
 
 
 

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

Titlu Proiect: Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației 

pentru elevii din regiunea Nord-Vest, SMIS: 130627 

Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din 

regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de munca și dezvoltarea deprinderilor 

socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională 

pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație. 

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI 

În cadrul proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și 

alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, grupul țintă este format din: Elevi cu 

domiciliul în regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmează cursurile unei unități de 

învățământ cu profil de turism și alimentație. 

Se vor identifica următoarele: 200 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și 

alimentație din regiunea Nord-Vest din care se vor selecta 185 de elevi. 

Grupul țintă este reprezentat de: 185 persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru 

participarea la programe de educație/formare profesională, dintre care 19 elevi de etnie 

romă. 

Calificările și nivelurile de calificare pentru care se realizează pregătirea sunt următoarele: 

- Elevi ISCED 3, nivel de calificare 4 - din cadrul unităților de învățământ din regiunea 

Nord-Vest, cu specializări în domeniul turism și alimentație publică. 

- Elevi ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri 

organizate la nivelul unităților de învățământ din regiunea Nord-Vest, cu specializări în 

domeniul turism și alimentație publică. 

 



 
 
 

 

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI 

La selecție pot participa persoane care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de 

eligibilitate: 

1. Sunt elevi domiciliați în Regiunea Nord Vest 

2. Sunt înregistrați la o unitate de învățământ secundar superior (liceu, școală 

profesională) sau terțiar non-universitar (postliceala), localizată în regiunea Nord-Vest, 

cu profil în domeniul turismului și alimentației publice. 

3. Sunt înscriși în una dintre clasele: 

a. A XI-a și a XII-a pentru elevii de liceu 

b. A X-a și a XI-a pentru elevii din școlile profesionale  

c. Toți anii de studiu pentru elevii din unitățile de învățământ postliceal. 

Selecția și ierarhizarea membrilor din grupul țintă, în scopul ocupării unui loc în cadrul 

proiectului, se va face ținând seama de următoarele criterii: 

1. Elevii din ani terminali vor avea prioritate 

2. Apartenența la etnia romă constituie o prioritate 

În cazul în care vor exista înscrieri/solicitări de apartenență la grupul țintă într-un număr mai 

mare decât locurile prevăzute prin proiect, vor fi aplicate criteriile de departajare, respectiv: 

1. Mediile obținute în semestrul anterior. Astfel, elevul cu media mai mare va avea 

prioritate. 

2. Data înscrierii în grupul țintă. În cazul în care doi sau mai mulți elevi au aceiași medie, 

următorul criteriu de departajare aplicat va fi reprezentat de data înscrierii în grupul 

țintă. Astfel, primul înscris va avea prioritate în a accede în cadrul programului.  

Metodologia de selecție a grupului țintă în vederea participării la stagiile de practică și la 

activitățile din cadrul proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul 

turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, cod Smis 130627, este 

disponibilă pe pagina beneficiarului www.galbn.ro, la secțiunea dedicată proiectului. 

În conformitate cu Metodologia de selecție, înscrierea participanţilor se va face prin depunerea 

unui formular de preînscriere și a unui dosar de înscriere, care va conține următoarele 

documente și formulare:  

http://www.galbn.ro/


 
 
 

 

 Cerere de înscriere (Anexa 2) 

 Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiuni finanțate din 

POCU 2014-2020 (Anexa 3) 

 Declarație dublă finanțare - completată, semnată și datată (Anexa 4) 

 Notă de informare a datelor cu caracter personal – completată și semnată (Anexa 

5) 

 Declarație privind angajamentul participării la activități (Anexa 6) 

 Recomandare scrisă din partea unei organizații civice, culturale sau politice a 

romilor prin care se atestă apartenența la etnia romilor ori o Declarație pe propria 

răspundere privind apartenența la etnia romă (Anexa 11), după caz, conform 

Metodologiei de selecție a grupului țintă  

 Copie după cartea de identitate 

Documentele se pot transmite în următoarele modalități: 

- Prin e-mail la adresa contact@galbn.ro 

- Prin curier/poștă la următoarele adrese:  

o Adresă sediu social: loc. Ilva Mică, str. Principală, nr. 825, jud. Bistrița-Năsăud 

o Adresă sediu proiect: Mun. Cluj-Napoca, str. Victor Papilian, nr. 6A, jud. Cluj 

Documentele vor fi trimise într-un plic sigilat, către Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Lider Bistrița-Năsăud. 

- Depuse personal de către candidați la una dintre adresele de mai sus sau înmânate 

experților grup țintă în cadrul întâlnirilor și evenimentelor organizate în cadrul 

proiectului. 

Conform cererii de finanțare, stagiile de practică se vor derula pe perioada anilor școlari 

2020-2021 respectiv 2021-2022 și se vor plia programei școlare a fiecărei unități de 

învățământ parteneră.  

Procesul de selecție va fi unul continuu, evaluarea și înscrierea în grupul țintă 

urmând a se face gradual, la minimum 10 persoane înscrise.  
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CALENDARUL DE SELECȚIE ESTIMATIV, pentru anul școlar 2020-2021 este 

următorul: 

CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ - ESTIMATIV 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Activitate Perioada Notă 

Preînscriere 21.12.2020 – 01.05.2021 Activitatea de preînscriere este o 

activitate continuă – potențialii 

membrii ai grupului țintă vor putea 

transmite formularul de preînscriere 

completat (Anexa 1)  

Preselecție 27.12.2020 – 10.05.2021 Înscrierea în baza de date a 

candidaților eligibili în urma verificării 

fișelor de preînscriere. Preselecțiile 

se vor face periodic, la minimum 10 

noi candidați înscriși. 

Sesiunea de 

depunere a 

dosarelor de 

înscriere 

04.01.2021 – 20.05.2021 Candidații admiși în urma preselecției 

vor depune dosarul de înscriere, cu 

documentele aferente. De la 

publicarea listei cu candidații admiși 

în urma preselecției, aceștia vor avea 

la dispoziție un termen de maximum 

10 zile calendaristice pentru a 

depune dosarul complet. Acest 

termen poate fi prelungit printr-o 

solicitare justificată. 

Evaluarea 

dosarelor 

candidaților 

14.01.2021 – 31.05.2021 Dosarele candidaților vor fi evaluate 

de către experții grup țintă și vor fi 

solicitate, după caz, informații de 

completare ori suplimentare.  

Raport de selecție  15.01.2021 – 01.06.2021 În urma evaluării administrative vor fi 

publicate rapoartele de selecție 

finale.  



 
 
 

 

Contestații 15.01.2021 – 04.06.2021 Candidații care nu au fost selectați 

pot depune contestație în termen de 

3 zile lucrătoare de la publicarea 

rezultatelor selecției. 

Raport de selecție 

final, după 

contestații 

18.01.2021 – 04.06.2021 În cazul în care apar modificări la 

raportul de selecție în urma 

contestațiilor atunci se va publica un 

nou raport 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

Activitate Perioada Notă 

Preînscriere 01.07.2021 – 01.04.2022 Activitatea de preînscriere este o 

activitate continuă – potențialii 

membrii ai grupului țintă vor putea 

transmite formularul de preînscriere 

completat (anexa 1)  

Preselecție 15.07.2021 – 15.04.2022 Înscrierea în baza de date a 

candidaților eligibili în urma verificării 

fișelor de preînscriere. Preselecțiile 

se vor face periodic, la minimum 10 

noi candidați înscriși. 

Sesiunea de 

depunere a 

dosarelor de 

înscriere 

27.07.2021 – 25.04.2022 Candidații admiși în urma preselecției 

vor depune dosarul de înscriere, cu 

documentele aferente. De la 

publicarea listei cu candidații admiși 

în urma preselecției, aceștia vor avea 

la dispoziție un termen de maximum 

10 zile calendaristice pentru a 

depune dosarul complet. Acest 

termen poate fi prelungit printr-o 

solicitare justificată. 

Evaluarea 

dosarelor 

candidaților 

16.08.2021 – 16.05.2022 Dosarele candidaților vor fi evaluate 

de către experții grup țintă și vor fi 



 
 
 

 

solicitate, după caz, informații de 

completare ori suplimentare.  

Raport de selecție  20.08.2021 – 20.05.2022 În urma evaluării administrative vor fi 

publicate rapoartele de selecție 

finale.  

Contestații 23.08.2021 – 23.05.2022 Candidații care nu au fost selectați 

pot depune contestație în termen de 

3 zile lucrătoare de la publicarea 

rezultatelor selecției. 

Raport de selecție 

final, după 

contestații 

26.01.2021 – 26.05.2022 În cazul în care apar modificări la 

raportul de selecție în urma 

contestațiilor atunci se va publica un 

nou raport 

 

Data: 16.12.2020 

 

Persoane de contact: 

Expert grup țintă: Todor Anamaria 

Expert grup țintă: Chindriș Maria Alina 

Email: contact@galbn.ro 

Tel. 0748986268 / 0764707156 
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