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1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 

Prezenta Metodologie de selecție a grupului țintã este elaboratã în cadrul 

subactivitãții S.A 4.1 – Elaborarea şi publicarea spre informare a metodologiei de 

selecţie a grupului ţintă.  

Metodologia de Selecție a grupului țintã a fost elaboratã în vederea demarãrii 

procesului de recrutare, evaluare şi selecție a participanților la activitãțile care vor fi 

organizate în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevii din regiunea Nord-Vest 

in domeniul turismului și alimentației!”, Contract POCU/633/6/14/131807, proiect co-

finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional, Capital Uman 2014 - 

2020, Axă prioritară: A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S.; OS 6.14 Creșterea 

participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 

învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial, competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI. 

Procesul de identificare, recrutare şi selecție a grupului țintã va fi derulat în 

cadrul unor etape de timp predefinite, diseminate transparent conform mecanismelor 

precizate, şi va putea fi reluat pe aceleaşi principii în timpul derulãrii proiectului. 

Echipa de implementare a proiectului va afişa, prin metode transparente, un calendar 

al etapelor procesului de selecție, de fiecare datã când acesta va fi organizat în timpul 

implementãrii proiectului. 

Rezultatele procesului de selecție vor fi fãcute publice, de fiecare datã când va 

fi derulatã procedura respectivã, prin metode transparente, şi vor reprezenta baza de 

continuare a activitãților destinate grupului țintã. 

 

2. BAZA LEGALÃ APLICABILÃ 

Prezenta metodologie este întocmitã în conformitate cu cadrul legal în vigoare 

aplicabil, respectând prevederile urmãtoarelor documente: 

- Orientãri privind  accesarea finanțãrilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020; 

- Ghidul solicitantului – condiții specifice „Stagii de Practicã pentru Elevi”; 

- Manualul Beneficiarului Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axele 

Prioritare 1- 6; 

- Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din 

fondurile ESI 2014-2020. 

- Contractul de finanțare nr. OIRPOSDRU NORD VEST NR. 117461/17.09.2020  

- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților; 

- Ordinul nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a 

elevilor din învățământul profesional și tehnic; 
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- Ordinul nr. 2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și 

contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de 

promovare a angajării; 

- Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4798/2017 privind aprobarea 

contractului individual de pregătire practică în învățământul dual; 

 

 

3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul General al proiectului vizeazã creşterea participãrii elevilor din 

învãțãmântul secundar superior şi terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la 

programe de învãțare la locul de muncã şi dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale 

prin organizarea de stagii de practicã, consiliere şi orientare profesionalã pentru 185 

de elevi din unitãțile de invãțãmant cu profil de turism şi alimentație. 

Proiectul deține urmãtoarele obiective specifice: 

Obiectivul Specific 1 

Creşterea capacitãții de integrare pe piața muncii pentru 185 de elevi prin 

implicarea intr-un program de consiliere şi orientare profesionalã, respectiv într-un 

program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse pe 

piața muncii pe o perioada de 17 luni. 

Obiectivul Specific 2 

Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea a 185 de elevi 

într-un program de practicã dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni. 

Obiectivul Specific 3 

Dezvoltarea cooperãrii între unitãțile de învãtãmant cu profil de turism si 

alimentatie şi firme private din domeniu şi dezvoltarea deprinderilor elevilor prin 

dezvoltarea unei platforme online cu 3 module pe o perioada de 20 de luni. Platforma 

online realizatã şi susținutã prin proiect are rolul de a susține elevii din GT prin 

creşterea angajabilitãții, ca urmare a utilizarii celor 3 module. 

 

4. CARACTERISTICILE GRUPULUI ŢINTÃ ASUMAT PRIN PROIECT 

Grupul țintã în cadrul proiectului este reprezentat de 185 de elevi din regiunea 

de dezvoltare Nord-Vest care urmeazã cursurile unei unitãți de învãțãmânt cu profil 

de turism şi alimentație, din care 15 elevi din mediul rural si 4 persoane de etnie romã. 

In perioada de raportare vor fi identificate un numar minim de 200 de persoane, 

cu asigurarea respectarii categoriilor de grup tinta asumat in proiect, care vor constitui 

baza de selecție pentru selecția persoanelor interesate. Din acest numar vor fi selectate 

cele 185 de persoane asumate in cadrul proiectului.  
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Criterii de eligibilitate în cadrul proiectului: 

- Elev cu domiciliul în regiunea Nord-Vest 

- Elev înregistrat la o unitate de învãțãmânt secundar superior (liceu, scoala 

profesionalã) sau terțiar non-universitar (scoalã postlicealã) cu profil în domeniu 

turismului şi alimentației din regiunea Nord-Vest 

- Clasele şcolare din care poate fi efectuatã selecția grupului țintã:  

• clasele a XI-a si a XII-a pentru elevii de liceu; 

• clasele a X-a si XI-a pentru elevii din şcolile profesionale; 

• toți anii de studiu pentru elevii din unitãțile de învãțãmânt postliceal; 

Pentru a se asigura de respectarea condițiilor minime obligatorii impuse de 

prezentul ghid si de programul de finanțare, solicitantul îşi asumã identificarea, 

atragerea şi ulterior selecția grupului țintã, ținand cont de mãsurile obligatorii de 

transparența şi vizibilitate, eligibilitate, selecție, nediscriminare, egalitate de şanse şi 

meritocrație pe baze de performanțe individuale. 

 

 

 

ETAPELE PROCESULUI DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTÃ 

 

Recrutarea şi selecția grupului țintã va fi efectuatã cu respectarea 

urmãtoarelor etape: 

 

1. PLANIFICAREA PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECŢIE  

Procedura de selecție a grupului țintã va fi efectuatã lunar, în intervalul Ianuarie 

2021- Aprilie 2022, cu programarea a minim unei întâlniri de recrutare şi selecție de 

grup în fiecare lunã a anului şcolar. Procedura de selecție se va realiza conform unei 

Planificãri lunare a etapelor procesului de selecție (Anexa 1), care va fi întocmitã de 

cãtre Expertul grup țintã la finalul fiecãrei luni pentru luna urmãtoare. Calendarul 

procesului de identificare, recrutare şi selecție va conține atât perioadele aferente 

fiecãrui pas al procesului de selecție cât şi locațiile şi intervale orare de depunere a 

dosarelor de recrutare.  

 

2. INFORMAREA GRUPULUI ŢINTÃ ȘI PROMOVAREA ACTIVITÃŢILOR 

PROIECTULUI 

Prima etapã a procesului de recrutare şi selecție a grupului țintã este informarea 

potențialilor cu privire la activitãțile proiectului, la condițiile de eligibilitate, la 

criteriile de selecție, la numãrul de locuri disponibile şi la Metodologia de Selecție a 

Grupului Ţintã. Activitatea de informare se va realiza prin: 
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• distribuirea de materiale publicitare; 

• organizarea conferinței de demarare a proiectului; 

• promovarea online prin intermediul paginilor Web/Facebook/alte mijloace online 

ale solicitantului si ale partenerului; 

• transmitere de e-mail-uri directe cãtre unitãți de învãțãmânt de profil HORECA 

etc.  

• prezentarea directã a serviciilor oferite prin proiect unitaților de învãțãmânt/ 

departamentelor vizate de programele de practicã, cu profil de turism şi 

alimentație din regiunea Nord-Vest de catre Expertul grup țintã şi/sau Tutorii de 

practicã; 

In urma etapei de informare va fi asiguratã identificarea şi informarea unui 

numãr de aproximativ 200 de elevi aflați la nivel de studii ISDED 3 si ISCED 4 din cadrul 

unitãților de învãțãmânt din regiunea Nord-Vest, cu specializãri in domeniul turism şi 

alimentație. 

 

3. PRELUAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 

Aceastã activitate vizeazã primirea documentelor de înscriere a grupului țintã în 

activitãțile specifice proiectului, constituirea dosarului de înregistrare a persoanelor 

din grupului țintã şi verificarea încadrãrii potențialilor beneficiari grup țintã în criteriile 

de eligibilitate prevãzute de proiect. 

Dosarul de înscriere se va depune fizic la locațiile comunicate de partener în 

Planificarea etapelor procesului de selecție şi in intervalul de timp stabilit pentru 

fiecare etapã de selecție în parte.  

Dosarele de înscriere vor fi înregistrate, în prdinea primirii lor, în Registrul 

evidențã dosare înscriere (Anexa 2) de cãtre Expertul Grup Ţintã şi Asistentul 

Manager. 

Dosarul de înscriere va conține urmatoarele documente: 

NR. 

CRT. 

ACT/ DOCUMENT OBSERVAŢII 

1. Copie dupa cartea de identitate a elevului N/A 

2. Dovada statutului de elev pentru anul scolar în desfaşurare (carnet 

de elev sau adeverintã emisã de unitatea de învãțãmânt); 

N/A 

3. Formularul de înregistrare individuală a participanților la 

operațiunile finanțate prin  POCU 2014-2020 

N/A 

4. Acordul parintilor pentru participarea elevului minor la activitatile 

proiectului 

(Anexa 3) 

5. Cerere de înscriere candidat  (Anexa 4) 
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6. Declaraţie de consimțământ privind acceptarea prelucrării datelor 

cu caracter personal 

(Anexa 5) 

7. Declarație de angajament privind activitațile desfãsurate în cadrul 

proiectului   

(Anexa 6) 

8. Declarație pe proprie rãspundere  privind evitarea dublei finanțãri (Anexa 7) 

9. Alte documente stabilite, dupã caz, în etapa de implementare a 

proiectului 

 

 

 

4.EVALUAREA ELIGIBILITÃŢII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  

Aceasta etapã se va derula, conform calendarului de selecție, dupã finalizarea 

perioadei de depunere a dosarelor de selecție.  

Etapa de evaluare va fi efectuatã de cãtre Comisia de evaluare a dosarelor de 

selecție, compusã din Expertul Grup Ţintã, Asistentul Manager şi Coordonatorul 

Proiectului.  

Comisia va fi responsabilã cu verificarea respectãrii criteriilor de eligibilitate în 

cadrul proiectului de cãtre potențialul grup țintã.  

Pentru a fi eligibil în cadrul proiectului, un elev trebuie sã respecte urmãtoarele 

criterii: 

NR. 

CRT. 

CRITERIU OBSERVAŢII 

1. Sã deținã domiciliul în regiunea Nord-Vest Criteriu 

eliminatoriu 

2. Sã fie înregistrat la o unitate de învãțãmânt secundar superior 

(liceu, şcoala profesionalã) sau terțiar non-universitar (şcoalã 

postlicealã) cu profil în domeniu turismului şi alimentației din 

regiunea Nord-Vest 

Criteriu 

eliminatoriu 

3. Sã fie elev în una din urmãtoarele clase: 

• elevii de liceu: clasele a XI-a si a XII-a  

• elevii di şcolie profesionale: clasele a X-a si XI-a  

• elevii din unitãțile de învãțãmânt postliceal: toți anii de studiu 

Criteriu 

eliminatoriu 

4. Să NU mai fi beneficiat anterior de finanțare pentru activități de 

consiliere și orientare în carieră sau de efectuare a stagiului de 

pregătire practică, prin programe POCU 2014-2020,  

Axa prioritară 6. Educație și Competențe 

Criteriu 

eliminatoriu 

5. Sã deținã disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului Criteriu 

eliminatoriu 
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6. Dosarul de înscriere sã respecte criteriile de conformitate (sã fie 

complet şi corect completat) 

Criteriu 

eliminatoriu 

 

Admiterea în cadrul proiectului se va realiza doar în baza respectãrii criteriilor 

de eligibilitate a persoanelor identificate. Verificarea respectãrii criteriilor de 

eligibilitate se va efectua prin parcurgerea, pentru fiecare dosar de înscriere în parte, 

a unei Liste de verificare a criteriilor de eligibilitate (Anexa 8) creatã special în acest 

sens. 

Candidații declarați admişi în urma procesului de evaluare a criteriilor de 

eligibilitate vor intra în procesul de ierarhizare în funcție de prioritatea încadrãrii în 

grupul țintã. Procesul de ierarhizare are urmãtoarele scopuri: 

- acordarea dreptului de selecție prima datã beneficiarilor grup țintã care au prioritate; 

prioritatea va fi acordata cu respectarea criteriilor de egalitate de sanse si 

nediscriminare)  

- încadrarea grupului țintã în numãrul de 185 de locuri disponibile în cadrul proiectului;   

Criteriile de departajare a dosarelor de selecție, în funcție de ordinea de urmat, 

sunt urmãtoarele: 

NR. 

CRT. 

CRITERIU OBSERVAŢII 

1. Domiciliul în regiunea Nord-Vest şi apartenența la o 

unitate de învãțãmânt licealã, profesionalã sau 

postlicealã cu profil turism- alimentație; 

Criteriu eliminatoriu în etapa de 

evaluare a dosarelor de înscriere 

2. Anul de învãțãmânt în care se afla elevul Prioritatea va fi acordatã elevilor 

din anii terminali 

3. Încadrarea în grupurile defavorizate menționate la 

indicatorul de realizare, conform procentelor asumate 

(10% din grupul țintã  sã fie reprezentat de persoane  

care provin din mediul rural şi /sau persoane de etnie 

romã - 19 persoane). Astfel: 

- minim 15 elevi din zona rurala 

- minim 4 elevi de etincie roma  

Persoanele din mediul rural şi 

persoane de etnie romã vor avea 

prioritate 

4. Media generalã pentru semestrul anterior   Criteriu de departajare suplimentar 

în caz de punctaj identic pânã la 

aceastã etapã 

5. Data înscrierii in grupul țintã (criteriu suplimentar 

utilizat în cazul elevilor cu medii identice pentru 

semestrul anterior). 

Criteriu de departajare suplimentar 

în cazul elevilor cu medii identice 

pentru semestrul anterior 

 

Dovada procesului de ierarhizare va consta in completarea unei Grile de 

punctare a criteriilor de selecție (Anexa 9) pentru fiecare dosar de selecție in parte. 
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5. STABILIREA LISTEI FINALE CU  CANDIDAŢII ADMIȘI ȘI PUBLICAREA 

REZULTATELOR 

Etapa de selecție finalã a dosarelor de înscriere va reprezenta pasul de 

concretizare a activitãților de evaluare derulate anterior, reprezentând centralizarea 

listelor de persoane selectate în urma procesului de evaluare şi publicarea rezultatelor 

pentru informarea persoanelor înscrise.  

Aceastã etapã vizeazã întocmirea Raportului de Evaluare a dosarului de 

selecție (Anexa 10) şi Centralizarea propunerilor de selecție pentru programul de 

practicã (Anexa 11). 

Dupã întocmirea Raportului de Evaluare a dosarului de selecție, Comisia de 

evaluare va întocmi şi transmite cãtre Managerul de Proiect pentru avizare 

Centralizarea propunerilor de selecție pentru programul de practicã, rezultate în urma 

etapei de evaluare.  

În urma avizãrii, Expertul grup țintã va informa persoanele selectate cu privire 

la acceptarea acestora în program prin afişarea la avizierul solicitantului/ pe website-

ul partenerului a listelor cu persoanele ce vor beneficia de activitãțile specifice 

proiectului. Asistent Manager-ul de proiect va disemina rezultatele prin intermediul 

website-ului Liderului.  

 

6. DEPUNEREA ȘI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

Elevii care nu vor fi selectați în urma procesului de selecție vor beneficia de o 

perioadã de timp de contestare a procesului de selecție, în baza Metodologiei de 

selecție a grupului țintã. Perioada de contestații va fi specificatã în Planificarea lunarã 

a procesului de selecție.  

Dupã finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor, Comisia de evaluare va 

analiza punctele de vedere transmise şi va transmite un rãspuns în termenul prevãzut 

în metodologie. Comisia de evaluare va propune Managerului de proiect avizarea 

Raportului de soluționare a contestațiilor (Anexa 12) şi va transmite listele finale 

rezultate în urma acestei etape. Aceasta activitate se va finaliza prin centralizarea 

rezultatelor finale şi diseminarea acestora de cãtre responsabilul de comunicare prin 

mijloace fizice şi electronice. Rezultatele finale nu mai pot fi contestate. 

 

 

 

ANEXE  
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1 Anexa 1 Planificarea lunarã a etapelor procesului de selecție 

2 Anexa 2 Registrul evidențã dosare înscriere 

3  Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile 

finanțate prin  POCU 2014-2020 

4 Anexa 3 Acordul parintilor pentru participarea elevului minor la activitatile 

proiectului 

5 Anexa 4 Cerere de înscriere candidat 

6 Anexa 5 Declaraţie de consimțământ privind acceptarea prelucrării datelor cu 

caracter personal 

7 Anexa 6  Declarație de angajament privind activitațile desfãsurate în cadrul 

proiectului   

8 Anexa 7 Declarație pe proprie rãspundere privind evitarea dublei finanțãri 

9 Anexa 8 Liste de verificare a criteriilor de eligibilitate 

10 Anexa 9 Grilã de punctare a criteriilor de selecție 

11 Anexa 10 Raportul de Evaluare a dosarului de selecție 

12 Anexa 11 Centralizarea propunerilor de selecție pentru programul de practicã 

13 Anexa 12 Raportul de soluționare a contestațiilor 

 

  

 


