4 

Organizarea si Desfasurarea Procesului de Selectie si Validare a Grupului Tinta 

 

SUBACTIVITATEA 4.2 Primirea si evaluarea dosarelor de inscriere in grupul tinta 

SUBACTIVITATEA 4.3 Selectia dosarelor si centralizarea rezultatelor 

 

5. DESCRIEREA GRUPULUI TINTA 

 

Grupul tinta (GT) al proiectului va fi selectat din randul elevilor cu domiciliul in regiunea de 

dezvoltare Nord-Vest (judetele Cluj, Salaj, Bihor, Satu-Mare, Maramures si Bistrita-Nasaud) care 

urmeaza cursurile unei unitatii de invatamant secundar superior (liceu, scoala profesionala) sau tertiar 

non-universitar (postliceala) cu profil in domeniul constructiilor.  

Din cei 185 de elevi selectati sa faca parte din grupul tinta, minim 15 vor avea domiciliul in mediul 

rural si minim 4 elevi vor fi de etnie roma. 

Calificarile si nivelurile de calificare vizate de persoanele interesate sa se inscrie in grupul tinta: 

- Elevi (ISCED 3, nivel de calificare 4).  

✓ clasele a XI-a si a XII-a pentru elevii de liceu 

✓ clasele a X-a si XI-a pentru elevii din scolile profesionale 



 
Proiect cofinantat din Fondul Capital Uman 2014-2020 prin Programul Operational Fondul Social European  
Titlul proiectului: „Stagii de practica in domeniul constructiilor pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest” Cod 

proiect: POCU/633/6/14/133019  

5 
 

 

- Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la 

nivelul unitatilor de invatamant)  

✓ toti anii de studiu  

In cazul ISCED 4 se va tine cont de prevederile din ghidul specific conform caruia in programarea 

stagiilor de practica, proiectarea activitatilor va avea in vedere, alaturi de calendarul anului scolar, si 

prevederile Notei interne MEN si CNDIPT nr. 313/2039 din 09.08.2017, de corelare a listei domeniilor 

si specializarilor/domeniilor de studii cu sectoarele economice cu potential de crestere din Romania, 

pentru calificarile de nivel 5. Astfel, sunt eligibil pentru a se inscrie in GT elevi inscrisi in vederea obtinerii 

uneia dintre urmatoarele calificari profesionale de nivel 5 din domeniul constructii:  

✓ Proiectant restaurari si reparatii cladiri,  

✓ Technician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului,  

✓ Desenator in constructii si arhitectura,  

✓ Tehnician edilitar,  

✓ Maistru instalator in constructii,  

✓ Maistru electrician in constructii.  

Pentru selectia grupului tinta si respectarea indicatorilor programului, Solicitantul va initia 

demersurile de incheiere a contractelor de colaborare cu aceste institutii de invatamant secundar 

superior si tertiar non-universitar in vederea incheierii ulterior a conventiilor de practica.  

 

5. DESCRIEREA PROCEDURII 

 

5.1. SELECTAREA GRUPULUI TINTA 

Selectarea grupului tinta se realizeaza in baza prezentei metodologii respectandu-se specificul 

fiecarei activitati. Pentru asigurarea comunicarii si implicarii active, unitatile de invatamant vor fi rugate 

sa desemneze persoane responsabile care, impreuna cu responsabilul grup tinta sa faciliteze si 

asigure prezenta, implicarea activa si asigurarea realizarii obiectivelor proiectului si implicit a nevoilor 

GT. Implementarea procedurilor va asigura posibilitatea echipei de management sa elimine riscurile in 

ceea ce priveste interactionarea si implicarea GT selectat in activitatile proiectului. 

Pentru formarea Grupului Tinta (GT) asumat prin Cererea de Finantare, se va utiliza sistemul 

“primul venit/primul servit”, in paralel cu aplicarea unor instrumente care sa permita si selectarea 

calitativa a GT asa cum este acesta descris in Cererea de finantare.  

Recrutarea, selectia si inregistrarea GT va fi realizata de catre expertii GT in perioada ianuarie 

2021-august 2022 sau pana la completarea GT si a indicatorilor de calitate. Pentru inscrierea in proiect, 

persoanele interesate care indeplinesc conditiile de eligibilitate vor parcurge mai multe etape de tip 

administrativ-competitive.  
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Metodologia de inscriere, selectie si recrutare a persoanelor in evidenta GT se realizeaza cu 

respectarea etapelor descrise mai jos. Pe intreaga perioada de derulare a proiectului potentialii 

beneficiari pentru inscrierea in GT vor primi suport tehnic in vederea completarii formularelor. 

 

Proiectul se adresează unui număr total de 185 de elevi. Dacă numărul elevilor care aplica este 

foarte mare, se vor crea liste de rezerva care vor putea fi utilizate pentru înlocuirea persoanelor care 

aleg să se retragă. 

Activitatea de recrutare, selectie si inregistrare a GT se va realiza in trei etape:  

 

Etapa 1 – organizarea unor actiuni de informare privind oportunitatile oferite prin participarea la 

activitatile proiectului pe tot parcursul derularii activitatii de selectrie grup tinta. 

Inainte de identificare si recrutare, grupul tinta (potential) va fi informat asupra activitatilor si a 

beneficiilor proiectului prin: 

✓ organizare activitatilor de informare si publicitate aferente proiectului (organizarea 

conferintei de incepere a proiectului, publicarea comunicatului de inceput proiect, 

distribuirea a 500 de flayere, aplicarea de afise la sediile scolilor, etc.)  

✓ distribuirea de materiale publicitare in mediul on-line sau off-line,  

✓ prezenta online pe site-ul Solicitantului a proiectului si a beneficiilor oferite celor care se 

inscriu, 

✓ organizarea de prezentari on-line/off-line in cadrul orelor de curs sau a sedintelor / intalnirilor 

cu parintii, 

✓ diseminarea de materiale informative catre scoli, inspectorate, directori si profesorii de 

specializtate, 

✓ distribuirea de materiale informative pe retelele de socializare prin conturile Solictantului, 

✓ alte activitati de informare si diseminare a informatiilor care targheteaza persoanele cu 

potential de a se inscrie in GT sau apartinatorii acestora. 

Detalii legate de desfasurarea activitatii de selectie si MSGT vor fi afisate pe site-ul EMS si pe 

retelele de socializare unde firma are conturi active (Facebook si LinkedIn), alaturi de formularele de 

inscriere. Candidatii vor fi instiintati de termenul limita de depunere a dosarului de inscriere, precum si 

de termenul de finalizare a procesului de selectie.  

Pentru asigurarea transparenței procesului de selecție, se va publica permanent în mediul 

online stadiul selecției grupului țintă. 
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Etapa 2 – depunerea dosarului de candidatura si evaluarea acestuia.  

Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate se pot înscrie în proiect 

parcurgând următorii pași: 

Componenta dosarului de candidatura este stabilita prin intermediul MSGT iar formularele 

impreuna cu procedura propiu-zisa vor deveni accesibile tuturor celor interesati prin publicarea pe site-

ul EMS PHS Systems SRL. De fiecare data cand se va impune o actualizare a prezentei metodologii, 

noua versiune va fi incarcata pe site si redistribuita catre cei interesati. 

Solicitantul se va asigura constant ca potentialii beneficiari sa fie informati in mod transparent 

si accesibil in privinta documentatiei ce trebuie depusa in scopul selectarii acestora in Grupul tinta. 

Activitatea de inregistrare si primire a dosarelor candidatilor va intra in sarcina Solicitantului prin expertii 

sai, acestia putand sa solicite eventuale completari/ informatii suplimentare persoanelor inscrise.  

Expertii responsabili cu etapa de recrutare si selectie a grupului tinta se vor asigura ca, pe 

parcursul procesului, se vor 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 implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea 

dispozitiilor legale mentionate.  

 Sesiunile de depunere si selectie se vor derula dupa urmatorul calendar: 

 

ACTIVITATEA 
Sesiunea 1 
de selectie 

Sesiunea 2 de 
selectie 

Sesiunea 3 
de selectie 

Sesiunea 4 de 
selectie 

Sesiunea 5 de 
selectie 

Lansarea anuntului 15.01.2021 05.04.2021 01.09.2021 06.01.2022 04.04.2022 

Preluarea dosarelor de 
înscriere 
Evaluarea eligibilității 
dosarelor depuse 
Comunicarea 
rezultatelor 

18.01.2021 – 
02.04.2021 

05.04.2021 – 
30.06.2021 

02.09.2021 – 
31.12.2021 

10.01.2022 – 
31.03.2022 

05.04.2022 – 
30.06.2022 

Primirea si rezolvarea 5 zile de la afișarea listelor pe site-ul proiectului.  

contestațiilor  
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 Calendarul sesiunilor de inscriere se va actualiza de fiecare data cand este necesar prin 

publicarea pe site-ul proiectului. 

Fiecare sesiune se va incheia cu un raport de selectie si o lista de persoane admise sa faca 

parte din GT. Aceste liste se vor publica pe site-ul beneficiarului.  

 

 Depunerea dosarelor se va realiza in mai multi pasi definiti pe parcursul implementarii 

proiectului. 

 

Pas 1 – completarea / transmiterea unui dosar on-line. In cadrul acestei etape se vor transmite in 

format electronic o serie de documente si date cu caracter personal si public legate de profilul elevului 

aplicant. 

Setul de documente va contine urmatoarele: 

- Formularul de inscriere on-line. 

- Date de contact elev si apartinatori daca aplicantul este minor  

- Copie dupa CI (fata-verso, daca este cazul)  

- Copie carnet de elev vizat pentru anul scolar in curs, sau adeverinta de la scoala. 

 

Dosarul de înscriere se va trimite pentru validare la experții de grup țintă, electronic, pe adresa 

de e-mail a proiectului – scoalaems@ems-floors.com sau prin orice alt mijloc electronic aflat la 

indemana aplicatilor. 

Expertul GT va verifica indeplinirea criteriilor de eligibilitate ale fiecarui aplicat si va oferi 

feedback direct pentru clarificarea sau completarea datelor transmise acolo unde este cazul.  

 

Toate persoanele care s-au inscris cu date valide pe formularul on-line vor fi contactate pe e-

mail sau telefonic de către experții proiectului pentru a li se explica pașii de urmat. 

 

Pas 2 – Interviu de preselectie 

Persoanele declarate eligibile in urma analizarii dosarelor electronice vor fi programate de către 

experții GT să participe la interviul de preselecție. Se poate refuza participarea o singura data, si doar 

în situații bine argumentate. 

Discutiile vor fi organizate folosind exclusiv instrumente de comunicare la distanta: telefon, 

skype, whatsapp, facebook, zoom, sau orice alta aplicatie disponibila.  

In cadrul interviului se va evalua riscul de abandon al elevilor aplicanti prin discutii libere pe urmatoarele 

tematici: 

✓ Motivatie de a participa la program 

✓ Factori si situatii care pot impiedica participarea la toate activitatile proiectului 
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✓ Conditii si aspecte speciale de care trebuie tinut cont pentru integrarea participantului 

 

Expertul grup tinta va intocmi succint o nota de interviu cu mentiuni legate de fiecare din cele trei 

aspect de mai sus si va recomanda ADMITEREA sau RESPINGEREA candidatului.  

 

Pas 3. - Depunerea dosarului fizic de inscriere: 

Dupa parcurgerea pasilor 1 si 2, elevii declarati admisi trebuie sa depuna un dosar fizic cu 

documentele de inscriere.  

Avand in vedere actualul context creat de Pandemia de Covid-19, modalitatea de preluare a 

documentelor fizice va fi stabilita de la caz la caz cu respectarea regulilor de distantare si avand in 

vederea asumarea unui risc cat mai mic din partea tuturor persoanelor implicate. Se vor putea folosi 

locatiile de implementare a proiectului, sediile scolilor dupa reluarea activitatilor scolare off-line, servicii 

postale sau de curierat, etc. 

 

Dosarul fizic depus de către candidații la GT va avea urmatorul continut: 

- Formular de înscriere în grupul ţintă – completat, data si semnat (Anexa 3) 

- Copie carte de identitate, conform cu originalul 

- Copie conform cu originalul carnet de elev vizat sau adeverinta de la scoala in original 

- Declaratie pe proprie răspundere înscriere în GT – completata, semnata si datata (Anexa 4) 

- Declaratie pe proprie raspundere apartenenta la un grup dezavanatajat (daca este cazul) (Anexa 5) 

 

 

Documentele vor fi semnate de elev sau de elev si de apartinator in cazul minorilor. Expertul 

grup tinta va asigura mentinerea unei evidente a inregistrarii dosarelor. 

 

Etapa 3 – selectia participantilor si inregistrarea oficiala in GT;  

Verificarea eligibilitatii fiecarui candidat se va face prin completarea Grilei de verificare 

eligibilitate si selectie candidat.  

Criteriile de calificare in grupul tinta: 

1. Domiciliul in regiunea Nord-Vest  

2. Apartenenta la o unitate de invatamant liceala, profesionala sau postliceala cu profil de 

constructii;  

3. Scolarizare in cadrul unei sectii tehnice a carei curricula este compatibila cu specializarea de 

ucenic aplicator. 
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In cazul in care se va dovedi necesar, va fi realizata o ierarhizare pentru ocuparea celor 185 de 

locuri disponibile. 

Criterii de prioritizare si departajare luate in considerare vor fi dupa cum urmeaza: 

1. Elevii inscrisi in ani terminali – au prioritate 

2. Apartenenta elevilor la grupuri vulnerabile si anume persoane care provin din mediul rural sau 

sunt de etnie roma 

3. Criteriul de departajare va fi reprezentat de mediile obtinute in semestrul anterior. Documentele 

in vederea departajarii se vor solicita punctual doar daca va fi cazul. 

4. Data inscrierii in grupul tinta. 

 

Inregistrarea unei persoane în Registrul de evidență a GT se realizează cu data la care se face 

avizarea dosarului complet.  

 

Mentiuni suplimentare: 

 
Înscrierea elevilor este voluntara si consta in depunerea dosarului complet de inscriere in grupul 

tinta. 

Se vor selecta suplimentar elevi de rezerva, in vederea completarii grupului tinta, in cazul in 

care, din motive obiective, unii elevi selectați inițial renunță la a mai participa la activitățile proiectului. 

Etapele de selecție ulterioare vor fi anuntate si promovate anterior. 

 

Afisarea rezultatelor procesului de selectie: 

In cazul fiecarei etape de selectie, rezultatele evaluarii dosarelor sub forma de liste anonimizate 

(pe baza de ID unic) vor fi afisate pe site-ul solicitantului. Toti aplicantii vor fi anuntati pe mail de fiecare 

data cand se incarca liste pe site. 

 

Aplicantii respinsi au dreptul sa formuleze o contestatie in maxim 5 zile de la afisarea 

rezultatelor pe site. In cazul fiecarei sesiuni de selectie, elevii aplicanti respinsi vor putea depune 

contestatie, dupa afisarea rezultatelor, acestea urmand a fi analizate de membrii echipei de 

implementare (Expert grup tinta si Manager de proiect). 

Raspunsul la contestatii si rezultatele finale ale evaluarii dosarelor de concurs vor fi afisate pe site-ul 

Solicitantului in maxim 2 saptamani dupa expirarea termenului de contestatie.  

Rezultatele finale nu mai pot fi contestate.  

Dupa finalizarea perioadei de depunere a contestatiilor, Expertul GT va propune managerului 

de proiect avizarea raportului de solutionare a contestatiilor si va transmite listele finale rezultate in 

urma acestei etape.  
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Aceasta activitate se va finaliza prin centralizarea rezultatelor finale si diseminarea acestora de 

catre Expertul GT prin publicarea pe site-ul Beneficiarului urmata de transmiterea spre avizare de catre 

managerul de proiect a propunerilor cu listele de persoane selectate in urma evaluarii.  

Dupa aceasta actiune, va urma o noua etapa in care echipa de implementare a proiectului va transmite 

persoanelor din GT informatii referitoare la modalitatea prin care cei selectati vor fi integrati in activitatile 

proiectului. 

Activitatea de evaluare si selectie finala a grupului tinta va fi materializata prin intocmirea 

rapoartelor de evaluare si centralizarea propunerilor de selectie pentru programul de practica. Se va 

intocmi cate un Raport de evaluare a dosarelor pentru fiecare sesiune de depunere a aplicatiilor. 

 

Continutul fiecarui dosar de inscriere in GT: 

1. Formular de înscriere în grupul ţintă - completat, semnat si datat (Anexa 3) 

2. Copie carte de identitate, conform cu originalul 

3. Copie carnet de elev vizat sau adeverinta de la scoala, conform cu originalul 

4. Declaratie privind inregistrarea in grupul tinta – completata, semnata si datata (Anexa 4) 

5. Declaratie pe proprie raspundere privind aparteneta la un grup dezavantajat (daca este cazul) 

– completata, semnata si datata (Anexa 5) 

6. Nota de Interviu (Anexa 6) 

7. Contestatia, daca e cazul 

8. Raspuns la contestatie, daca e cazul 

9. Grila de verificare eligibilitate si selectie candidat (Anexa 7) 

10. Lista de verificare dosar (Anexa 8) 

11. Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU/MFE– aceste 

documente vor fi trimise prin e-mail, iar dacă situația o impune, în cazul celor selectați pentru a 

participa activitățile proiectului, originalele vor fi aduse ulterior în prima zi activitate.  

Dosarele de înscriere se vor înregistra într-un Registru unic de GT la sediul proiectului. Dosarele 

de grup tinta se vor arhiva în format de hârtie, cât și în format electronic, scanat.  

Suplimentar, fiecare sesiune de inscrieri in GT va fi documentata cu: 

12. 1 Lista persoane admise (Anexa 9) 

13. 1 Lista persoane respinse (Anexa 10) 

14. Raport de selectie (Anexa 11) 

 

5.2 ATRIBUTIILE EXPERTULUI GRUP TINTA: 

✓ va asigura recrutarea, selecția și menținerea grupului țintă al proiectului, conform specificațiilor 

cererii de finanțare și a metodologiei; 
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✓ va asigura  mentinerea legaturii cu candidatii inscrisi pe tot parcursul procesului de inscriere si 

selectie a grupului tinta 

✓ va asigura mentinerea unei evidente a inregistrarii dosarelor de GT 

✓ va asigura primirea si verificarea conformitatii dosarelor de inscriere in GT conform 

metodologiei de selectie, 

✓ va analiza corectitudinea informatiilor din dosarele de grup tinta trimise on-line si off-line  

✓ va oferi suport aplicantilor pentru completarea dosarelor de inscriere 

✓ va asigura comunicarea solicitarilor de completari in situatiile unde se constata lipsuri sau 

aspecte de completat in cadrul dosarelor de inscriere 

✓ va asigura verificarea documentatiilor depuse, va decide selectarea persoanelor eligibile prin 

completarea listelor de verificare si va realiza clasificarea persoanelor selectate 

✓ va asigura respectarea termenului limita de inscriere impus prin metodologia de selectie: 

✓ va intocmi situatii centralizatoare de inscriere, acestea fiind supuse validarii catre Managerul de 

Proiect 

✓ va intocmi lista de verificare pentru fiecare dosar de inscriere in grupul tinta.  

✓ va informa direct persoanele declarate admise pe listele finale  

✓ va transmite prin intermediul e-mailului confirmarile initiale de indeplinire a eligibilitatii pentru 

inscriere in GT  

✓ va asigura analizarea contestațiilor si va transmite un raspuns in termenul prevazut in 

metodologie 

✓ vor informa persoanele din grupul tinta al proiectului si apartinatorii acestora despre 

obligativitatea de a furniza datele lor personale si vor face dovada ca au obtinut consimtamantul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant, in conformitate cu 

prevederile legale 
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6. MENTINEREA RELATIILOR CU GT SI ASIGURAREA PARTICIPARII ACESTUIA IN 

CADRUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI, COMPLETAREA GRUPULUI TINTA 

In cadrul acestei etape expertii GT vor crea o baza de date cu datele de contact a grupului tinta 

in vederea stabilirii activitatilor si modalitatea de implicare a grupului tinta in activitatile din proiect. De 

asemenea, vor raspunde neclaritatilor sau intrebarilor privind desfasurarea activitatilor si rolul grupului 

tinta in cadrul acestora. Persoanele care se retrag din grupul tinta vor fi inlocuite. 

Persoanele selectate vor beneficia nediscriminatoriu de oportunitatile oferite in cadrul proiectului 

pe toate perioada in care fac parte din GT, constand in: 

✓ sprijin educational pentru realizarea stagiilor de practica; 

✓ sprijin privind integrarea pe piata muncii prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare 

profesionala; 

✓ dezvoltarea si consolidarea calitatilor apreciate pe piata muncii de catre angajatori; 

✓ cresterea oportunitatilor de integrare pe piata muncii prin dezvoltarea de mecanisme locale de 

cooperare cu potentiali angajatori din zona vizata de catre proiect; 

✓ participarea in mod gratuit, la workshop-uri pe teme de sensibilizare, importante pentru 

integrarea pe piata muncii 

✓ facilitarea in mod gratuit a accesului la instrumentele, utilajele si cunostintele puse la dispozitie 

de catre partenerii de practica; 

✓ acordarea de burse financiare pentru absolvirea stagiilor de practica. 

 

  



 
Proiect cofinantat din Fondul Capital Uman 2014-2020 prin Programul Operational Fondul Social European  
Titlul proiectului: „Stagii de practica in domeniul constructiilor pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest” Cod 

proiect: POCU/633/6/14/133019  

14 
 

 

7. ANEXE: 

Anexa 1 - Contract – Cadru pregatire practica 

Anexa 2 - Formularul de inscriere on-line 

Anexa 3 - Formular de înscriere în grupul ţintă 

Anexa 4 – Declaratie privind inregistrarea in grupul tinta – semnata si datata 

Anexa 5 - Declaratie pe proprie raspundere aparteneta la un grup dezavantajat (daca este cazul) 

Anexa 6 - Nota de Interviu 

Anexa 7 - Grila de verificare eligibilitate si selectie candidat 

Anexa 8 - Lista de verificare dosar 

Anexa 9 - Lista persoane admise 

Anexa 10 - Lista persoane respinse 

Anexa 11 - Raport de selectie 

 

8. LISTA DISEMINARE METODOLOGIE  

 

Subsemnatul/a prin prezenta am luat la cunostinta prevederile Metodologiei de Selectie a Grupului 

Tinta in cadrul proiectului Stagii de practica in domeniul constructiilor pentru 185 de elevi din 

regiunea Nord-Vest si ma angajez sa: 

respect principiile egalitatii de sanse, tratamentului egal si transparentei, fara niciun fel de 

discriminare pe considerente de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, 

varsta sau orientare sexuala, initiativa fiind deschisa tuturor persoanelor care doresc sa participe 

in proiect si care se califica conform criteriilor de eligibilitate descrise mai sus; 

respect criteriile de eligibilitate si a categoriile eligibile de grup tinta vizate prin proiect; 

avizez dosarele de grup tinta conform indicatorilor asumati prin Cererea de Finantare. 

 

Nr. crt. Actiune Numele si 

prenume 

expertului 

Partener Functia 

ocupata in 

proiect 

Data 

asumarii 

Semnatura 

expertului 

 

1.  aprobat Elena Lavinia 

COBREA 

EMS FHP 

SYSTEMS 

SRL 

Manager 

proiect 
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2.  elaborat  Catalin CIORBA EMS FHP 

SYSTEMS 

SRL 

Expert grup 

tinta 

  

3.  distribuit 

spre 

informare 

Petru 

ALEXANDREASCU 

EMS FHP 

SYSTEMS 

SRL 

Expert stagii 

de practica 

  

4.  distribuit 

spre 

informare 

Calina STOIA EMS FHP 

SYSTEMS 

SRL 

Asistent 

proiect  

  

5.        

6.        

7.        

8.        

 

 


