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I. OBIECTIVELE PROIECTULUI
Prezenta metodologie este realizată în vederea identificării, selectării și recrutării
grupului țintă în cadrul proiectului „Îmbunătățirea competențelor practice a studenților
prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor
pentru studenți!” MySMIS 133488, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Proiectul se implementează pe o perioadă de 18 luni, respectiv 11.09.2020 10.03.2022, beneficiar fiind Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România, Partenerul 1 - AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL și Partenerul 2 ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTECȚIA MEDIULUI.
Partenerii sunt responsabili pentru derularea propriilor activități care contribuie la
obținerea rezultatelor. Totodată, pentru o eficientă implementare a proiectului finanțat prin
POCU, precum și în vederea atingerii cu succes a obiectivelor propuse, gestionarea
proiectului se va realiza într-o manieră responsabilă, coerentă și constantă, în conformitate
cu prevederile contractuale precum și cu legislația națională și comunitară incidentă.
Fiecare partener este responsabil de coordonarea anumitor activități din proiect și/sau
îndeplinirea anumitor activități din proiect pentru atingerea rezultatelor corespondente
activității din proiect sau setului de activități pentru care sunt responsabili așa cum rezultă
din cererea de finanțare și acordul de parteneriat.
1. Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este de facilitare a participării a minimum 325 de
studenți la stagii de practică inovative, cu accent pe SNC și SNCDI, ca urmare a continuării
și consolidării parteneriatelor deja existente, dar și prin crearea unor noi parteneriate sociale
performante între mediul academic și sectorul privat, cu scopul dobândirii și dezvoltării
cunoștințelor practice, a abilităților și a aptitudinilor de muncă ale studenților, pentru
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susținerea gradului de ocupare în rândul studenților. Proiectul va genera un efect pozitiv,
atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung, atât la nivelul grupului țintă, cat si la nivel
local (la nivelul județelor din regiunile de implementare) și la nivel regional (Regiunile
Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), proiectul
producând astfel efecte pozitive ca urmare a adaptării activităților atât la specificul grupului
țintă, cât și la specificul local si regional și a abordării integrate a nevoilor membrilor săi.
2. Obiective specifice
O1. Susținerea, crearea și dezvoltarea unui parteneriat social performant și puternic,
prin facilitarea și creșterea gradului de comunicare și de dezvoltare a relației dintre
organizatorii și partenerii de practică, prin continuarea, consolidarea, dezvoltarea,
concretizarea și implementarea unor parteneriate existente, dar și prin formarea unor noi
parteneriate, dar și prin conceperea, dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic
bidirecțional între mediul privat și mediul academic.
O2.Creșterea ratei de participare a 325 de studenți la programe de învățare la locul de
muncă (stagii de practică inovative, profesioniste și performante) în vederea creșterii ratei
de ocupare, prin diferite măsuri de inovare socială, nediscriminare și îmbunătățire a
accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv
prin îmbunătățirea orientării profesionale prin acțiuni inovatoare de consiliere profesională
și orientare profesională, cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale relevante
pieței muncii și prin programe de întreprinderi simulate cu accent pe SNC/SNCDI, pentru
dezvoltarea competențelor antreprenoriale.
3. Activități în care este implicat grupul țintă
Prin activitățile/măsurile/instrumentele integrate pentru cele minimum 325 persoane
din GT (studenți) cu domiciliul/reședința într-una din regiunile mai slab dezvoltate NordEst, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, se va asigura,
promova și susține facilitarea accesului și participarea acestora la programe de consiliere și
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orientare profesională cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale relevante pe
piața muncii, la programe de stagii de practică inovative și personalizate și la programe de
întreprinderi simulate pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, pentru susținerea
dezvoltării și dobândirii de noi cunoștințe teoretice și practice, de noi competențe, abilități
și aptitudini practice în rândul studenților (forță de muncă) în scopul creșterii gradului de
ocupare al absolvenților de învățământ terțiar universitar, care au găsit un loc de muncă ca
urmare a participării acestora la diferite activități/măsuri/instrumente integrate inovative, în
diferite domenii, dar cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Planificările activităţilor se vor face periodic în funcţie de dinamica proiectului, cu
ocazia întâlnirilor de lucru.
II. GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
Natura și dimensiunea grupului țintă (este compus doar din persoanele care
beneficiază în mod direct de activitățile proiectului) sunt luate în considerare în funcție de
natura și complexitatea activităților implementate și de resursele puse la dispoziție prin
proiect, iar categoriile de grup țintă sunt clar delimitate și identificate inclusiv din
perspectiva geografică a nevoilor.
Grupul țintă al proiectului este de 325 persoane (Studenți - ISCED 5 – 7) cu
domiciliul/reședința într-una din regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.
Potrivit cererii de finanţare şi a celor agreate în cadul parteneriatului, grupul ţintă va
fi împărţit între partenerii implicaţi în derularea activităţilor astfel:
- 155 persoane - CECCAR (Beneficiar), reprezentând un procent de 48% din GT
- 85 persoane - Avisso Accounting Services SRL (Partener nr.1) reprezentând un
procent de 26% din GT
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- 85 persoane - Asociaţia Societatea Română de Protecţia Mediului reprezentând un
procent de 26% din GT
Aceleaşi procente vor fi avute în vedere la realizarea structurii grupului ţintă specificată
în cererea de finanţare, de către fiecare dintre membrii parteneriatului, pentru atingerea
numărului minim de persoane pe fiecare categorie menţionată.
De asemenea aceleaşi procente vor fi avute în vedere în ceea ce priveşte responsabilitatea
îndeplinirii tuturor indicatorilor de proiect de către fiecare membru al parteneriatului.
1. Structura grupului țintă
a) Structura grupului țintă în funcție de Universitatea de la care provine:
Din cele 325 persoane (studenți) din GT, proiectul va promova și va susține
faptul că:
- minim 8 persoane din GT (2,46%) să provină din cadrul Universității
Transilvania din Brașov;
- minim 33 persoane din GT (10,15%) să provină din cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
- minim 65 de persoane din GT (20,00%) să provină din cadrul Academiei de
Studii Economice din București.
b) Structura grupului țintă în funcție de specializarea de unde provine:
Din cele 325 persoane (studenți) proiectul va promova și va susține faptul că:
- minim 33 persoane din GT (10,15%) vor proveni de la CIG – Contabilitate
și Informatică de gestiune (84 ore practică);
- minim 8 persoane din GT (2,46%) vor proveni de IMIT – Inginerie și
Management în Industria Turismului și/sau IMPA – Inginerie și
Management în Alimentație Publică și Agroturism (90 ore practică);
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- minim 32 persoane din GT (9,85%) vor proveni de la MG – Management
și/sau MK – Marketing (90 ore practică).
c) Structura grupului țintă în funcție de nivelul de pregătire ISCED:
Din cele 325 persoane (studenți) din GT, proiectul va promova și va susține
faptul că:
- minim 163 persoane din GT (50,15%) vor proveni din programe pentru
studiile universitare de licență la nivel ISCED 6 (de la 3 la 4 ani sau mai
mult de 4 ani).
d) Structura grupului țintă în funcție de anul de studiu:
Din cele 325 persoane (studenți) din GT, proiectul va promova și va susține
faptul că:
- minim 65 persoane din GT (20,00%) vor proveni din anul 2 de studii.
e) Structura grupului țintă în funcție de sex și de categoriile sociale:
Din cele 325 persoane (studenți) din GT, proiectul va promova și va susține
faptul că:
- minim 39 persoane din GT (12%) vor fi persoane de sex feminin;
- minim 1 persoană din GT (0,17%) va fi persoană de etnie romă;
- minim 1 persoană din GT (0,17%) va fi persoană cu dizabilități / handicap
sau alte categorii de grup vulnerabil;
- minim 1 persoană din GT (0,17%) va fi persoană de tipul studenți cu cerințe
educaționale;
- minim 1 persoană din GT (0,17%) va fi persoană de tipul studenți
netradiționali.
f) Structura grupului țintă în funcție de domiciliu și de mediul de rezidență
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Din cele 325 persoane (studenți) din GT, proiectul va promova și va susține faptul
că:
- minim 8 persoane din GT (2,5%) vor proveni din Regiunea Nord – Est;
- minim 8 persoane din GT (2,5%) vor proveni din Regiunea Centru;
- minim 39 persoane din GT (12,00%) vor fi persoane din mediul rural.
g) Structura grupului țintă poate fi modificată/adaptată/ actualizată în funcție
de realitatea din implementarea proiectului, cu scopul unei optime
implementări, precum și în conformitate cu legislația națională.
2. Indicatorii asumați prin proiect
Indicatori prestabiliți de rezultat:
Denumire Indicator

Valoare țintă

Cursanți/Studenți/cercetători etc., care își găsesc un 127.00
loc de muncă, la încetarea calității de participant
(4S116)
Cursanți/Studenți care dobândesc o calificare la 235.00
încetarea calității de participant (4S115)
Cursanți/Studenți/cercetători etc., care urmează 36.00
studii/cursuri de formare la încetarea calității de
participant (4S117)

Indicatori prestabiliți de realizare:
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Denumire Indicator

Valoare țintă

Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de 325.00
sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă
3. Rezultate așteptate (relevante pentru obiectivele specifice vizate ):
- 1 metodologie de identificare, selecție, evaluare și recrutare a GT
- elaborarea unui anunț de înscriere a persoanelor eligibile în Grupul Țintă al proiectului;
- 325 persoane identificate, selectate, evaluate, recrutate și înscrise;
- 325 de formulare de grup țintă realizate;
- 325 de dosare grup țintă;
- 1 metodologie de monitorizare și raportare a grupului țintă
- cel puțin 325 rapoarte de monitorizare;
- minim 325 persoane informate;
- minim 3 parteneriate continuate/consolidate existente;
- minim 2 parteneriate noi formate;
- dezvoltarea și încheierea unui acord de parteneriat cu o organizație relevantă pentru
protejarea mediului înconjurător și dezvoltare durabilă.
- dezvoltarea și încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate specializată pentru
combaterea discriminării si asigurarea egalității de șanse;
- elaborarea unui Caiet de soluții pentru diminuarea și combaterea discriminării în
vederea diseminării lui către GT;
Rezultatele contribuie la realizarea directă a indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116, 4S117
și subdiviziunile acestora, prin informarea, recrutarea și monitorizarea a 325 de persoane
din GT, precum și facilitarea parteneriatelor cu sectorul privat și este Corelat cu Obiectivul
Specific 1 și cu Subactivitatea A2.1 Informarea, recrutarea și monitorizarea grupului țintă
precum și facilitarea parteneriatelor cu sectorul privat.

9

Titlul proiectului: „Imbunatatirea competentelor practice ale studentilor prin activitati de invatare la locul de munca, consiliere si
orientare in cariera– Viitor pentru studenti!”, POCU/626/6/13/133488
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii
de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Obiectiv specific 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 şi
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Contract nr. 20951/11.09.2020

4. Criterii de selecție a persoanelor în GT:
Întregul proces de selecție a grupului țintă se va face în acord cu legislația în vigoare,
cu respectarea principiilor egalității de șanse și ale nediscriminării. Grupul țintă va fi selectat
cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare
sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV sau apartenență la o categorie defavorizată.
Se va asigura respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția
datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale
și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra
confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare. Astfel,
participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza
datele lor personale și despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile
electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/
sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. Proiectul va face
dovada ca au obținut consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la
fiecare participant, în conformitate cu prevederile legale menționate.
a) Criterii de eligibilitate a persoanelor din GT
Pentru a face parte din grupul țintă, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii:
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- este student de nivel ISCED 5 / 6 / 7 la Universitatea Transilvania din Brașov și/sau
Academia de Studii Economice din București și/sau Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" din Iași și/sau alte universități;
- să fie înscris la următoarele specializări: IMIT - Inginerie și Management în Industria
Turismului și/sau IMAPA - Inginerie și Management în Alimentație publică și
Agroturism și/sau CIG - Contabilitate și informatică de gestiune și/sau MG Management și/sau MK – Marketing și/sau alte specializări;
- are domiciliul/reședința într-una din regiunile mai slab dezvoltate Nord-Est, Sud-Est,
Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru;
- să aibă disponibilitatea de participare la toate activitățile proiectului (programul de
consiliere și orientare în carieră, programul de învățare la locul de muncă -stagii de
practică, programul de întreprinderi simulate, etc...);
- nu beneficiază de finanțare/dublă finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU
6.13, la momentul înscrierii;
- să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitățile
proiectului;
- nu a urmat și nu urmează alte programe de formare profesională finanțate din fonduri
europene sau de la bugetul de stat pe care le va urma în cadrul acestui proiect.
-

b) Criterii de departajare:
sunt persoane receptive la primirea informațiilor;
sunt interesați de dezvoltarea antreprenorială / personală / profesională / modele de
cariere / modele de succes, etc;
punctaj obținut în urma completării unui chestionar pentru identificarea potențialului
antreprenorial;
criteriul de: „primul venit - primul servit.”
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III. PROCESUL DE SELECȚIE A GT
Procesul de selecție al GT va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o
procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.
Procesul de selecție a GT se va realiza ținând cont de următoarele etape:
Etapa 1– Lansarea selecției
Pentru identificarea persoanelor ce pot fi parte din grupul țintă, se vor face cunoscute
oportunitățile proiectului la nivelul grupului țintă ce va fi atras în proiect prin următoarele
procedee:
- conceperea, elaborarea și postarea pe site-ul proiectului a unui anunț de înscriere în
proiect a potențialului grup țintă;
- conceperea și postarea în mediul on-line (pe site-ul proiectului, pagina de Facebook/
Instagram, site-urile Universităților partenere etc), a unui formular de preînscriere în
GT (conceput în Google Drive), pe care persoanele interesate îl completează cu datele
personale, generându-se o bază de date, urmând ca experții identificare, recrutare,
înscriere și monitorizare grup țintă, să contacteze aceste persoane în vederea
demarării procedurii de selecție, evaluare și recrutare în GT;
- conceperea, elaborarea și afișarea unui anunț de înscriere în GT la unele/diferitele
Universități, printre care și Academia de Studii Economice din București,
Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
si/sau alte universități.
- contactarea telefonică și/sau scrisă și/sau poșta electronică și/sau etc. de către experții
de identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup țintă a unor Universități,

12

Titlul proiectului: „Imbunatatirea competentelor practice ale studentilor prin activitati de invatare la locul de munca, consiliere si
orientare in cariera– Viitor pentru studenti!”, POCU/626/6/13/133488
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii
de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Obiectiv specific 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 şi
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Contract nr. 20951/11.09.2020

-

-

printre care Academia de Studii Economice din București, Universitatea Transilvania
din Brașov, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași si alte universități, în scopul
identificării de grup țintă;
demararea activităților de informare și publicitate prin distribuirea materialelor
informative și publicitare, în scopul identificării persoanelor ce pot fi parte din grupul
țintă;
publicarea anunțului de înscriere în cadrul campaniei de publicitate a proiectului pe
social media (facebook etc.);
desfășurarea de către experții de implementare din cadrul proiectului a activităților de
informare a potențialelor persoane fizice ce pot face parte din grupul țintă al
proiectului (studenții diferitelor Universități), dar și a potențialelor persoane juridice
prin care se pot identifica persoane pentru a face parte din grupul țintă;
aceste activități de informare se pot realiza și prin deplasările în teritoriu a experților
responsabili de identificarea grupului țintă;
activitatea de informare, identificare, selectare, evaluare, recrutare și înscriere se va
desfășura atât la începutul proiectului, cât și pe parcursul acestuia, acolo unde va fi
cazul, de exemplu în cazul în care unii participanți deja selectați nu vor mai putea
participa și vor trebui înlocuiți.

Activităţile de informare, recrutare, selecţie şi înregistrare a grupului ţintă se vor
derula cu implicarea celor 3 membri ai parteneriatului, şi vor fi organizate la nivelul
regiunilor vizate de proiect.
În cadrul acestor activităţi, pentru identificarea grupului ţintă, Partenerul nr.2,
Asociaţia Societatea Română de Protecţia Mediului va organiza evenimente pentru
informarea unui număr de 480 de persoane participante la aceste evenimente, astfel încât
să se asigure o bază consistentă pentru selecţia persoanelor eligibile care să constituie
grupului ţintă.
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Evenimentele vor fi organizate în judeţele aferente regiunilor de implementare în
funcţie de realitatea şi intereseul găsit în urma implementării.
Etapa 2 – Înscrierea în proiect a GT
Înscrierea va consta în faptul că fiecare persoană va trebui să completeze și să aducă
în cadrul activităților de identificare, recrutare și înscriere a grupului țintă și să colaboreze
împreună cu experții identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup țintă, care vor fi
responsabili de această activitate, următoarele documente:
- scrisoare de intenție (anexa 1);
- un formular de chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare
profesională (anexa 2bis).
Acestea vor fi puse la dispoziția persoanelor din grupul țintă de către experții
identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup țintă. Toate aceste documente
completate vor intra în posesia echipei de selecție (Experți identificare, recrutare, înscriere
și monitorizare grup țintă și Coordonatorii GT și facilitatori dezvoltare parteneriate).
Etapa 3 - Analiza și selecția GT
Analiza și selecția se va realiza la nivelul fiecăruia dintre partenerii de proiect
(Beneficiar, Partener 1, Partener 2), de către o echipa de selecție numită prin Decizie a
managerului/ coordonatorilor de activitate ai partenerilor de proiect.
Proiectul va avea în vedere aplicarea principiilor orizontale si temele secundare FSE
la selectarea grupului țintă și în derularea activităților cu aceștia.
În vederea asigurării egalității de șanse, a unor criterii obiective de selecție, selecția
se realizează pe baza criteriilor de eligibilitate și/sau departajare, precum și pe baza
punctajului din chestionar.
Selecția persoanelor din GT se realizează în condițiile respectării egalității de șanse
(etnie, sex, religie, dizabilități, categorie socială și orice alt criteriu).
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Periodic, la date stabilite de comun acord, pe măsura recrutării grupului ţintă, fiecare
echipă de selecţie constituită la nivelul fiecăruia dintre membrii parteneriatului, se întruneşte
pentru selectarea grupului ţintă, în baza criteriilor menţionate anterior.
Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă sunt consemnate într-un Proces
verbal de selecție/Raport de selecție și comunicate candidaților prin mijloacele de informare
menționate (avizier etc., pagina web a proiectului, pagina de social media și /sau telefonic,
etc.).
Etapa 4 – Soluționarea contestațiilor
Persoanele nemulțumite de rezultatul obținut, pot depune contestație prin e-mail, la
adresa viitorpentrustudenti@ceccar.ro, în termen de maximum 24 de ore de la primirea
rezultatelor.
Eventualele contestații se rezolvă de către echipa de analiză a candidaturilor în termen
de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.
Orice modificare ulterioară a componenței GT va fi anunțată de echipa de proiect.
Etapa 5 - Afișarea rezultatelor finale
Afișarea rezultatelor finale – se va afișa lista finală a persoanelor selectate să ia parte
la activitățile din cadrul proiectului prin mijloacele de informare menționate (avizier și/sau
pagina web a proiectului și/sau pagina de social media și /sau telefonic, etc.).
Etapa 6 - Înregistrarea GT prin completarea dosarului candidaților
Ulterior etapei de selecţie, pentru a putea fi înregistrați în grupul țintă și implicit să
participe la activitățile proiectului, persoanele selectate vor trebui să aducă și să completeze
împreună cu membrii echipei de selecție (Experți identificare, recrutare, înscriere și
monitorizare grup țintă și Coordonatori GT și facilitatori dezvoltare parteneriate),
documentele necesare înregistrării, în termen de maxim 10 zile dar nu mai târziu de 24 de
ore înainte de începerea stagiului de practică.
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Înregistrarea persoanelor selectate în proiect se va face cu respectarea principiului
Primul venit - Primul servit, în ordinea cronologică a depunerii dosarelor complete,
cumulativ cu îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi respectarea structurii grupului ţintă.
Documentele vor fi colectate de experți și îndosariate la sediile beneficiarului și/sau
partenerilor.
Persoanele care au depus dosarul complet şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
şi departajare, vor fi înregistrate în GT sub rezerva constituirii grupelor de practică, conform
celor prevăzute în Cererea de finanţare.
IV. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
Dosarul de înscriere în grupul țintă va conține următoarele documente:
1. Scrisoare de intenție (original) - Anexa 1;
2. Chestionar pentru identificarea potențialului de angajabilitate (original) - Anexa 2
3. Chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare profesională (original) Anexa 2 bis;
4. Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (original) -Anexa 3;
5. Angajament de respectare a cerințelor proiectului (original) - Anexa 4;
6. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (original) - Anexa
5;
7. Acord de utilizare a datelor personale (original) - Anexa 6;
8. Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la etnie (original) - Anexa 7;
9. Formularul de înregistrare individuală a participanților (original) – Anexa nr. 8;
10.Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii (original) - Anexa
9;
11.Formular de înregistrare GT (Anexa 10)
12.Declarație pe proprie răspundere privind lipsa solicitării foloaselor materiale și/sau
financiare și/sau de altă natură (original) - Anexa 11;
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13.Documente justificative pentru dovedirea calității de student (ISCED 5 / 6/ 7):
adeverință de student și/sau orice alt document stabilit și considerat a fi necesar de
către echipa de proiect (original);
14.Copie CI (copie conform cu originalul);
15.Certificat de naștere (copie conform cu originalul);
16.Copie după certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu
originalul);
17.Alte documente, dacă este cazul (stabilite de echipa de proiect).
Înscrierea persoanelor este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de
înregistrare în grupul țintă. Vor fi acceptate doar dosarele celor care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate și/sau departajare prezentate anterior și au toate documentele complete.
Echipa de selecție evaluare și recrutare a GT, de la nivelul fiecăruia dintre membrii
parteneriatului (Beneficiar, Partener nr.1, Partener nr.2) va verifica îndeplinirea cerințelor
privind conținutul dosarului de candidatură și a criteriilor de eligibilitate și/sau de
departajare prevăzute în prezenta.
Candidatul care îndeplinește toate criteriile din grila de eligibilitate (anexa 12) va trece
în etapa următoare. Dacă la cel puțin unul dintre criteriile de eligibilitate se va bifa NU,
candidatul nu va putea trece în următoarea etapă și va fi respins
Dosarele vor fi înregistrate în Registrul de înregistrare a dosarelor de candidatură,
primind un număr de ordine în funcție de ordinea sosirii acestora la înregistrare. Numărul și
data înregistrării vor fi înscrise pe Formularul de înregistrare individuală a participanților.
Registrul se va completa de către Experții identificare, recrutare, înscriere și monitorizare
grup țintă.
În vederea eliminării riscului de abandon și/sau retragere a persoanelor din GT, se va
crea o listă suplimentară față listele candidaților admiși, cu persoane care au statut de
rezervă, și care au îndeplinit cumulativ criteriile de selecție, au depus un dosar de
candidatură, dar nu au reușit să ocupe un loc în primele locuri dedicate GT.
Ierarhizarea candidaților în vederea selecției persoanelor din grupul țintă și a pozițiilor
de rezervă se realizează în ordinea depunerii dosarelor de candidatură (conform criteriului
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„primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile 325 de locuri, din care Solicitant
= 155 locuri, Partener nr. 1 = 85 locuri si Partener nr. 2 = 85 locuri), cu respectarea
cumulativă a criteriilor de selecție, luând în considerare numărul și data depunerii dosarului
de candidatură, conform înscrisului din Registrul de înregistrare a dosarelor de candidatură.
In acest sens, fiecare membru al parteneriatului (Beneficiar, Partener nr.1, Partener nr.2) va
deține un Registru de înregistrare a dosarelor de candidatură, registru în care se înregistrează
dosarele depuse.
În cadrul procesului de selecție, se va urmări atingerea numărului prevăzut în cadrul
cererii de finanțare, cu respectarea structurii grupului țintă (prevăzută la capitolul II pct. 1
din prezenta Metodologie).
Comisia va verifica lista candidaților înscriși pe fiecare categorie și, în cazul în care mai
sunt locuri disponibile, va adăuga candidații aprobați în listă și le va comunica faptul că au
fost înregistrați ca participanți în grupul țintă. În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile
pentru categoria respectivă, candidatul va fi anunțat ca dosarul sau este aprobat, dar că a fost
înscris în lista de rezerve.
Dosarele de grup țintă ale persoanelor vor fi păstrate în bibliorafturi la sediul
Solicitantului și/sau Partenerilor.
În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, echipa de selecție, evaluare și
recrutare a GT trebuie să prezinte un raport al activității de înscriere a persoanelor în GT.
Toate documentele aferente procedurii de înscriere a GT fac parte din documentația
proiectului și vor fi gestionate și arhivate, conform instrucțiunilor în vigoare.
V. MODUL DE COMPLETARE A DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE ÎN
GRUPUL ȚINTĂ
- Scrisoare de intenție - se completează și semnează de către persoana care solicită
înscrierea în grupul țintă al proiectului. Expertul responsabil cu înregistrarea participanților
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semnează după ce aceasta a fost completată și semnată de către participant, în spațiul special
prevăzut.
- Chestionar pentru identificarea potențialului de angajabilitate - se completează
lizibil și se semnează de către persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al proiectului,
iar ulterior se semnează și de Expertul responsabil cu înregistrarea participanților.
- Chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare profesională - se
completează de către persoana care solicită înscrierea în grupul țintă, bifându-se căsuțele
corespunzătoare, și se semnează, atât de persoana care solicită înscrierea în GT, cât și de
Expertul responsabil cu înregistrarea GT;
- Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului - se completează și
semnează de către persoana care solicită înscrierea în grupul țintă;
- Angajament de respectare a cerințelor proiectului - se completează și se
semnează de către persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al proiectului.
- Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări - se
completează și se semnează de către persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al
proiectului.
- Acord de utilizare a datelor personale - se completează și se semnează de către
persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al proiectului. Expertul responsabil care a
făcut informarea își va trece numele și prenumele și va semna, în spațiul special prevăzut;
- Formular de apartenență la etnie - se completează și se semnează de către
persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al proiectului, care bifează căsuța aferentă
etniei. În situația în care aceasta este de altă etnie decât cele din formular, va bifa căsuța din
fața precizării: sunt de altă etnie și va completa pe linia punctată etnia deținută.
Formularul de
înregistrare individuală
a participanților
Beneficiarul/Partenerul va furniza participanților formularul individual de înregistrare
(Anexa 8 - Formular înregistrare, Secțiunea A) și se va asigura că participanții vor completa
și semna formularul, doar la secțiunea corespunzătoare, respectiv A „La intrarea în
operațiune”. Celelalte două secțiuni ale formularului, respectiv Secțiunea B “La ieșirea din
operațiune” și Secțiunea C “Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune”,
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sunt completate doar de către Beneficiar/Partener (entitatea responsabilă cu înregistrarea
participanților) în momentul respectiv.
- Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii - se
completează și se semnează de către persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al
proiectului, care bifează căsuța aferentă categoriei din care face parte.
- Formular de înregistrare GT- se completează, datează și semnează de către
persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al proiectului.
- Declarație pe proprie răspundere privind lipsa solicitării foloaselor materiale
și/sau financiare și/sau de altă natură - se completează, datează și semnează de către
persoana care solicită înscrierea în grupul țintă al proiectului.
VI. Anexe
Prezenta Metodologie cuprinde următoarele anexe:
Anexa 1 - Scrisoare de intenție;
Anexa 2 - Chestionar pentru identificarea potențialului de angajabilitate (original
Anexa 2bis - Chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare profesională;
Anexa 3 - Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului;
Anexa 4 - Angajament de respectare a cerințelor proiectului;
Anexa 5 - Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;
Anexa 6 – Declarație privind exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal;
Anexa 7 - Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la etnie;
Anexa 8 - Formular înregistrare individuală a participanților;
Anexa 9 - Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii;
Anexa 10 – Declarație pe propria răspundere privind apartenența la GT;
Anexa 11 - Declarație pe proprie răspundere privind lipsa solicitării foloaselor materiale
și/sau financiare și/sau de altă natură;
Anexa 12 - Grila de eligibilitate.
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NB: Prezenta metodologie poate fi modificată/adaptată/actualizată în funcție de realitatea din implementarea
proiectului, cu scopul unei optime implementări, precum și în conformitate cu legislația natională.
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