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1. CADRU GENERAL 
 

Prezenta metodologie a fost elaborata in vederea identificarii, selectarii, recrutarii si mentinerii 

Grupului Tinta in cadrul proiectului “OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN 

PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII” 

POCU/410/3/14/126311. 

Obiectivul general al proiectului consta in accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in 
cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru 
persoanele cu sanse mici de angajare, cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe 
somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel 
redus de educatie, a cetatenilor români apartinând minoritatii roma, si a persoanelor din mediul rural, in 
special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta si imbunatatirea nivelului de competente, 
inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite in sistem non-formal si informal al 
somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), 
persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor români apartinând 
minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-
subzistenta prin acordarea de pachete integrate si personalizate care sa asigure cresterea ocuparii si 
imbunatatirea nivelului de competente din teritoriul ITI Delta Dunarii. 
Proiectul contribuie la tema secundara inovarea sociala prin: Dezvoltarea de parteneriate pentru 
dezvoltarea de abordari inovative pentru integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor din grupul 
tinta prevazuta in subactivitatea A4.1 Identificarea locurilor de munca vacante. Activitate desfasurata de 
expertii job club si consilier vocational plasare = 221971,88 lei reprezentand 6,84% din valoarea totala 
a proiectului. 
Proiectul contribuie la tema secundara Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor 
informatiei si comunicatiilor prin achizitia de licente de programe care asigura o mai buna folosire a 
competentelor digitale Total buget tema secunadara secundara Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si 
a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor = 248.000,00 lei reprezentand 7,64% din bugetul 
proiectului reprezentand echipamente  informatice si software aferent. 
Proiectul contribuie la tema secundara a nediscriminarii realizate cu ajutorul subactivitatii A2.1 
Selectarea grupului tinta, activitate desfasurata de expertii de informare si agenti de recrutare grup tinta= 
332957,82lei reprezentand 10.25% din valoarea totala a proiectului 
 
 
Proiectul contribuie la tema secundara inovarea sociala prin: 
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Dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltarea de abordari inovative pentru integrarea pe piata fortei de 
munca a persoanelor din grupul tinta prevazuta in subactivitatea A4.1 Identificarea locurilor de munca 
vacante. Aceasta activitate este desfasurata de expertii job club si consilier vocational plasare = 
229.161,58 lei, reprezentand 5,28% din valoarea totala a proiectului. 
Proiectul contribuie la tema secundara Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor 
informatiei si comunicatiilor, prin achizitia de licente de programe care asigura o mai buna folosire a 
competentelor digitale. Total buget tema secundara Îmbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii 
tehnologiilor informatiei si comunicatiilor = 405.687,20 lei, reprezentand 9,34% din bugetul proiectului 
reprezentand echipamente si aplicatii informatice. 
Proiectul contribuie la tema secundara Nediscriminare, prin intermediul subactivitatii A2.1 Selectarea 
grupului tinta, activitate desfasurata de expertii de informare si agenti de recrutare grup tinta = 
155.174,38 lei, reprezentand 3,57% din valoarea totala a proiectului. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 
OS1: Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control performant al proiectului prin 
monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii impactului proiectului asupra 
grupului tinta vizat precum si asigurarea vizibilitatii finantatorului si a activitatilor proiectului, cu ajutorul 
unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, obiectiv aferent activitatii 1 a proiectului ce va 
avea ca rezultat 280 persoane sprijinite din care 130 Persoane care, la incetarea calitatii de participant, 
au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, 210 Persoane care, la 
incetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea 
indicatorilor 4S8,4S6,4S201. 
 
2. OS2: Imbunatatirea nivelului de competenete al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii 
de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de 
educatie, al cetatenilor români apartinând minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, in special 
cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta prin implementarea de programe de formare 
profesionala a adultilor; obiectiv aferent activitatii 2 a proiectului ce va avea ca rezultat 280 persoane 
sprijinite din care 140 someri si inactivi,28 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 28 someri pe termen lung 
, 2 persoane cu dizabilitati,6 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 6 persoane 
Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),56 persoane de etnie roma, 84 persoane 
din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S8,4.S.8.1, 4S8.1.3, 4S8.1.1, 
4.S.8.2, 4.S.8.3, 4S8.1.2, 4S8.1.4 ,4S8.1.5 
 
3. OS3: Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor 
si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor 
cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor români apartinând minoritatii roma 
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si al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta; 
obiectiv aferent activitatii 3 a proiectului ce va avea ca rezultat 210 Persoane care, la incetarea calitatii 
de participant, dobândesc o calificare din care 105 someri si inactivi,21 persoane cu vârsta peste 54 de 
ani, 26 someri pe termen lung , 2 persoane cu dizabilitati,2 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau 
gimnaziale (ISCED 2), 2 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),42 persoane de 
etnie roma, 63 persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S6, 
4.S.6.1, 4S6.1.3, 4S6.1.1, 4.S.6.2, 4.S.6.3, 4S6.1.2 , 4S6.1.4 , 4S6.1.5 
 
4. OS4: Cresterea ocuparii somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, 
lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, 
cetatenilor români apartinând minoritatii roma si persoanelor din mediul rural, in special cele din 
agricultura de subzistenta si semi-subzistentaprin organizarea burselor locurilor de munca si alte activitati 
de mediere; obiectiv aferent activitatii 4 a proiectului ce va avea ca rezultat 130 Persoane care, la 
incetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate 
independenta din care 65 someri si inactivi,13 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 15 someri pe termen 
lung , 1 persoane cu dizabilitati,2 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 2 
persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),26 persoane de etnie roma, 39 
persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S201, 4.S.201.1, 
4.S.201.1.3, 4S201.1.1, 4S201.1.2, 4S201.1.4, 4S201.1.5, 4.S.201.2,4.S.201.3 
 
5. OS5 Asigurarea unei organizari temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata 
forfetara, pe intreaga perioada de implementare a proiectului si respectarea masurilor minime de 
informare si publicitate. 
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2. DESCRIERE CONTEXT SI GRUP TINTA 

 

Context: 

Pentru a reduce disparitatile importante legate de accesul si participarea pe piata muncii a 

anumitor categorii dezavantajate se vor asigura programe de formare, certificare si ocupare 

pentru reintegrarea pe piata muncii a lucratorilor vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, 

persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor români apartinând minoritatii roma si al al 

persoanelor din mediul rural. 

 

In prezent, zona este prinsa intr-un cerc vicios: infrastructura educationala precara, dublata de 

incapacitatea inerenta de a atrage profesori calificati in zonele izolate; abilitati profesionale scazute 

si o forta de munca relativ redusa si in declin, implicând un nivel slab de atragere a investitorilor; 

medie scazuta a productivitatii si salariilor; baza de impozitare redusa la nivel local, impunând 

constrângeri bugetare severe. Rata somajului raportata in Inima Deltei sau in zona de studiu nu 

este diferita de cea din alte parti, dar exista un procentaj mai mare de solicitanti pentru ajutor de 

somaj in cadrul Deltei. Intr-adevar, ocuparea fortei de munca raportata, ca procent din populatia 

totala, este – conform recensamântului din 2011 – mai mare in Inima Deltei in comparatie cu alte 

zone: 44 la suta fata de 43 la suta in zona de studiu, si 38 la suta in judetele Tulcea si Constanta. O 

posibila explicatie este ca cei angajati neoficial nu se considera someri. Statisticile de ocupare a 

fortei de munca trebuie interpretate cu avertismentul ca – in special aplicabil la Inima Deltei – 

locurile de munca sunt extrem de dependente de sezon, iar activitatile tipice pentru câstig salarial 

cu privire la pescuit sau turism dureaza numai 8 sau respectiv 6 luni. De exemplu, aproximativ 26 

la suta din muncitorii din Inima Deltei s-au identificat drept liber profesionisti in comparatie cu 

15 la suta in zona invecinata si 18 la suta in judetul Tulcea. Conform datelor de sondaj pentru 

bugetul gospodariilor din 2011, locuitorii din judetul Tulcea sunt mai saraci decât locuitorii din 
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Constanta si cetateanul român de rând. Folosind chintile de cheltuieli se poate observa cum o 

pondere mai mare a populatiei din judetul Tulcea (aproximativ 37 la suta) face parte din chintila 

cu cel mai mic venit din România comparativ cu România (20 la suta) si judetul Constanta (27 la 

suta din populatia judetului Constanta). 

Principala problemă a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii poate fi definită drept 

competitivitate scăzută a acestora, în vederea ocupării unui loc de muncă. Cauzele competitivităţii 

scăzute sunt diverse şi în cele mai multe cazuri o persoană este afectată de mai mult de una dintre ele. 

Nivelul scăzut de educaţie reprezintă una dintre aceste cauze. Studiile arată că niveluri scăzute de 

educaţie se regăsesc atât în rândul persoanelor de etnie romă, cât şi în rândul persoanelor cu dizabilităţi 

şi a persoanelor din mediul rural. Suplimentar, lipsa unei calificări sau reducerea dezirabilităţii calificării 

avute pe piaţa muncii contemporană conduce de asemenea la dificultăţi în procesul de integrare 

profesională. În această situaţie putem include şomerii şi persoanele active peste 54 de ani, persoanele 

de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele din mediul rural şi persoanele cu niveluri scăzute de 

educaţie, care în mod evident nu oferă nicio calificare. Fără o calificare dezirabilă pe piaţa muncii, 

persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile au şanse scăzute de integrare profesională, chiar şi în regiuni 

precum cele vizate de proiect în care rata şomajului este sub media naţională. Eşecul în procesul de 

integrare profesională menţine aceste persoane şi familiile acestora în starea de vulnerabilitate şi 

dependenţă de sistemul de servicii sociale.  

 

Astfel, raspunzând la acesta problematica specifica, subactivitatile A3.1 si A3.2 din cadrul proiectului 

vor oferi cursuri de initiere si calificare, precum si certificarea competentelor profesionale ale GT 

obtinute pe alte cai decat cele formale pentru 210 de beneficiari ai proiectului din teritoriul ITI Delta 

Dunarii, care vor oferi certificare si competente dezirabile pe piata muncii pentru persoane dezavantajate, 

crescând exponential sansele acestora de integrare. Cursurile de initiere vizeaza dezvoltarea 

competentelor generale/transversale, care pot aduce beneficii oricarui candidat: competente TIC, extrem 
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de solicitate pe piata muncii la toate categoriile de candidati. Cursurile vor fi oferite beneficiarilor in 

urma participarii la seminarii de tip “mese rotunde”, in cadrul carora membrii GT vor beneficia de 

instrumente moderne prin care isi vor putea descoperi abilitatile si aptitudinile, scopul acestora fiind de 

a le permite sa isi descopere calitatile si sa dobandeasca incredere de sine. De asemenea cursurile vor fi 

organizate in locatii cât mai accesibile pentru grupele de beneficiari participanti la acestea, facilitând 

prezenta acestora la activitati. 

Modalitatea integrata a abordarii cresterii ratei de ocupare in rândul categoriilor de beneficiari vizate in 

cadrul proiectului, raspunde in totalitate nevoilor specifice ale persoanelor aflate intr-o situatie dificila 

pe piata muncii, oferindu-se servicii integrate complexe in vederea sprijinirii acestora: informare, 

consiliere si orientare profesionala, formare de competente de baza si calificare/recalificare, medierea 

directa a incluziunii pe piata muncii in relatie cu angajatorii. Toate actiunile din cadrul proiectului 

pornesc de la nevoile specifice ale fiecarui beneficiar, urmarind intarirea acelor componente si 

dezvoltarea acelor capacitati individualizate la fiecare persoana, astfel incât sa maximizeze sansele 

interventiei in vederea unei integrari de succes pe piata muncii. Prin activitatile sale proiectul va contribui 

la cresterea numarului de persoane care au o calificare solicitata pe piata muncii si care au competente si 

abilitati potrivite pentru dinamica actuala a pietei muncii. De asemenea proiectul va contribui la 

integrarea propriu-zisa a persoanelor pe piata muncii, fiind preconizate a fi angajate minim 130 de 

persoane. Nu in ultimul rând, proiectul faciliteaza un parteneriat durabil intre organizatii non-profit in 

vederea dezvoltarii continue de masuri inovative de crestere a ratei de ocupare venite in 

complementaritate cu masurile clasice oferite in sistemul de servicii de stat. 

Identificarea, recrutarea şi menţinerea grupului ţintă în proiect sunt asigurate de catre beneficiar si 

partener.  
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Grup tinta: 

Conform GSCS „Imbunatatirea nivelului de competente profesionale si cresterea gradului de 

ocupare a somerilor si persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural din 

teritoriul ITI Delta Dunarii ” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 , pentru proiectele implementate 

in/din teritoriul ITI Delta Dunarii, rezultatul minimul obligatoriu pentru GT este de 200 persoane 

(indicatorul de realizare 4.S.8). 

In cadrul prezentului proiect, GT eligibil cuprinde urmatoarele categorii de persoane cu 

domiciliul/resedinta exclusiv pe teritoriul ITI Delta Dunarii, unde se implementeaza activitatile 

proiectului: 

a) someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), 

persoanele cu dizabilitati,persoanele cu nivel redus de educatie; 

b) persoane din mediul rural, in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta; 

c) cetateni români apartinând minoritatii roma; 

Proiectul prevede pentru GT, persoane care beneficiaza de sprijin, un numar de 280 persoane 

(4S8) din care:  

• Persoane care, la incetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare - 210 persoane (4S6), 

reprezentand 75% din indicatorul 4S8; 

• Persoane care, la incetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care 

desfasoara o activitate independenta - 130 persoane (4S201), reprezentand 46,43% din indicatorul 

4S8; acestea avand domiciliul/resedinta exclusiv pe teritoriul ITI Delta Dunarii si structurat astfel: 

Indicator 4.S.8.1 reprezentand 50% din indicatorul 4.S.8-140 persoane; 

Indicator 4.S.8.1.3 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.8.1-28 persoane; 

Indicator 4.S.8.1.1 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.8.1-28 persoane; 

Indicator 4.S.8.1.2 reprezentand 1,43% din indicatorul 4.S.8.1-2 persoane; 

Indicator 4S8.1.4 reprezentand 4,29% din indicatorul 4.S.8.1-6 persoane; 
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Indicator 4.S.8.1.5 reprezentand 4,29% din indicatorul 4.S.8.1-6 persoane; 

Indicator 4.S.8.2 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.8-56 persoane; 

Indicator 4.S.8.3 reprezentand 30% din indicatorul 4.S.8-84 persoane; 

Indicator 4.S.6.1 reprezentand 50% din indicatorul 4.S.6-105 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.3 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.6.1-21 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.1 reprezentand 24,76% din indicatorul 4.S.6.1-26 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.2 reprezentand 1,90% din indicatorul 4.S.6.1-2 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.4 reprezentand 1,90% din indicatorul 4.S.6.1-2 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.5 reprezentand 1,90% din indicatorul 4.S.6.1-2 persoane; 

Indicator 4.S.6.3 reprezentand 30% din indicatorul 4.S.6-63 persoane; 

Indicator 4.S.6.2 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.6.-42 persoane; 

Indicator 4.S.201.1 reprezentand 50% din indicatorul 4.S.201-65 persoane; 

Indicator 4.S.201.1.3. reprezentand 20% din indicatorul 4.S.201.1-13persoane; 

Indicator 4S.201.1.1 reprezentand 23,08% din indicatorul 4.S.201.1-15 persoane; 

Indicator 4S.201.1.2 reprezentand 1,54% din indicatorul 4.S.201.1-1 persoane; 

Indicator 4S.201.1.4 reprezentand 3,08% din indicatorul 4.S.201.1-2 persoane; 

Indicator 4S.201.1.5 reprezentand 3,08% din indicatorul 4.S.201.1 -2 persoane; 

Indicator 4.S.201.2 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.201-26 persoane; 

Indicator 4.S.201.3 reprezentand 30% din indicatorul 4.S.201-39 persoane. 

Indicator specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin 

proiecte de sprijin pentru formare /schimb de bune practici=210 pers. 

Potrivit Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii (SIDDDD), comunitatile mici si mai 

degraba izolate, constituie specificul ariei Delta Dunarii. Cele patru orase din zona fac parte dintre cele 

mai mici orase din þara (sub 10.000 locuitori), iar 19 dintre cele 33 de comune au mai puþin de 2.500 

locuitori. 
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Cu alte cuvinte, asa cum se arata în Strategia naþionala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 

în perioada 2015-2020, atât localitaþile urbane cât si cele rurale din Delta Dunarii fac parte dintre 

comunitaþile cele mai dezavantajate din þara cu privire la, printer altele: nivelul de educaþie a populaþiei 

în vârsta de munca, ce este relativ scazut, si rata de ocupare a forþei de munca în sectoarele nonagricole, 

relativ redusa. La acestea se adauga izolarea geografica, Delta Dunarii fiind o zona izolata, inaccesibila, 

si - prin alegerea rezidenþilor sai - o regiune cu o populaþie în scadere. Migraþia, catre alte judeþe si în 

afara graniþelor României, este una dintre cele mai mari din þara, si a dus la o scadere constanta a 

populaþiei. În plus, populaþia cunoaste un trend de îmbatrânire si este dispersata pe o arie larga, ceea ce 

prezinta constrângeri semnificative pentru dezvoltarea infrastructurii, devenind astfel un grup 

vulnerabil.Principala problema a grupurilor vulnerabile pe piata muncii poate fi definita drept 

competitivitate scazuta a acestora, in vederea ocuparii unui loc de munca. Cauzele competitivitatii 

scazute sunt diverse si in cele mai multe cazuri o persoana este afectata de mai mult de una dintre ele. 

Nivelul scazut de educatie reprezinta una dintre aceste cauze. Studiile arata ca niveluri scazute de 

educatie se regasesc atât in rândul persoanelor de etnie roma, cât si in rândul persoanelor cu dizabilitati 

si a persoanelor din mediul rural. Suplimentar, lipsa unei calificari sau reducerea dezirabilitatii calificarii 

avute pe piata muncii contemporana conduce de asemenea la dificultati in procesul de integrare 

profesionala. In aceasta situatie putem include somerii si persoanele active peste 54 de ani, persoanele 

de etnie roma, persoanele cu dizabilitati, persoanele din mediul rural si persoanele cu niveluri scazute de 

educatie, care in mod evident nu ofera nicio calificare. Fara o calificare dezirabila pe piata muncii, 

persoanele apartinând grupurilor vulnerabile au sanse scazute de integrare profesionala, chiar si in regiuni 

precum cele vizate de proiect in care rata somajului este sub media nationala. Esecul in procesul de 

integrare profesionala mentine aceste persoane si familiile acestora in starea de vulnerabilitate si 

dependenta de sistemul de servicii sociale. 
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3. CONDITII DE ELIGIBILITATE GRUP TINTA  

Pentru a intra in Grupul Tinta al proiectului, persoana interesata va trebui sa indeplineasca 

cumulativ urmatoarele cinci conditii de eligibilitate: 

- Are domiciliul/reşedinţa în tot teritoriul ITI Delta Dunarii, compus din cele 4 orase si 33 

de localitati, atat in zone urbane cat si în zone rurale 

- Face parte din minim una dintre categoriile de grup tinta ale proiectului: 

o Someri si persoane inactive; 

o Persoane din mediul rural; 

o Cetateni romani apartinand minoritatii de etnie roma; 

- Are varsta mai mare de 25 de ani; 

- Are studii minime ISCED 2; 

- Este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Operațiunea: Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 și 3.6 
Titlu proiect: OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII 
Cod smis: 126311  
Cod apel: POCU/410/3/14/Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 si 3.6/Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de  
ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.  
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

 

4. MODALITATILE DE IDENTIFICARE, RECRUTARE SI MENTINERE A 
GRUPULUI TINTA 

   

Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta in proiect sunt asigurate de catre 

beneficiar si partener. 

Modalitatile de identificare si recrutare a grupului tinta vor fi:  

Prospectarea directa (informare si convingere), referirea dar si autoreferirea (solicitarea directa a 

persoanelor de a face parte din grupul tinta). 

• Vor fi publicate anunturi in presa regionala si locala pentru informarea opiniei publice, 

constientizarea/motivarea grupului tinta pentru a participa la activitatile proiectului.  

• Vor fi realizate si distribuite materialele de promovare.  

• Va fi creata o sectiune web unde vor fi postate activitatile derulate si rezultatele proiectului, 

iar continutul va fi actualizat permanent. 

Activitatea corespondenta in proiect este Subactivitatea 2.1 ”Selectarea grupului tinta”. 

Subactivitatea va viza tot teritoriul ITI Delta Dunarii, compus din cele 4 orase si 33 de localitati. 

Informarea publicului se va face prin intermediul campaniilor de informare, facebook, 

anunturilor din presa locala. 

Modalitatea de implementare a acestei subactivitati presupune urmatorii pasi:  

• Redactarea de catre Expertul de informare a materialelor informative (brosuri, 

anunturi de presa) care vor contine informatii privind toate activitatile proiectului, beneficiile 

participarii la aceste activitati, precum si o prezentare a programelor de formare profesionala si a 

competentelor dobandite in urma certificarii.  

• Brosura va fi multiplicata si diseminata ulterior cu ajutorul Agentilor de recrutare 

si mentinere Grup Tinta, care vor avea si sarcina de a comunica in detaliu activitatile proiectului 

potentialilor beneficiari, in momentul distribuirii brosurii.  
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• Se vor organiza minim 3 campanii de informare, in cadrul carora Expertul de 

informare va prezenta potentialilor beneficiari activitatile ce se vor organiza in cadrul proiectului 

si le va raspunde/clarifica eventualelor intrebari/neclaritati.  

INFORMAREA SI PUBLICITATEA in cadrul proiectului se va realiza prin intermediul 

conferintelor de lansare si finalizare a proiectului, prin materialele promotionale realizate in 

cadrul proiectului si prin utilizarea retelelor de socializare. Toate vor respecta Manulul de 

identitate vizuala POCU 2014-2020. Toate materialele publicitare din cadrul proiectului vor avea 

elemente de identificare specifice Programului Operational Capital Uman: sigla Uniunii Europene, 

sigla Guvernului României, precum si cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, insotite de 

mentiunea „Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020”. Pentru a se 

asigura vizibilitatea proiectului la sediul fiecarui partener in zona de intrare va fi expus un afis 

(dimensiune minima A3) cu informatii despre proiect, inclusive contributia financiara a UE, vor fi 

expuse roll-upuri cu informatii despre proiect, inclusive contributia financiara din partea UE in 

cadrul tuturor evenimentelor organizate (conferinte, seminarii, cursuri, intâlniri cu angajatorii, 

etc). 

Campaniile de informare si constientizare vor oferi un cadru de discutii si despre Obiectivul 

General al POCU 2014 – 2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul Specific 

2 – “Imbunatatirea nivelului de competenete al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe 

somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor 

cu nivel redus de educatie, al cetatenilor români apartinând minoritatii roma si al persoanelor din 

mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta prin implementarea 

de programe de formare profesionala a adultilor”, precum si despre Obiectivul Specific 3- 

“Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor 

si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), 

persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor români 
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apartinând minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de 

subzistenta si semi-subzistenta”. 

Participantii la campaniile de informare care isi doresc sa participe la activitatile 

proiectului, vor completa cu date personale si de contact (nume si prenume, CNP, adresa de 

domiciliu si numar de telefon) si vor semna Lista participantilor. Datele vor fi colectate si 

inregistrate in sistemul de management al grupului tinta de catre Agentii de grup tinta si Expertul 

de informare. Conform organigramei create la nivelul proiectului, expertii implicati in 

desfasurarea Activitatii 2.1 sunt subordonati direct Managerului de proiect. 

Persoanele apartinând grupului tinta din cadrul prezentului proiect vor avea 

domiciliul/resedinta exclusiv in teritoriul ITI Delta Dunarii, conform anexei 10.1 a GSCS. 

Fiecare persoana va completa si semna: 

- Anexa 8 – FGT; 

- Acord utilizare date cu caracter personal; 

- Declaratie dubla finantare; 

- Declarație privind incadrarea in GT; 

- Declaratie - etnie roma (dupa caz). 

Datele vor fi colectate si inregistrate in sistemul de management al grupului tinta de catre Agentii de 

recrutare si mentinere grup tinta si Expertul de informare. Conform organigramei create la nivelul 

proiectului, expertii implicati in desfasurarea Activitatii 2.1 sunt subordonati direct Managerului de 

proiect.  

 

IDENTIFICAREA SI IMPLICAREA MEMBRILOR GRUPULUI TINTA IN 

ACTIVITATILE PROIECTULUI va fi realizata atât direct prin incheierea de acorduri de 

colaborare cu institutii relevante de la nivel comunitar (autoritati locale, agentii judetene/locale de 

ocupare a fortei de munca) si prin actiuni de recrutare directa in comunitatile din teritoriul ITI 
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Delta Dunarii, cât si indirect prin promovarea activitatilor proiectului prin distribuirea 

materialelor promotionale si prin intermediul retelelor de socializare. In vederea recrutarii vor fi 

realizate sesiuni de informare de grup, atât in comunitati rurale, cât si in comunitati urbane, in 

cadrul carora vor fi prezentate activitatile proiectului potentialilor beneficiari de catre cei 3 

experti. 

Mentinerea GT la activitatile proiectului se va asigura prin mobilitatea echipei de proiect 

si a locatiilor de sustinere a cursurilor de formare si a celorlalte activitati din proiect. 

Astfel, in beneficiul GT activitatile de informare, consiliere si mediere pe piata muncii vor 

fi realizate atât la sediile partenerilor, cât si pe teren (in locatii obtinute prin acorduri de colaborare 

cu autoritatile locale) si de asemenea cursurile, in masura in care structura participantilor permite, 

vor fi organizate in locatii usor de ajuns pentru participanti. 

Prezentul proiect prevede PACHETE PERSONALIZATE de masuri pentru fiecare 

categorie de grup tinta si in functie de nivelul lor de OCUPABILITATE .In functie de functie de 

nivelul de ocupabilitate care va fi identificat pentru fiecare beneficiar din grupul tinta se vor realiza 

masuri si pachete personalizate . 

Actiunile planificate urmaresc implementarea unui set complex de masuri, care vizeaza 

imbunatatirea accesului la piata muncii pentru aceste categorii de persoane , precum si cresterea 

gradului de insertie profesionala si indirect, sociala, prin imbunatatirea aptitudinilor si a 

competentelor acestora. Actiunile vor fi implemntate la nivelul intregii regiuni . 

Persoanele din grup tinta vor beneficia de un pachet personalizat de informare in cadrul 

activitatii 2.1, de consiliere in cadrul activitatii 2.2, de formare profesionala in cadrul activitatii 3.1 

sau de certificare de competente in cadrul activitatii 3.2, activitati de mediere in cadrul activitatii 

4.2, de asistenta pentru inceperea unei afaceri prin activitatea 4.2, de oportunitatea de a primi 

prime de mobilitate sau subventionarea locului de munca realizate in urma incheierii de 
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parteneriate cu Agentiile de ocupare locale prezentandu-i-se oportunitatile de angajare in cadrul 

programelor subventionate de agentiile de munca. 

 

5. CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURA PENTRU PARTICIPAREA LA 
ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect, prin semnarea unor declaratii pe 

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

pentru situatia vizata, conform prezentului Ghid al solicitantului – Conditii specifice si a Anexelor 

acestuia. 

 

Activitatea corespondenta in proiect este Subactivitatea 2.1 ”Selectarea grupului tinta”. 

- Anexa 8 – FGT; 

- Acord utilizare date cu caracter personal; 

- Declaratie dubla finantare; 

- Declarație privind incadrarea in GT; 

- Declaratie - etnie roma (dupa caz). 

Documentele personale solicitate fiecarui potential membru al Grupului Tinta, sunt: 

- Carte de identitate/Buletin de identitate; 

- Certificat nastere; 

- Certificat de casatorie (daca este cazul) 

- Ultima diploma de studii; 

- Carnet somer indemnizat – daca este cazul - (persoana declara in Anexa 4  ca este somer 

indemnizat), respectiv: 

� Inactiv; 

 Somer, din care: 
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      Somer indemnizat; 

�      Somer neindemnizat, din care: 

�  Somer inregistrat la AJOFM;      

�  Somer neinregistrat la AJOFM; 

�      Somer pe termen lung 

� Somer inregistrat la AJOFM;      

�  Somer neinregistrat la AJOFM; 

- Adeverinta somer inregistrat la AJOFM – daca este cazul – (persoana declara in Anexa 4 ca 

este: somer, somer neindemnizat, inregistrat la AJOFM), respectiv: 

� Inactiv; 

 Somer, din care: 

�      Somer indemnizat; 

      Somer neindemnizat, din care: 

  Somer inregistrat la AJOFM;      

�  Somer neinregistrat la AJOFM; 

�      Somer pe termen lung 

� Somer inregistrat la AJOFM;      

�  Somer neinregistrat la AJOFM; 

- Adeverinta somer inregistrat la AJOFM – daca este cazul – (persoana declara in Anexa 4 ca 

este: somer pe termen lung, somer neindemnizat, neinregistrat la AJOFM). 

- Dosarul de candidatura complet va fi preluat de catre Agentii recrutare si mentinere Grup Tinta. 
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6. SELECTIA DOSARELOR DE CANDIDATURA  

Se vor analiza si evalua dosarele candidatilor de catre Expertul de informare si Agentii de recrutare si 

mentinere Grup Tinta, iar finalizarea procesului de selectie se va realiza prin intocmirea Procesului  

verbal de eligibilitate/ neeligibilitate; 

Procedura de selectie va asigura transparenta procesului de selectie pe baza respectarii 

principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii. Egalitatea de sanse reprezinta un drept 

fundamental si o conditie obligatorie pentru asigurarea participarii oricarei persoane la viata 

economica si sociala, indiferent de rasa, gen, nationalitate, religie, etnie, limba, categorie sociala, 

handicap, vârsta, boala cronica necontagioasa. Astfel, la constituirea grupului tinta nu se va face 

nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta ce ar avea ca scop restrângerea, inlaturarea 

recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a unor drepturi recunoscute de lege, 

in domeniul politic, economic, social sau cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. 

Stabilirea Metodologiei de selectie si inregistrare grup tinta este foarte importanta, cu impact 

asupra demararii proiectului. Planul de comunicare ce se va realiza in cadrul metodologiei este de 

asemenea foarte important. Subactivitatea presupune selectia grupului tinta in urma campaniilor 

de informare, in baza metodologiilor elaborate si a chestionarelor aplicate. Se vor completa anexele 

de grup tinta si declaratiile rezultate in urma elaborarii metodologiilor. Solicitantul poate solicita 

documente in vederea inscrierii membrilor grupului tinta in proiect, deoarece este operator 

autorizat de prelucrare a datelor personale. 

Se aplica pricipiul “Primul venit, primul servit”. Daca este cazul, persoanele care se inscriu primele 

si indeplinesc criteriile de eligibilitate, au prioritate in procesul de selectie. Datele vor fi colectate, 

monitorizate si raportate Managerului de proiect de catre Agentii de grup tinta si Expertul de 

informare. Tintele propuse pentru aceasta subactivitate sunt stabilite in corelare cu graficul de 

planificare a activitatii, resursele financiare, umane si materiale prevazute. 
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Din perspectiva geografica, grupul tinta va avea in componenta beneficiari ai activitatilor 

proiectului din teritoriul ITI Delta Dunarii: 

• Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Sacele- judetul Constanta 

• Municipiul Tulcea, Oras Babadag, Oras Isaccea, Oras Macin, Oras Sulina, Baia, Bestepe, C.A. 

Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crisan, Frecatei, Greci, Grindu, 

I.C.Bratianu, Jijila, Jurilovca, Luncavita, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu,  Mihail 

Kogalniceanu, Murighiol, Niculitel, Nufaru, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava 

Cercheza, Smârdan, Somova, Valea Nucarilor, Vacareni- judetul Tulcea 

 

Dupa finalizarea intregului proces de identificare, selectie si recrutare a membrilor Grupului Tinta, 

Agentii de recrutare si mentinere Grup Tinta si Expertul de informare intocmesc baza de date cu 

persoanele recrutate pentru a face parte din Grupul Tinta. 

 

 

 

 




