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I. CONTEXTUL PROIECTULUI  
 

Proiectul ”Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din 
regiunea Nord-Vest, ID 131217” urmărește creșterea participării în rândul elevilor din 

învățământul secundar superior și terţiar non-universitar cu profil de turism și 

alimentație din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și 

dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, 

consiliere și orientare profesională. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

OS1 - Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru 185 de elevi prin 

implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un 

program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea și egalitatea de șanse pe 

piața muncii pe o perioada de 17 luni.  

OS2 - Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea a 185 de elevi 

într-un program de practică dezvoltat prin proiect pe o perioadă de 19 luni.  

OS3 - Dezvoltarea cooperării între unitățile de învățământ cu profil de turism și 

alimentație și firme private din domeniu și dezvoltarea deprinderilor elevilor din regiunea 

Nord-Vest, prin dezvoltarea unei platforme online cu 3 module pe o perioada de 20 de 

luni. 

Principalele activități prin care proiectul răspunde nevoilor elevilor sunt: 

1. Organizarea de sesiuni de consiliere și orientare profesională pentru 185 elevi din 

grupul țintă; 

2. Derularea stagiilor de practica prin care elevii din grupul ținta să dobândească 

deprinderi și capacități practice în domeniile de turism și alimentație; 
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3. Realizarea unei platforme online prin intermediul căreia elevii din grupul ținta au 

posibilitatea: să acceseze informații din diverse domenii, inclusiv cel al 

antreprenoriatului, turismului și alimentației, să comunice cu specialiști din domeniu și 

să participe la stagii de practică;  

4. Organizarea de sesiuni de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesională 

în care se vor aborda subiecte relevante despre integrarea pe piața muncii, egalitatea 

de gen la locul de muncă, egalitatea de șanse pe piața muncii, etică la locul muncii, 

metode comportamentale pentru asigurarea principiului nediscriminarii la locul de 

muncă. 

Proiectul este implementat pe o perioada de 24 de luni de către: 

1.  RCG CENTRUL DE CONSULTANȚĂ NORD VEST ÎN MANAGEMENT ȘI ACHIZIȚII 

SRL, lider de parteneriat, 

2. TRIANBIA FORMARE SRL, partener 1.  

II. CADRU LEGISLATIV  
 

Documentele suport care stau la baza elaborării metodologiei de selecție grup țintă:  

▶ Contractul de finanțare ID POCU 633/6/14/131218, 

▶ Manualul beneficiarului varianta 27 octombrie 2020, 

▶ Ghidul indicatori POCU varianta septembrie 2020,  

▶ Directiva CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, 

transpusă în legislația națională prin Legea nr.677/2001, precum și a prevederilor 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 
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protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în 

legislația națională prin Legea nr.506/2004, 

▶ Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2014 – 2020, 

▶ GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE Stagii de practică elevi şi 

studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii,  

▶ 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, 

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

contractului individual de pregătire practică în învățământul dual. 

III. STRUCTURA GRUPULUI ȚINTĂ ȘI A INDICATORILOR PROIECTULUI  
 

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de 

dezvoltare Nord-Vest care urmează cursurile unei unități de învățământ cu profil de 

turism și alimentație, respectiv:  

▶ clasele a XI-a şi a XII-a pentru elevii de liceu,  

▶ clasele a X-a şi XI-a pentru elevii din şcolile profesionale,  

▶ toţi anii de studiu pentru elevii din unităţile de învăţământ postliceal. 

Grup țintă Valoare 

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la 
programe de educație/FP 

185 
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Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la 
programe de educație/FP din care din mediul rural și/sau persoane 
de etnie romă. 

19 

 

Cod Indicatori de rezultat Valoare 

4S120 Persoane (elevi) certificate la încetarea calității de participant 185 

4S121 Persoane (elevi) care își găsesc un loc de munca la 

încetarea calității de participant 

39 

4S122  Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea 

calității de participant 

19 

 

Cod Indicatori de realizare Valoare 

4S131 Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru 

participarea la programe de educație/FP 

185 

4S131.1 Persoane care beneficiază de sprijin pentru participarea la 

programe de educație/FP, din care: elevi, din care: roma 

4 

4S131.2  Persoane care beneficiază de sprijin pentru participarea la 

programe de educație/FP, din care: elevi, din care: din 

mediul rural 

15 
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IV. ETAPELE PROCESULUI DE SELECŢIE 
 

IV.1. CAMPANIA DE INFORMARE  

Grupul țintă va fi identificat de către echipa de implementare prin organizarea unei 

campanii de informare a elevilor din unitățile de învățământ cu profi de turism și 

alimentației,  regiunea N-V, după cum urmează:  

PASUL 1. Invitarea și participarea la conferința de lansare a proiectului a directorilor de 

Licee, Școlii Profesionale şi Şcoli Profesionale din domeniul turismului și alimentație, 

regiunea N-V;  

PASUL 2. Identificarea unităților de învățământ interesate de activitățile proiectului și 

încheierea de acorduri de colaborare;  

PASUL 3. Organizarea de sesiuni de informare pentru elevii și cadre didactice via 

online și față în față; 

Sesiuniile de informare vor fi desfășurate de echipa de implementare cu atribuţii în 

recrutare şi selecţie. Informații relevante furnizate vor fi despre oferta de activități pentru 

elevii interesați să se dezvolte profesional, modul de derulare a procesului de înscriere 

și admitere în grupului țintă.  

PASUL 4. Publicarea de anunțuri informative despre oportunitățile proiectului și 

procesul de selecție a elevilor, pe pagina de partenerilor, a colaboratorilor (unitățile de 

învățământ interesate de proiect) și pe canalele de social media (facebook, instagram, 

etc.). 
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IV.2. ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ  

Elevii interesați să participe la activitățile proiectului vor parcurge următorii pași:  

PASUL 1. Preînscrierea elevilor în grupul țintă  

Procesul de preînscriere va consta în completarea cu informații personale și 

profesionale formularul de preînscriere, elaborat în formatul googleform. Echipa de 

implementare va folosii informațiile colectate de la elevii pentru verificarea criteriilor de 

eligibilitate stabilite prin ghidul solicitantului.  

Aceste criterii sunt:  

- domiciliul în Regiunea Nord-Vest;  
- dintr-o unitatea de învățământ cu profil turism și alimentației:  

● din clasele a XI-a şi a XII-a pentru elevii de liceu,  
● din clasele a X-a şi XI-a pentru elevii din şcolile profesionale,  
● din toţi anii de studiu pentru elevii din unităţile de învăţământ 

postliceal. 

Doar elevii care vor îndeplini criteriile de eligibilitate vor putea să se înscrie în proiect.  

 

PASUL 2. Înscrierea elevilor în grupul țintă.  

Elevii interesații de activitățile proiectului vor completa și depune următoarele 

documentele:  

1) Cerere de înscriere în proiect; (Anexa 1) 
2) Acordul părinților/tutorilor de participare în proiect (în cazul în care elevul este 

minor); (Anexa 2) 
3) Nota informare și consimțământ privind protecția datelor cu caracter personal 
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pentru elev și părinte/reprezentant legal; (Anexa 3) 
4) Declarație evitarea dublei finanțări,  (Anexa 4) 
5) Copie Carte de Identitate elev și părinte (după caz viza flotant/alt document 

doveditor);  
6) Adeverință elev eliberată de unitatea de învățământ. 

Dosarul elevului se va depune în prima fază în formal electronic scanat urmând ca după 

selecția în grupul țintă, acesta să fie depusă personal sau prin curier în original la sediul 

S.C. Trianbia Formare S.R.L. 

În cazul elevilor minori, documentele de înscriere vor fi completate și semnate de 

părinții/reprezentanții legali ai acestora.  

Formulare pot fi completate electronic sau letric, clar, vizibil și corect cu date personale 

și profesionale ale elevului.  

Adeverința elevului va fi completată de unitatea de învățământ la care elevul este 

înscris și va furniza informații despre clasa, profilul și media generală obținută în 

semestrul anterior. 

 

IV.3. SELECȚIA ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

Procesul de selecție a elevilor este unul de importanță majoră pentru atingerea 

rezultatelor și indicatorilor propuși prin cererea de finanțare și respectarea condițiilor 

impuse de ghidul solicitantului. Având în vederea complexitatea procesului se 

urmărește aplicarea umătoarelor etape:  

Etapa I. Constituirea comisiei de selecție a grupului țintă și stabilirea atribuțiilor acestora 

În conformitatea cu cererea de finanțare comisia de selecție a grupului țintă va fi 
formată din:  
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Președinte: Florin Marin (Manager de proiect, S) 

Secretar: Alin Gabriel Diaconu (Asistent manager, S) 

Membrii: Andreea Roxana Petrean (Coordonator, P2) 

              Anuța Tomoiagă  (Tutore practică 1, S) 

      Diana-Mihaela Căuăcean (Tutore practică 2, P2) 

              Ana Viorica Cășvean (Expert grup țintă, P2) 

Pentru ca procesul de selecție să fie unul valid, comisia de selecție va fi constituită din 

cel puțin trei persoane din lista de mai sus.   

Comisia de selecție va fi consemnată prin Decizie internă de numire a comisiei.  

Atribuțiile și responsabilitățile comisiei de selecție:  

 Evaluarea dosarelor de înscriere în baza criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de 

departajare stabilite prin prezenta metodologie;  

 Centralizarea punctajelor obținute și elaborarea listei cu elevii admiși în grupul 

țintă;  

 Elaborarea raportului de selecție; 

 Primirea și soluționarea contestațiilor.  

Fiecare membru al comisiei își va exercitarea atribuțiilor cu onestitate, corectitudine și 

responsabilitate și transparență. 

Declinarea evaluării în cazul în care constată că un membru din comisie se află într-o 

situație de conflict de interese. 

Evaluarea obiectivă, strict pe baza principiilor transparenței și egalității de șanse dar și a 

criteriilor stabilite în prezenta metodologia de selecție grup țintă;  

Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participantilor;  
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Arhivarea și păstrarea în condiții optime de siguranță a formatului electronic al dosarelor 

pentru selecția în grupul țintă al proiectului.  

Comisia de selecție a grupului țintă se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie 

pentru admiterea în grupul țintă a elevilor. 

 

Etapa II - verificarea dosarelor de înscriere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate 

Expertul grup țintă va sprijini elevii în completarea și obținerea documentelor de 

înscriere. Acesta va verifica dosarul de înscriere şi va solicita informaţii suplimentare 

dacă este cazul. Verificarea se va face prin completare listei de verificare a 

documentelor prezentate pentru fiecare persoana identificată (Anexa 5). Prin acest 

formular se va urmării cu atenţie ca dosarul fiecărui membru al grupului ţintă să conţină 

minimul de documente necesare evaluării eligibilităţii sale în proiect.   

În scopul respectării principiului egalităţii de şanse între femei și bărbați şi 

nediscriminare, selecţie grupului ţintă, se vor realiza fără a afecta/marginaliza grupurile 

vulnerabile - minorităţi religioase şi etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane din mediul 

rural, persoane care suferă de boli ce poartă stigmat social etc. – și/sau alte grupuri 

vulnerabile conform legislaţiei în vigoare.  

 

Etapa III – ierarhizarea dosarelor de înscriere 

Selecția dosarelor se va realiza pe principiul primul venit - primul servit. 

Membrii echipei de implementare implicaţi în procesul de selecție vor analiza şi 

ierarhiza  dosarele de înscriere acordând un punctaj pentru fiecare elev declarat eligibil.  

Criterii de departajare a dosarului pentru fiecare membru al grupului țintă şi modul de 
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calcul pe fiecare dimensiune, astfel: 

CRITERIU Calcul 
punctaj 

Observaţii 

   A. NIVELUL DE STUDII  

Anul de studiu  

 

Max. 30 

pct. 

Se va acorda următorul punctaj:  

30 pct. elevilor din clasa XII – Liceu; Clasa XI Şcoala 

Profesională şi Anul III Şcoala Postliceală;  

20 pct. elevilor din clasa XI - Liceu; Clasa X Şcoala 

Profesională şi Anul II Şcoala Postliceală;  

10 pct. Anul I Şcoala Postliceală; 

  B. APARTENENŢA LA GRUPUL ŢINTĂ  

Categoria de grup 

ţintă   

 

Max. 30 

pct 
Se va acorda următorul punctaj:  

30 pct. elevilor care provin din mediul rural şi/sau etnie roma;  

20 pct. elevilor care provin din mediul urban; 

C. PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ 
 

Media generală 

din anul 

anterior/semetru 

anterior   

Max 40 

pct 

Punctajul se va calcula astfel: 

40 pct. pentru elevii cu media generală 8-10;  

30 pct. pentru elevii cu media generală 7-8;  

20 pct. pentru elevii cu media generală 6-7; 

10 pct. pentru elevii cu media generală 4-6. 
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Intrarea în grupul ţintă a persoanele declarate eligibile se va face în ordinea 

descrescătoare punctajului.  

Vor fi admiși pentru selecţie un număr de 185 de elevi care vor participa la sesiunile de 

consiliere şi orientare profesională şi stagii de practică organizate în cadrul proiectului.  

Comisia va completa Raportul de selecţie a (Anexa 7) şi Lista participanţilor selectaţi 

(Anexa 8), cu informaţii despre numărul persoanelor înscrise, punctajul obţinut, ID-

ul/COD-ul dosarului de înscriere. Cele două documentele vor fi publicate pe pagina web 

a proiectului şi vor fi aduse la cunoștința elevilor participanţi pe e-mail sau la telefon.   

Participanții la procesul de selecție vor avea acces la punctajele obținute și vor putea 

contesta punctajele obținute.  

Contestațiile se vor depune în scris la adresa de e-mail: unlockyourdreams217@gmail.com  

în atenția comisia de selecție, în termen de 3 zile lucrătoare acestea vor fi soluționate. 

 

Etapa IV – Admiterea în grupul ţintă 

Elevii selectaţi vor completa Formularul de înregistrare a participanţilor (Anexa 9) 

secţiunea A – intrarea în operaţiune. Secțiunea A. Intrarea în operațiune se va completa 

în termen de o săptămână (7 zile calendaristice) de la data la care participantul este 

implicat într-o activitate în cadrul proiectului. 

Procesul de admiterea va fi supravegheat de Expertul grup ţintă care va acordat suport 

elevilor în vederea completării integrală a F.I.P. cu informaţiile corecte.  

Formulare de înregistrare a participanţilor vor fi centralizate în registrul de grup ţintă – 

POCUform.  

mailto:unlockyourdreams217@gmail.com
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V. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE  
 

Procesul de selecție va fi organizat pe toată perioada proiectului începând cu luna 

februarie  2021. Calendarul poate fi modificat ori de câte ori este nevoie.  

Etapa Perioada Responsabili 
Campanie informare Ianuarie 2021 –  

Aprilie 2022 

Expert Grup țintă  

Asistent manager  

Preluarea dosarelor de 

candidatură 

Ianuarie 2021 –  

August 2022 

Expert Grup țintă  

Asistent manager 

Verificare condiții eliminatorii Februarie 2021 –  

August 2022 

Expert Grup țintă  

Asistent manager 

Evaluarea dosarelor Februarie 2021 –  

August 2022 

Comisie selecție 

Lista finală a elevilor 

selectați  

Februarie 2021 –  

August 2022 

Comisie selecție 

Depunerea și soluționarea 

contestațiilor 

Febuarie 2021 –  

August 2022 

Comisie selecție 

Decizia finală privind grupul 

tinta selectat 

Februarie 2021 –  

August 2022 

Comisie selecție 

Anunțarea rezultatelor Februarie 2021 –  

August 2022 

Expert Grup țintă  

Asistent manager 

Adimiterea în grupul țintă Februarie 2021 –  

August 2022 

Expert Grup țintă  
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VI. ANEXE

Anexa 1. Cerere de înscriere în proiect; 

Anexa 2. Acordul părinților/tutorilor de participare în proiect (în cazul în care elevul este 

minor); 

Anexa 3. Nota informare și consimțământ privind protecția datelor cu caracter personal 

elev și părinte/reprezentant legal; 

Anexa 4. Declarație evitarea dublei finanțări;  

Anexa 5. Listă de verificare; 

Anexa 6.  Decizie numire comisie de selecţie;  

Anexa 7. Raport de selecţie;  

Anexa 8. Lista participanţilor selectaţi;  

Anexa 9. Formular de înregistrare a participanţilor,  

Anexa 10. Centralizator colectare rezultate şi indicatori, 

Anexa 11. Strategia de comunicare.  

Întocmit,  

Expert Grup țintă 

Ana Viorica Cășvean 
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