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1. Context 

Prezenta Metodologie este realizată de către Experții grup țintă, care fac parte din echipa de 

implementare a proiectului, în vederea demarării procesului de recrutare și selecție a grupului 

țintă în cadrul proiectului Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și 

alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest, cod SMIS 130627. 

Activitatea de Organizare și desfășurare a procesului de selecție și validare a grupului țintă se 

desfășoară în cadrul activității A4 - Organizarea si Desfasurarea Procesului de Selectie si 

Validare a Grupului Tinta, din cadrul proiectului proiectului ”Consiliere profesională și stagii de 

practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, derulat de 

către Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița Năsăud. 

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană, prin Fondul Social European, Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie: 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.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. OS1 - Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi prin 

implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala, respectiv intr-un 

program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe 

piata muncii pe o perioada de 17 luni. 

2. OS2 - Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi 

intr-un program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni. 

Contribuția proiectului la atingerea Obiectivului Specific de program 6.14 “Creșterea participării 

la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și 

terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitive identificate 

conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” este justificată prin 

prisma activităților destinate celor 185 de elevi, respectiv: organizarea a 185 de stagii de 



 
 
 

 

practică destinate elevilor selectați în grupul țintă care urmează un program de studiu în 

domeniul turism și alimentație în cadrul unităților de învățământ secundar superior și terțiar 

non-universitar din regiunea Nord-Vest, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere 

profesională pentru cei 185 de elevi din grupul țintă, realizarea sesiunilor de conștientizare 

privind principiile orizontale promovate în cadrul Comunității Europene (egalitate de șanse, 

nediscriminare), promovarea în mediul online a prezentului proiect (prin prisma rezultatelor 

formării teoretice și practice). 

Proiectul va contribui la dezvoltarea parteneriatului școala – agent economic, valorificând 

experiența anterioară a solicitantului și inițiind noi relații de cooperare pentru formare 

profesională inițială: 

- Proiectul va asigura consolidarea parteneriatelor existente între școli și agenți 

economici (parteneri de practică): prin includerea acestora în cadrul proiectului. 

- Proiectul va asigura formarea de parteneriate ale scolilor cu noi agenti economici 

deoarece proiectul va asigura cadrul necesar pentru indeplinirea acestui deziderat. 

2. Metodologia de selecție: necesitate și definiții 
 

Etapa indentificării, a recrutării, a selecției și înscrierii în grupul țintă constituie una dintre 

etapele principale și necesare implementării proiectului și derulării activităților planificate.  

Metodologia de selecție definește și detaliază criteriile de selecție, stabilește tehnicile și 

metodele de colectare a informațiilor, stabilește modul în care se va desfășura procesul de 

selecție și procedura de evaluare a rezultatelor. Procesul de recrutare va fi un proces 

transparent, cu respectarea principiilor privind egalitatea și nediscriminarea. 

Grupul tinta este grupul de persoane fizice sau juridice (definite ca arie geografica, domeniu 

de activitate etc.) cărora li se adreseaza direct un proiect și prin intermediul cărora un proiect 

își propune să realizeze o schimbare; membrii grupului țintă se pot regăsi între beneficiarii 

proiectului.  

Procesul de recrutare a grupului țintă este procesul prin care sunt identificate toate 

persoanele interesate și sunt atrași potențialii beneficiari. Din totalul persoanelor identificate 

vor fi selectați doar persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.  



 
 
 

 

Procesul de selecție a grupului țintă include toate activitățile întreprinse cu scopul de a 

verifica condițiile de eligibilitate a persoanelor interesate în vederea includerii acestora în 

grupul țintă a prezentului proiect. Persoanele selectate în grupul țintă trebuie să manifeste 

interes pentru participarea la proiect, pe toată durata activităților planificate, pentru ca toți 

indicatorii asumați prin proiect să fie atinși, iar rezultatele așteptate să fie obținute. Impactul 

rezultat în urma proiectului trebuie să fie unul pozitiv.  

Procesul de selecție stă la baza derulării activităților proiectului, îndeplinirii indicatorilor stabiliți 

și obținerii rezultatelor scontate. 

Recrutarea grupului țintă este una dintre etapele esențiale în derularea proiectului, atragerea 

în activități a unor persoane motivate și cu inițiativă de dezvoltare profesională și socială, fiind 

factorul determinant pentru atingerea obiectivelor sale. Astfel, recrutarea reprezintă un proces 

de căutare, identificare, localizare și atragere a elevilor din regiunea Nord-Vest interesați să 

urmeze stagii de practică în calificarea pe care o urmează din domeniul Turism și Alimentație 

Publică. Totodată, recrutarea este un proces public prin care oferta devine cunoscută celor 

interesați și reprezintă o comunicare în dublu sens: organizație – candidat și candidat - 

organizație. 

În cadrul activității de recrutare vor fi aplicate tehnici și metode de identificare, contactare și 

selectare a beneficiarilor din grupul țintă în vederea atingerii obiectivului proiectului - de 

organizare și oferire sesiuni de consiliere profesională și stagii de practică în domeniul 

turismului și alimentației publice. Ca urmare a acțiunilor de informare a proiectului, în vederea 

identificării grupului țintă, experții implicați în proiect vor stabili zonele de acțiune, vor face 

deplasări în teren, vor prezenta date/informații privind activitățiile desfășurate, faptul că 

proiectul este cofinanțat din FSE, modul de lucru, cerințele și standardele profesionale general 

acceptate și vor face publice beneficiile proiectului. 

Pentru ca procesul de recrutare și selecție să se realizeze în condiții optime, eficient și 

transparent, este necesară întocmirea unei stategii care să cuprindă toate informațiile 

relevante și liniile directoare de acțiune. Astfel, această metodologie, se transformă într-un 

instrument care va fi utilizat atât de către elevii candidați la grupul țintă cât și de către echipa 

de implementare a proiectului.  



 
 
 

 

3. Cadrul legal  

La baza întocmirii prezentei proceduri au stat următoarele documente/acte normative: 

- Contractul de finanțare nr.  POCU/633/6/14/130627, încheiat între Asociația Grupul de 

Acțiune Locală Lider Bistrița Năsăud, în calitate de beneficiar al finanțării și Ministerul 

Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Capital Uman, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional Pentru 

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest 

- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

- Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020, Axele Prioritare 1-6 

- Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Grupul tinta 

Grupul țintă reprezintă un grup de persoane fizice sau juridice – după caz – definite ca și arie 

geografică, domeniu de activitate etc., cărora li se adresează direct un proiect și prin 

intermediul cărora un proiect își propune să realizeze o schimbare. Grupul țintă va fi direct 

afectat în perioada de implementare a proiectului, la nivelul obiectivelor și activităților 

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. 

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest are în componența sa următoarele județe: Cluj, 

Bistrița-Năsăud, Sălaj, Bihor, Maramureș, Satu Mare. 

Din rândul persoanelor care pot face parte din Grupul țintă, 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. 

 

Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED) a fost adoptată de 

Conferința Generală a UNESCO în 2011 și este utilizată pentru a facilita comparația 

între sistemele naționale de educație, care diferă din punct de vedere al structurii și al 

conținutului programei de învățământ.  

 

 ISCED 3 – reprezintă învățământul secundar superior sau liceal, respectiv nivelul de 

studii care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII. Asigură educația generală și/sau specializarea 

elevilor cu vârsta între 15 și 19 ani, respectiv 15-17/18 ani și poate fi: 

 Învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: 

teoretică, vocațională și tehnologică; 

 Învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani. O persoană se încadrează în 

categoria ”cu studii liceale” dacă acesta este cel mai înalt nivel al studiilor absolvite de 

către respectiva persoană. 

ISCED 4 – reprezintă învățământul terțiar non-universitar (vârsta peste 19 ani). 

Cuprinde învățământul postliceal și se organizează pentru calificări profesionale înscrise în 

Registrul național al calificărilor, stabilite de Ministerul Educației Naționale și aprobate prin 

hotărâre a Guvernului. O persoană se încadrează în categoria ”cu studii postliceale ISCED 4” 

dacă acesta este cel mai înalt nivel al studiilor absolvite de către respectiva persoană. 

Grupul țintă selectat va beneficia de următoarele avantaje: 



 
 
 

 

- Participarea la stagii de practică derulate în cadrul unor companii de profil, sub 

îndrumarea unui tutore cu experiență în domeniul alimentației publice sau turismului. 

- Vor descoperii abordarea practică a noțiunilor teoretice, într-un mediu real de lucru. 

- Dobândirea de noi cunoștințe și abilități – vor învăța de la practicieni cu experiență în 

domeniu, primind totodată ajutor de la aceștia pe parcursul procesului de învățare în 

cadrul stagiului de practică.  

- Munca în echipă – pe lângă a primi informații de la specialiști și a li se arăta o atitudine 

profesionistă, vor descoperi importanța mediului de lucru și a echipei, cu care vor trebui 

pe viitor să învețe să comunice și să coopereze.  

- Participarea la stagii de practică îi ajută pe elevi să acumuleze experiență, astfel încât 

pe viitor să-și găsească facil un loc de muncă. 

- Eficientizarea dialogului dintre elevi și viitorii angajatori. 

 

Așadar, din rândul persoanelor care pot face parte din Grupul Țintă, se vor identifica 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. 

 

5. Beneficii pentru grupul țintă 
 

În calitate de beneficiari ai stagiilor de practică din cadrul proiectului ”Consiliere profesională 

și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, 

membrii grupului țintă vor beneficia de o serie de avantaje, cum ar fi: 

- Servicii de consiliere și orientare profesională, derulate prin întâlniri de grup sau 

individuale (inclusiv on-line), care au ca scop:  

o furnizarea de informații privind piața muncii si evoluția ocupațiilor; 

o evaluarea si autoevaluarea personalității în vederea orientarii profesionale; 

o dezvoltarea abilitații si încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de 

munca, în vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera; 

o instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. 

- Sesiuni de sensibilizare, care presupun discuții interactive în vederea promovării 

principiilor egalității de șanse și a nediscriminării în mediile sociale și profesionale. 

- Burse a câte 600 de lei/persoană. 



 
 
 

 

- Decontarea transportului de și până la locația de realizare a practicii (dacă va fi cazul) 

- Cazarea participanților în localtiatea de realizare a practicii (dacă va fi cazul) 

- Servicii de catering destinate participanțiilor la stagiile de practică, pentru o perioadă 

de 14 zile.  

- Participarea la Ateliere de lucru organizate în Reunion și Italia. La aceste ateliere vor 

participa doar 12 elevi dintre membrii grupului țintă (6 în Reunion și 6 în Italia), fiecare 

urmând a beneficia de transport, cazare, masă și consumabilele necesare care vor fi 

utilizate în cadrul atelierelor de practică.  

Totodată prin proiect se va simula și încuraja tranziția spre piața muncii și vor fi făcuți primii 

pași spre viața activă și spre dezvoltarea competențelor specifice domeniului pe care îl 

studiază. Pe parcursul stagiilor de practică, elevii participanți vor fi îndrumați și ghidați în 

realizarea sarcinilor practice cât și pentru pregătirea caietului de practică ori a diverse alte 

documente personale, cum ar fi Curriculum Vitae și Scrisoarea de Intenție.  

 

 



 
 
 

 

6. Criterii de eligibilitate și selecție a grupului țintă 
 

6.1 Criterii de eligibilitate  

Pentru a fi eligibil în cadrul proiectului, un elev trebuie să îndeplinească mai multe criterii, cum 

ar fi: 

1. Să fie domiciliat în Regiunea Nord Vest 

2. Să fie înregistrat 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. Să fie înregistrat 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. 

6.2 Criterii de selecție 

Selecția și ierarhizarea membrilor din grupul țintă, în scopul ocupării un 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  

Dacă ești în clasa a XII-a la liceu, a XI-a la școala profesională sau a XII-a 

postliceală, atunci ai PRIORITATE în accederea la stagiile de practică.   

Dacă ești de etnie romă, ai PRIORITATE la accesul în grupul țintă.   

 

  Intervențiile planificate în cadrul POCU susțin incluziunea socială și economică a 

persoanelor de etnie romă.  

Termenul de incluziune socială a fost elaborat în conformitate cu Carta Drepturilor 

Fundamentale ale UE și prezentat în Raportul Comun privind Incluziunea Socială (2003) al 

Comisiei Europene ca fiind „un proces care asigură faptul că cei expuşi riscului de sărăcie şi 

excluziune socială obţin oportunităţile şi resursele necesare pentru a participa pe deplin la 

viaţa economică, socială şi culturală şi a se bucura de un standard de viaţă şi bunăstare, 

 



 
 
 

 

considerat normal în societatea în care trăiesc. Se asigură o participare sporită la luarea 

deciziilor care le afectează viaţa şi acces la drepturile lor fundamentale . 

Romii sunt cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa. Se estimează că pe continentul 

nostru trăiesc 10-12 milioane de romi, din care aproximativ 6 milioane sunt cetățeni sau 

rezidenți ai UE. Mulți romi din UE sunt încă victime ale prejudecăților și excluziunii sociale, în 

ciuda măsurilor de interzicere a discriminării. 

Termenul „rom” cuprinde diverse grupuri, inclusiv romi, sinti, kalè, romanichel, boyash/rudari, 

așkali, egipteni, ieniș, dom, lom, rom și abdal, precum și populațiile nomade (gens du voyage, 

țigani, camminanti etc.). În general, documentele de politică și discuțiile UE folosesc această 

terminologie. 

 

6.3 Criterii de departajare 

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.  

Principiile care vor sta la baza la procesului de selectie sunt următoarele:  

transparenta, egalitatea de sanse si nediscriminarea, meritocratia pe baze de 

performante individuale. 

1. Transparența – acest principiu se aplică tuturor candidaților, indiferent dacă vor 

beneficia de participarea la stagiile de practică sau nu. Transparența garantează faptul 

că posibilitatea de a participa la stagiile de practică derulate în cadrul proiectului este 

accesibilă tuturor celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.  

2. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – în România acest principiu 

este reglementat prin legea ne 202/2002, prin urmare, în timpul implementării 

proiectului nu se va realiza nici o excepție, restricție sau preferință în selectarea 

 



 
 
 

 

grupului țintă. De asemenea, principiul egalităţii de gen va fi promovat prin: subvenţii 

acordate egal studenţilor beneficiari; prin respectarea fermă a criteriilor de selecţie a 

grupului ţintă dupa criteriul nevoii reale, prin tratamentul egal între persoanele de 

ambele sexe, precum şi între toţi participanţii la activităţile proiectului. 

3. Nediscriminare - Proiectul va respecta prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1, prin 

asigurarea accesului egal la activităţile proiectului a tuturor persoanelor interesate de 

acestea. Astfel, toate activităţile vor fi desfăşurate într-un mod transparent, informaţiile 

privind selecţia grupului ţintă pentru diverse activităţi sau pentru acordarea de 

subvenţii, vor fi puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi prin intermediul site-ului de 

promovare a proiectului. 

4. Meritocratia pe baze de performante individuale – participarea la atelierele de practica 

organizate în cadrul proiectului se va face prin respectarea principiului meritocației – în 

baza competențelor individuale demnonstrate. 

 

7. Organizarea si desfasurarea procesului de selectie si validare a 

grupului tinta 
 

7.1 Identificarea grupului țintă 

Procesul de selecție va porni de la nevoia de identificare a 200 de elevi din unitățile de 

învățământ cu profil turistic și alimentație, din regiunea Nord-Vest, dintre care se vor selecta 

185 de elevi, aceștia urmând să participe la stagiile de practică din cadrul proiectului, precum 

și la alte activități specifice.  

Procesul de identificare si selectie a grupului tinta la activitatile proiectului va incepe odata cu 

derularea campaniei de informare si promovare a activitatilor acestuia. 

Promovarea activităților proiectului se va face astfel: 

- Prin intermediul paginii de Facebook a beneficiarului/proiectului și prin intermediul site-

ului beneficiarului, în secțiunea dedicată proiectului. 

- Eveniment de lansare a proiectului – evenimentul de lansare a proiectului se va derula 

la sediul Solicitantului sau într-o locație care să permită accesul facil al potențialilor 

participanți la grupul țintă și în care să poată fi respectate măsurile de protecție și 



 
 
 

 

distanțare socială impuse de regulile actuale de prevenire a infecției cu virusul Covid19. 

O astfel de locație poate fi în cadrul o unitate de învățământ secundar - furnizor de 

practică sau un partener de practică – entitate economică. 

- Anunțuri în media – prin intermediul site-urilor publicitare sau prin presa scrisă de la 

nivel local, se vor transmite informații către grupul țintă, relevante din perspectiva 

proiectului. 

- E-mailuri directe – elevii din grupul tinta vor primi informatii direct pe e-mail cu privire 

la aspectele implementarii proiectului și a derulării stagiilor de practică.  

Pentru identificarea grupului țintă se vor parcurge următorii pașii: 

1. Se va cerceta Cartografia Școlară (https://www.siiir.edu.ro/carto/) pentru a fi identificate 

unitățile de învățământ secundar relevante pentru proiect, precum și alte baze de date 

relevante, publicate de surse credibile precum INS, Ministerul Educației, Inspectoratele 

Școlare Județene, Primării etc. Cerecetarea va continua cu identificarea unităților de 

învățământ cu profil de turism și alimentație.   

2. Se va realiza o selecție a unităților de învățământ identificate, care prezintă relevanță 

pentru proiect. 

3. Vor fi inițiate convorbiri telefonice, comunicări prin e-mail și vor fi organizate întâlniri cu 

reprezentanții unităților de învățământ selectate, față-în-față sau on-line.  

4. Vor fi transmise materiale de prezentare și informare referitoare la proiect către 

reprezentanții unităților de învățământ, urmând a fi încheiate, după caz, protocoale de 

colaborare, dacă există interes din partea acestora.  

5. Concomitent, va fi publicat pe site-ul Asociației Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-

Năsăud precum și pe site-urile de socializare ale acesteia, un formular de preînscriere 

în grupul țintă. 

 

Unde căutăm ? 

Domeniul turism și alimentație vine cu următoarele calificări, care pot fi 

eligibile în cadrul prezentului proiect (cf. Nomenclatoarelor calificărilor profesionale, 

Anexa la HG nr. 844/2002): 

 Tehnician în turism – liceu (ciclul inferior și ciclul superior) – filiera tehnologică 

https://www.siiir.edu.ro/carto/


 
 
 

 

Tehnicianul în turism promovează și vinde programe și servicii turistice, planifică și 

organizează servicii turistice pentru clienți, comunică informații necesare clienților 

despre serviciile de cazare, masă, transport, agrement, acces la atracțiile din zonă, 

rezolvă prompt solicitările și reclamațiile, în măsura competenței lor, oferă explicații 

privind contractul cadru și clauzele contractuale. Asistă turiștii care au aderat la oferta 

furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, 

întrețin un dialog permanent cu turiștii și acționează pentru îmbunătățirea programelor 

turistice pe care le derulează/organizează.  

 Tehnician în hotelărie – liceu (ciclul superior) 

Practicantul unei astfel de ocupații înregistrează clienți, repartizează spații de cazare, 

furnizează informații cu privire la serviciile hoteliere, face rezervări de spații de 

cazare, ține evidența spațiilor de cazare, eliberează documentele de plată clienților și 

încasează plățile. Poate face parte și din personalul de supraveghere, inclusiv pentru 

activități de curățenie și întreținere în unitățile de cazare, organizează și 

supraveghează activitățile personalului din subordine în scopul de a menține curate și 

ordonate interioarele, mobilierul și alte facilități din aceste unități. Administratorii din 

gospodăriile individuale (pensiuniile turistice) organizează, supraveghează și execută 

activități de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din 

subordine.  

 Tehnician în gastronomie – liceu (ciclul superior) 

Tehnicianul în gastonomie supraveghează și coordonează desfășurarea activității din 

bucătărie. Alături de competențele specifice, tehnicianul în gastronomie valorifică 

competențele cheie de comunicare atât cu persoanele cu care intră în contact cât și în 

cadrul echipei de lucru, competențele de utilizare a softurilor specifice și nu în ultimul 

rând va aplica continuu tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de lucrul 

în echipă și de dezvoltarea durabilă.  

 Organizator banqueting – liceu (ciclul superior) 

Organizatorul banqueting va desfășura pe piața muncii activități privind organizarea 

serviciilor de protocol, planificarea activităților de servire în bar și în restaurant și 

realizarea unei decontări operative privind serviciile prestate. Alături de activitățile 



 
 
 

 

specifice, Organizatorul banqueting valorifică competențele cheie de lucru, 

competențele de utilizare a softurilor specifice și nu în ultimul rând va aplica continuu 

tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de lucru în echipă și de dezvoltare 

durabilă. 

 Lucrător în hoteluri – învățământ profesional 

Practicantul unei astfel de ocupații efectuează și întreține zilnic curățenia în camere, 

holuri, camere de recepție, săli de conferințe etc., în vederea respectării standardelor 

de igienă și sănătate.  

 Lucrător în alimentație - învățământ profesional 

Lucrătorii în unități de alimentație publică servesc clienții la ghiseele alimentare, 

definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, 

hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale și alte locații. 

 Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație - învățământ profesional  

Conform Codului Ocupațiilor din România (COR), chelnerii (ospătarii) servesc produse 

alimentare și băuturi în locuri comerciale de luat masa, baruri, cluburi, instituții și 

cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători. În COR, ospătarii sunt încadrați în 

grupa 5: Lucrători în domeniul serviciilor aceștia oferind servicii personale, de 

furnizare alimente, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine 

sau unități similare precum și la tarabe și în piețe.  

 Cofetar – patiser - învățământ profesional  

Conform Codului Ocupațiilor din România (COR) și datorită includerii acestei calificări 

în grupa de ocupații 7512 – Brutării, cofetării și patiserii, se poate sintetiza că patiserii 

și cofetarii prepară diferite tipuri (sortimente) de prăjituri și alte produse din făină, 

precum și ciocolată și produse de cofetărie. Cofetarul – patiser se ocupă în principal cu 

prepararea semipreparatelor de patiserie și cofetărie, prepararea produselor de 

patiserie și cofetărie, pregătirea și ambalarea pentru comercializare a produselor, 

exploatarea echipamentelor pentru copt și răcit, exploatarea echipamentelor pentru 

pregătirea semifabricatelor de patiserie și cofetărie, precum și cu asigurarea 



 
 
 

 

aprovizionării cu materii prime și produse alimentare, manipularea, conservarea și 

depozitarea materialelor și produselor alimentare. 

 Bucătar  - învățământ profesional 

Conform Codului Ocupațiilor din România (COR), bucătarii realizează preparate 

culinare după diferite rețete, care să satisfacă exigențele consumatorilor. Se ocupă de 

pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantitățile necesare, le 

amestecă progresiv conform rețetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După 

ce preparatele culinare au fost pregătite, se ocupă de împărțirea lor în porții. 

 Agent de turism – ghid – Școala postliceală 

Agentul de turism - ghid este titularul unei diplome capabil sa indeplineasca functii 

calificate, de conducere, coordonare si administrare in cadrul unei agentii de turism. 

El poate indeplini functii operative cum ar fi: agent de turism vanzator servicii, ghid 

local, agent de turism tour-operator, agent de marketing si publicitate etc. Dupa 

efectuarea unui stagiu in profesie, poate ocupa functii de conducere in activitatea de 

turism cum ar fi cele de sef compartiment, birouri, servicii, director de marketing, 

director de vanzari, director de agentie de turism etc. 

 Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație - Școala postliceală 

Calificarea ”Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație” urmărește 

formarea la viitorii absolvenți a unor abilități legate de: organizarea activităților de 

aprovizionare, contabilitate și control intern; aplicarea metodei de conducere prin 

bugete; analiza diferenței dintre valorile bugetare și cele realizate; analiza diagnostic 

a activității hotelului, respectiv a unității de alimentație; evidențele principalilor 

indicatori de performanță; metode de evaluare, distinct, a fondului de comerț și a 

patrimoniului imobiliar; stabilirea prețurilor ”formate” și a prețurilor produselor 

vândute în starea în care au fost achiziționate, prin aplicarea cotelor de adaos 

comercial sau a coeficientului multiplicator; principiile de corelare a prețurilor, în 

activitatea unităților de alimentație; metode de analiză a vânzărilor în alimentație, 

atât în expresie fizică cât și în expresie valorică; metode de evluare globală. Pe lângă 

activităţile specifice, „Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație”, îşi va 

dezvolta competenţe cheie importante, prin care va desfăşura o bună comunicare, atât 



 
 
 

 

cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, va dezvolta 

competenţe pentru utilizarea softurilor specifice activităţii hoteliere şi de alimentaţie, 

va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă. 

 Asistent manager unități hoteliere - Școala postliceală 

Hotelierul este titularul unei diplome capabil să îndeplinească funcții calificate, de 

conducere, coordonare și administrare în cadrul unei structuri de primire. După 

efectuarea unui stagiu în profesie poate ocupa într-un hotel funcții de: director de 

hotel, director de marketing, șef recepție. 

 Tehnician nutriționist - Școala postliceală 

Calificarea „Tehnician nutriţionist” – urmăreşte formarea la viitorii absolvenţi a unor 

abilităţi legate de: principiile alimentare şi valoarea nutritivă a alimentelor; metodele 

de gastrotehnie; alimentaţia copiilor şi adolescenţilor; alimentaţia sportivilor; 

alimentaţia femeii gravide; alimentaţia bătrânilor; alimentaţia raţională în 

colectivităţi; alimentaţia în diferite boli; conceperea şi întocmirea meniurilor. Pe lângă 

activităţile specifice, „Tehnicianul nutriţionist”, îşi va dezvolta competenţe cheie 

importante, prin care va desfăşura o bună comunicare, atât cu persoanele cu care intră 

în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea 

softurilor specifice activităţii hoteliere şi de alimentaţie, va aplica continuu tehnici de 

îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă. 

 Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții - Școala postliceală 

Prin calificarea „Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii” se urmăreşte 

formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi specializate, legate de organizarea 

evenimentelor în activitatea de turism; încheierea de parteneriate de afaceri pe piaţa 

de reuniuni; organizarea resurselor umane; gestionarea computerizată a informaţiilor 

şi documentelor evenimentelor; organizarea reuniunilor: organizarea evenimentelor cu 

plasament la masă. Pe lângă activităţile specifice, „Organizatorul de conferinţe, 

congrese, târguri şi expoziţii”, îşi va dezvolta competenţe cheie importante, prin care 

va desfăşura o bună comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în 

cadrul echipei de lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea softurilor specifice 



 
 
 

 

activităţii hoteliere şi de alimentaţie, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a 

calităţii la locul de muncă. 

7.2 Recrutarea 

În urma identificării grupului țintă se va realiza o bază de date inițială, în care vor fi înscrise 

toate persoanele interesate cu condiția ca acestea să respecte cerințele minime privind 

criteriile de eligibilitate.  

Pentru a se înscrie în baza de date inițială, elevii interesați trebuie să completeze un chestionar 

cu informații minimale (formular de preînscriere), pe care îl vor transmite apoi pe adresa de 

email a Asociației Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud (contact@galbn.ro), prin 

depunere directă la sediul proiectelor ori în cadrul evenimentelor întreprinse de către asociație 

în scopul proiectului. Chestionarul se regaseste si on line pe site-ul asociației, în secțiunea 

dedicată proiectului, pe care sunt încarcate atat formularele necesare cat si restul informațiilor 

considerate utile pentru derularea proiectului. Formularul chestionarului reprezintă Anexa 1 la 

prezenta Metodologie și cuprinde in principal urmatoarele câmpuri predefinite: 

- Date personale (Nume și prenume, sex, vârstă) 

- Unitatea de învățământ la care sunt înscriși 

- Specializarea urmată, 

- Clasa (anul de studii), 

- Adresa (localitate, județ), 

- Numele și prenumele părintelui/tutorelui (pentru elevii cu vârstă sub 18 ani) 

- Datele de contact ale părintelui/tutorelui (pentru elevii cu vârstă sub 18 ani) 

- Apartenența la etnia romă 

- Datele de contact ale elevului (e-mail, telefon). 

Prin intermediul chestionarului se va face o preselecția a potențialilor participanți la grupul țintă. 

Chestionarele vor fi analizate de către experții grup țintă iar persoanele care respectă cerințele 

de eligibilitate vor fi incluse în baza de date. După completare, chestionarele vor putea fi 

transmise pe mail, depuse/transmise la sediul Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud din 

localitatea Ilva Mică, str. Principală, nr. 825, jud Bistrița-Năsăud, depuse/transmise la sediul 

mailto:contact@galbn.ro


 
 
 

 

proiectului din localitatea Cluj-Napoca, str. Victor Papilian, nr. 6A, jud. Cluj, ori înmânate 

experților grup țintă în cadrul evenimentelor organizate sau a întânirilor de grup care vizează-

proiectul.  

O persoană va putea fi înscrisă o singură dată în grupul țintă. 

Persoanele preselectate vor fi anunțate, fie prin e-mail, fie telefonic de acceptarea în baza de 

date a potențialilor participanți la grupul țintă. 

Procesul de preînscriere și recrutare va fi unul continuu și nu se va limita la o anumită perioadă 

de timp, întru cât stagiile de practică din cadrul proiectului se vor suprapune cu programa 

școlară a unităților de învățământ selectate. Astfel pentru perioada anilor școlari 2020-2021 și 

2021-2022, va fi un proces continuu de recrutare, până la atingerea indicatorului aferent, de 

185 persoane înscrise la stagiile de practică.  

Recrutarea beneficiarilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-discriminării 

şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situaţie sau 

responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare 

directă sau indirectă. 

7.3 Selecția 

Selecția membrilor grupului țintă se va face ținându-se cont atât de baza de date anterior 

întocmită de către experții grup țintă cât și de parteneriatele încheiate de către Asociația GAL 

Lider Bistrița-Năsăud cu unitățile de învățământ care răspund criteriilor de eligibilitate.  

Un elev eligibil, poate fi înscris în grupul țintă doar dacă există un număr minim de elevi (ex. 

10 elevi) care provin de la aceiași unitate de învățământ precum elevul în cauză, eligibili la 

rândul lor în cadrul proiectului. Aceasta este o măsură suplimentară de selecție întru cât, în 

cadrul proiectului, stagiile de practică se organizează prin încheierea unor convenții cu unitățile 

de învățământ. Doar în baza unor astfel de convenții elevii pot fi selectați în cadrul grupului 

țintă. Dacă nu există o convenție între unitatea de învățământ și beneficiarul proiectului, 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud, atunci elevii înscriși la respectiva 

unitate de învățământ nu pot accede în grupul țintă, chiar dacă îndeplinesc restul condițiilor de 

eligibilitate. Convenții cu unități de învățământ pot fi încheiate pe întreaga perioadă de derulare 

a proiectului, în conformitate cu calendarul de implementare.  



 
 
 

 

Selecția finală a grupului țintă se va face pe baza documentației necesare înscrierii în grupul 

țintă. Aceste documente vor fi transmise potențialilor membrii ai grupului țintă fie prin mijloace 

electronice, fie vor fi înmânate personal de către experții grup țintă. 

Potențialii membrii ai grupului țintă vor completa și semna documentația necesară pentru 

accederea în grupul țintă al proiectului și o vor transmite scanată pe adresa de email 

contact@galbn.ro sau o vor înmâna experților grup țintă.  

 

Dosarul de înscriere, va conține următoarele documente: 

 Cerere de înscriere – completată, semnată și datată (Anexa 2) 

 Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiuni finanțate din 

POCU 2014-2020 (Anexa 3) 

 Copie după cartea de identitate 

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

5) 

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

 Declarație privind angajamentul participării la activități (Anexa 6) 

 Declarație pe propria răspundere privind apartenența la etnia romă (Anexa 11) 

sau Recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale 

sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la 

etnia romilor și NU faptul că fac parte din respectiva organizație. 

 

Evaluarea dosarelor de înscriere în vederea selecției grupului țintă va fi realizată de către 

echipa de implementare prin intermediul experților grup țintă. Aceștia vor parcurge un proces 

de evaluare în baza criteriilor precizate în prezenta procedură, în vederea stabilirii 

componentei grupului țintă.  

Experții grup țintă vor realiza verificarea administrativă a documentelor transmise de către 

potențialii membrii ai grupului țintă. Verificarea se va face în baza unei liste de verificare a 

conformității administrative (anexa 7).  

Pentru respectarea criteriilor enumerate, echipa de implementare va obtine informatiile 

necesare de la secretariatele unităților de învățământ pentru verificarea elementelor de 

departajare declarate de către fiecare elev. 
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Selecția grupului țintă se va face de asemnea, în mod continuu, până la atingerea indicatorului 

de 185 de persoane înscrise în grupul țintă, nu mai târziu însă de data de finalizare a 

proiectului. Astfel, experții grup țintă vor putea derula sesiuni de recrutare și selecție după 

primirea a cel puțin 10 solicitări de preînscriere.  

Selecția Grupului Țintă are la bază „Regula primul venit, primul servit” cu condiția respectării 

criteriilor de eligibilitate, mai sus prezentate. 

Primele 185 de persoane care respecta toate conditiile de eligibilitate ale grupului 

tinta, atât ca și categorie, cât și ca structură, vor fi înscrise în grupul țintă în ordinea 

depunerii documentației necesare înscrierii în grupul țintă si vor participa la activitatile 

stagiilor de practică. 

Afișarea rezultatelor procesului de selecție se va realiza după fiecare etapă de selecție, 

rezultatele evaluării dosarelor de concurs urmând a fi afișate pe site-ul solicitantului.  

 

7.4 Contestații 

În cazul fiecărei etape de selecție, elevii aplicanți vor putea depune contestații cu condiția 

respectării termenului de 3 zile calendaristice, etapa fiind planificată dupa finalizarea unui 

proces de selecție, acestea urmând a fi analizate de membrii echipei de management. 

Contestațiile vor fi depuse în scris, pe baza formularului de contestație (Anexa 10), prin 

transmiterea unui email la adresa contact@galbn.ro sau prin depunerea directă la următoarele 

adrese: sediul Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud din localitatea Ilva Mică, str. Principală, nr. 

825, sau sediul proiectului din localitatea Cluj-Napoca, str. Victor Papilian, nr. 6A.  

Răspunsul la contestatii si rezultatele finale ale evaluarii dosarelor de concurs vor fi afisate pe 

site-ul solicitantului în termen de 30 zile lucrătoare.  

Rezultatele finale nu mai pot fi contestate. Dupa publicarea rezultatelor finale ale selectiei, va 

urma o noua etapa de confirmare a apartenenței la grupul ținta al proiectului, etapa in care 

echipa de implementare a proiectului va solicita persoanelor selectate o serie de documente 

și informații și vor fi transmise informații referitoare la modalitatea prin care aceștia vor fi 

integrați în activitățile proiectului. 
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DOSARUL ELEVULUI selectat în grupul țintă va conține: 

a. Cererea de înscriere 

b. Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal 

c. Declarația de evitare a dublei finanțări 

d. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiuni finanțate 

din POCU 2014-2020 

e. Declarație privind angajamentul participării la activități 

f. Copie după actul de identitate 

g. Alte documente stabilite în etapa de implementare a proiectului 

 

 

Cum se demonstrează apartenența la populația de etnie romă? 

Participanții la grupul țintă, pentru a demonstra apartenența la etnia romilor, vor 

prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau 

politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și 

NU faptul că fac parte din respectiva organizație. 

În cazul în care participanții sunt înscriși în anul școlar 2020-2021, respeciv 2021-2022, pe 

locurile speciale pentru elevi de etnie romă, aceștia vor prezenta doar o Declarație pe 

propria răspundere privind aparteneța la etnia romă (Anexa 11).  

 



 
 
 

 

 

 

8. Menținerea și monitorizarea grupului țintă 

Pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, experții stagii practică, vor menține legătura 

direct cu elevii înscriși în grupul țintă și/sau tutorii/reprezentanții legali ai acestora, precum 

și cu responsabilii de practică desemnați de către unitatea de învățământ la care elevii sunt 

înscriși. Astfel, membrii grupului țintă vor fi în permanență informați despre proiect și 

etapele de derulare a acestuia. 



 
 
 

 

Comunicarea cu membrii grupului țintă se va face telefonic ori prin e-mail, precum și în 

cadrul întâlnirilor organizate la sediul Asociației, sediul proiectului, sediul agentului 

economic ori în cadrul unității de învățământ. 

Menținerea grupului țintă va avea la bază comunicarea frecventă dintre experți și membrii, 

însă se va baza și pe beneficiile directe si indirecte pe care participarea în cadrul proiectului 

le generează. Acestea vor avea rolul de a crește interesul elevilor de a paticipa la activitățile 

specifice derulate în cadrul proiectului. Aceste beneficii sunt următoarele: 

- Burse de participare 

- Ateliere de practică în străinătate 

- Participarea la stagii de practică în domeniul turism și alimentație publică, conform 

calificării, în cadrul unor agenți economici de profil, într-un climat dinamic și interactiv. 

- Transportul și cazarea in localitatea de desfășurare a practicii, dacă se impune nevoia 

- Servicii de catering pentru o perioadă de 14 zile de derulare a stagiilor de practică 

- Participarea la sesiuni de consiliere și orientare profesională 

- Participarea la sesiuni de sensibilizare și conștientizare cu privire la principiile 

orizontale promovate în cadrul comunității europene 

Acestor beneficii li se vor adăuga și următoarele, care decurg din participarea la stagii: 

- Posibilitatea de afirmare și angajare în cadrul agentului economic. 

- Îmbunătățirea CV-ului personal și creșterea șanselor de angajare în domeniu în viitor. 

- Descoperirea vocației 

- Crearea relațiilor profesionale și posibilitatea exploatării acestora în viitor etc. 

De asemenea, pentru a menține legăura cu grupul țintă, experții grup țintă vor aplica 

chestionare privind motivația grupului țintă (Anexa 8), în ceea ce privește implicarea în 

activitățile proiectului.  

Grupul țintă va fi informat telefonic, prin e-mail, facebook, site sau alte mijloace media 

despre evenimentele desfășurate în cadrul proiectului. Experții de grup țintă vor colabora 

în mod continuu cu ceilalți experți implicați în proiect, precum și cu reprezentanții agenților 

economici și/sau tutorii de practică și responsabilii de practică desemnați de către unitățile 

de învățământ.  



 
 
 

 

Monitorizarea grupului țintă se va face prin următoarele instrumente: 

- Liste de prezență 

- Formular de feedback privind nivelul de utilitate perceput de către membrii grupului 

țintă cu privire la activitățile proiectului pentru dezvoltarea profesională (Anexa 9).  

Procesul de monitorizare constituie o componentă deosebit de importantă în asigurarea 

implementării proiectului în parametri optimi în ceea ce privește atingerea obiectivelor, 

indicatorilor și rezultatelor. 

9. Calendar estimativ 
 

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.  

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 

27.07.2021 – 25.04.2022 Candidații admiși în urma preselecției 

vor depune dosarul de înscriere, cu 



 
 
 

 

dosarelor de 

înscriere 

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 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

10. Date caracter personal 
 

Protecția datelor cu caracter personal este reglementată la nivelul Uniunii Europene prin 

Regulamentul UE nr. 679/2016 aplicabil din data de 25 mai 2018, aplicabil atât la nivel 

comunitar cât și în orice alt stat din lume unde sunt folosite datele personale ale cetățenilor 

UE. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE: 

- “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o 

persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un 

element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, 

un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii 

sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

- “prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor 

cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 

utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, 

alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

- “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 

organism care, singur sau impreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile şi mijloacele prelucrării 

sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice 

pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

- “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 

organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă 

este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica 

date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul 

Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date 

de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de 

protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării. 



 
 
 

 

Asociația GAL Lider Bistrița Năsăud se angajează să păstreze confidențialitatea datelor 

aplicanților și a membrilor grupului țintă din cadrul proiectului ”Consiliere profesională și 

stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-

Vest” în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 

electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Această politică de confidențialitate 

descrie modul în care colectăm si folosim datele personale colectate prin intermediul 

procedurii de selecție. 

Prin completarea Declarației privind consimțământul asupra utilizării și prelucrării datelor 

cu caracter personal (Anexa 5), candidații la grupul țintă vor fi de acord cu colectarea, 

prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din această politică de 

confidențialitate.  

În cazul în care candidații la grupul țintă nu doresc ca informațiile personale să le fie 

colectate, utilizate și transferate atunci se poate retrage consimțământul.  

Revocarea acordului va putea fi transmisă prin e-mail la adresa contact@galbn.ro.  

Numele și coordonatele operatorului 

- Operatorul de date cu caracter personal este Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider 

Bistrița Năsăud, în calitate de beneficiar al proiectului ”Consiliere profesională și stagii 

de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, 

cod: 130627. 

Grupul țintă vizat/beneficiarii proiectului 

- Elevi, din regiunea Nord-Vest, înscriși la o unitate de învățământ secundar localizată 

în regiunea Nord-Vest, pe domeniul turism și alimentație publică. 

Informațiile care vor fi colectate 

- Nume, prenume 

- CNP 

- Serie și număr de buletin 

- Data nașterii 
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- Informații privind genul: bărbat/femeie 

- Domiciliul 

- Număr de telefon 

- Adresa de e-mail 

- Denumirea și tipul unității de învățământ 

- Domeniul și specializarea urmată 

- Apartenența la etnia romă 

- Nivelul studiilor absolvite până la data intrării în grupul țintă 

- Informații privind apartenența la grupuri vulnerabile 

- Imagini din cadrul sesiunilor de practică ori a întâlnirilor de proiect 

- Înregistrări audio/video din cadrul sesiunilor de practică ori a întâlnirilor. 

Formularele în care vor fi completate datele cu caracter personal 

- Formularul de preînscriere (Anexa 1) 

- Cererea de înscriere în grupul țintă (Anexa 2) 

- Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020 (Anexa 3) 

- Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4) 

- Declarația privind consimțământul asupra utilizării și prelucrării datelor cu caracter 

personal (Anexa 5) 

- Declarație privind angajamentul participării la activități (Anexa 6) 

Scopul prelucrării  

Datele cu caracter personal preluate de la membrii grupului țintă vor fi prelucrate în scopul 

implementării proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul 

turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, finanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor 

Operatorul de date cu caracter personal va furniza persoanelor vizate toate informațiile 

prevăzute la art. 12 din Legea nr. 677/2001, modificată și completată. Informarea va fi 

adecvata circumstantelor specifice de prelucrare (respectiv modalitatii de prelucrare a 

datelor, suportului pe care datele sunt colectate, etc.) si se va realiza în scris, prin 

intermediul documentelor prin care datele personale sunt colectate și/sau prin afisarea unei 



 
 
 

 

note informative la sediul operatorului sau pe pagina web, nefiind suficientă doar 

modalitatea „verbal". 

Utilizarea datelor cu caracter personal  

Informațiile cu caracter personal vor fi utilizate în scopul înscrierii în grupul țintă al 

proiectului și pentru asigurarea participării la stagiile de practică, la sesiunile de consiliere 

profesională și sensibilizare, precum și la alte activități vizate prin proiect. De asemenea, 

informațiile sunt colectate cu scopul raportării loc către Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Capital Uman  - cu rol de monitorizare și supervizare a modului de 

implementare a proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul 

turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, în cadrul căruia se 

derulează procesul de selecție. 

Categorii de destinatari 

Datele cu caracter personal vor fi partajate cu Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Capital Uman, OIR POSDRU Nord-Vest, furnizori de cazare, 

transport, masă, servicii de consiliere etc.  

Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter 

personal sunt prelucrate, securizate si transferate conform legii in vigoare si va solicita 

furnizorilor sa respecte cerintele GDPR. 

Păstrarea datelor cu caracter personal 

Pentru datele personale se aplica urmatoarele perioade de retentie: 2 ani pe perioada de 

implementare a proiectului și încă 5 ani până la finalizarea perioadei de durabilitate a 

proiectului, datele ramanand arhivate, conform obligatiilor contractuale asumate de 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița Năsăud, prin contractul de finantare 

incheiat cu AM POCU. 

Drepturile legale 

În vederea asigurării unei informări corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul 

conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter 

personal: 

- dreptul de acces; 

- dreptul la rectificarea datelor; 



 
 
 

 

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 

- dreptul la restricționarea prelucrării; 

- dreptul la portabilitatea datelor; 

- dreptul la opoziție; 

- drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de 

profiluri; 

- dreptul la retragerea consimțămantului in cazul prelucrării in scop de informare sau 

promovare; 

- dreptul de a depune o plangere in fața unei autorități de supraveghere a prelucrării 

datelor cu caracter personal;  

- dreptul la o cale de atac judiciară; 

- dreptul de a fi notificat de către operator. 

11. Dispoziții finale 
 

Pe tot parcursul proiectului se va monitoriza respectarea dreptului de acces la toate 

resursele, bunurile, informaţiile și serviciile oferite, în condiţii de egalitate pentru toți 

membrii grupului ţintă format din elevi din regiunea Nord-Vest, înscriși la o unitate de 

învățământ preuniversitar cu profil de turism și alimentație publică. Totodată, va fi promovat 

accesul egal la toate activităţile proiectului specifice pentru tinerii cu dizabilităţi (dacă va fi 

cazul). 

Comunicarea cu grupul ţintă la nivelul întregului proiect se va realiza, de regulă, prin 

intermediul site-ului proiectului, disponibil la adresa www.galbn.ro și prin intermediul 

experților grup țintă. 

Prezenta metodologie a fost elaborată de către echipa de implementare a proiectului 

”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 

elevii din regiunea Nord-Vest”, Cod SMIS 2014+: 130627, prin experții grup țintă și poate 

fi completată și actualizată în funcție de necesitățile reale care decurg din implementarea 

proiectului. 
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12. Anexe 
 

Anexa 1: Preînscriere stagii de practică și orientare profesională pentru elevii din Regiunea 

de Nord-Vest 

Anexa 2: Cerere de înscriere în grupul țintă 

Anexa 3: Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate 

prin POCU 2014-2020 

Anexa 4: Declarație de proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări 

Anexa 5: Declarație privind consimțământul asupra utilizării și prelucrării datelor cu 

caracter personal 

Anexa 6: Declarație privind angajamentul participării la activități 

Anexa 7: Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

Anexa 8: Chestionar privind motivația Grupului țintă 

Anexa 9: Formular feedback 

Anexa 10: Contestație la raportul de selecție a grupului țintă 

Anexa 11: Declarație pe propria răspundere privind apartenența la etnia romă 

 

  



 
 
 

 

Anexa 1 
 

Preînscriere stagii de practică și orientare profesională pentru elevii din 

Regiunea de Nord-Vest 

 

Adresa de e-mail: 

 

 

Nume și prenume: 

 

 

Școala la care sunteți înscris: 

 

 

Specializare pe care o urmati: 

 

 

Clasa: 

 

 

Județ: 

 

 

Localitate: 

 

 

 

 



 
 
 

 

Sex: 

 

 

Vârsta dvs. este: 

 

 

Numele și prenumele unui părinte (obligatoriu daca aveti varsta sub 18 ani): 

 

 

Date de contact părinte (Obligatoriu daca aveti varsta sub 18 ani): 

 

 

Sunteti de etnie rroma? 

☐ Da 

☐ Nu 

 

Date de contact (telefon): 

 

  



 
 
 

 

Anexa 2  
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

 

Subsemnatul(a), _____________________________________________________________, 

CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, identificat(ă) cu C.I. seria ______, nr. 

_______________, elev înmatriculat în clasa ____ , în anul școlar 202_/202_ în cadrul unității 

de învățământ _______________________________ din localitatea _____________, judetul 

________________, specializarea ______________________________________, 

 

vă rog să-mi aprobați înscrierea la stagiul de practică din cadrul proiectului ”Consiliere 

profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din 

regiunea Nord-Vest”, contract de finanțare: POCU/633/6/14/130627, Cod SMIS 2014+: 

130627, finanțat prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Declar pe proprie 

răspundere că NU sunt membru al grupului țintă într-un alt proiect finanțat în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, 

O.S.6.14. - Cresterea participarii la programe de învațare la locul de munca a elevilor si 

ucenicilor din învațamântul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare 

inteligenta conform SNCDI, și, în cazul în care sunt selectat în grupul țintă, nu voi candida 

pentru un alt stagiu de practică pe durata derulării contractului de practică.  

Menționez că am luat cunoștință de prevederile Metodologiei de selecție a grupului țintă 

pentru proiectul „Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și 

alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, Cod SMIS 2014+: 130627 și declar pe 

propria răspundere că îndeplinesc condițiile obligatorii de accedere în program. 

Numărul de telefon la care pot fi contactat(ă) este __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ şi adresa de 

e-mail _________________________________________ .  

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:  

Nr. 
crt 

Documente anexate Opis documente1 

1 Copia documentului de identitate ☐ 
2 Copia certificatului de naștere ☐ 

3 Formular de înregistrare individuală a participanților 
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 
(Anexa 3) 

☐ 

4 Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4) ☐ 

                                                           
1 Se completează de către comisia de evaluare și selecție 



 
 
 

 

5 Declarație de consimțământ privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal (Anexa 5) 

☐ 

6 Declarație privind angajamentul participării la 
activitățile proiectului (Anexa 6) 

☐ 

7 Dovadă privind calitatea de elev -  Adeverință din 
care să reiasă înmatricularea elevului în învățământul 
preuniversitar (ISCED 3 - nivel de calificare 4, ISCED 4 
– nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-
liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de 
invatamant), profilul de învățământ pe care îl 
urmează și localizarea unității de învățământ.  

 

8 Dovadă privind apartenența la grupul vulnerabil 
aparținând minorității Roma, dacă este cazul 

 

9 Alte documente:  
 
 
 
 
 
 
 

☐ 

 

 

Data:           Semnătură: 

  



 
 
 

 

Anexa 3 
 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 130627  

Axă prioritară 6: Educație și competențe   

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

pentru elevii din regiunea Nord-Vest 

OIR/OI responsabil: OIR Nord-Vest 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 
Date de contact: [Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 
 
……………………………………………………………………………………………………….....................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................ .....................

................................. 

 

Data intrării în operațiune: …………………………………………….. 

CNP:  ................................................................................   

Zonă:    

☐Urban  

☐Rural 

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….................. 

Județ:  …………………………………………............... 

Unitate teritorial administrativă: ………………............ 

Gen: 

 ☐Masculin 

 ☐Feminin 

Vârsta:  



 
 
 

 

☐Persoană cu vârsta sub 25 ani 

☐Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

☐Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

Categoria de Grup Țintă din care face parte 

- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

☐Angajat 

☐Angajat pe cont propriu 

☐Șomer 

☐Șomer de lungă durată 

☐Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

☐Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

- Nivel de educație:  

☐Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

☐Studii primare (ISCED 1)                                                 

☐Studii gimnaziale (ISCED 2) 

☐Studii liceale (ISCED 3) 

☐Studii postliceale (ISCED 4) 

☐Studii superioare (ISCED 5)  

☐Studii superioare (ISCED 6) 

☐Studii superioare (ISCED 7) 

☐Studii superioare (ISCED 8) 

☐fără ISCED 

Persoană dezavantajată:   

 ☐DA 

☐NU 

☐Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

☐Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în 

întreținere 

☐Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în 

întreținere 



 
 
 

 

☐Migranți 

☐Participanți de origine străină 

☐Minorități 

☐Etnie romă 

☐Alta minoritate decât cea de etnie romă 

☐Comunități marginalizate  

☐Participanți cu dizabilități 

☐Alte categorii defavorizate 

☐Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

☐Niciuna din opțiunile de mai sus 

                                                                 

Semnătura participant                 Semnătura responsabil cu înregistrarea 
participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire 
la utilizarea și prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor 
POCU,  nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de 
înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar 
instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
  



 
 
 

 

Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune   

 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

Situația pe piața forței de muncă: 

Angajat     ☐ 

Angajat pe cont propriu   ☐ 

Șomer      ☐ 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

       ☐ 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant              

       ☐ 

- Persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant  

       ☐ 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant     

       ☐ 

- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

       ☐ 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de 

participant☐ 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de 

participant☐ 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de 

participant    ☐ 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant                        

☐ 



 
 
 

 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 

participant  ☐ 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) ☐ 

Studii primare (ISCED 1)  ☐ 

Studii gimnaziale (ISCED 2)  ☐ 

Studii liceale (ISCED 3)  ☐ 

Studii postliceale (ISCED 4)  ☐ 

Studii superioare (ISCED 5)  ☐ 

Studii superioare (ISCED 6)  ☐ 

Studii superioare (ISCED 7)  ☐ 

Studii superioare (ISCED 8)  ☐ 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

- Persoană care are un loc de muncă        

 ☐ 

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă     

 ☐ 

 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit   

 ☐ 

 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă   

 ☐ 

 

 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă 

 ☐  

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă      

 ☐ 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă   

 ☐  

 

- Altă situație: ...................................................... 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexa 4 
 

DECLARAȚIE DE PROPRIE RĂSPUNDERE  

privind evitarea dublei finanțări  

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ________________________________________________, 

domiciliat/ă în localitatea ______________________________, județul 

______________________, strada __________________________________________, 

numărul __________, bl. ________, ap. _________, posesor/posesoare a CI seria ___, 

numărul ______________, eliberată de ___________________________________________, 

la data de ____ /____ /__________, având CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , în 

calitate de candidat la grupul țintă al proiectului „Consiliere profesională și stagii de practică 

în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, Cod SMIS 2014+: 

130627, declar pe propria răspundere că:  

☐ NU AM MAI PARTICIPAT ȘI NU PARTICIP ÎN PREZENT la un alt proiect finanțat din 

fonduri naționale/comunitare nerambursabile, cu obiective și activități similare proiectului 

POCU implementat de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud, cu titlul 

„Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii 

din regiunea Nord-Vest”, Cod SMIS 2014+: 130627, finanțat din Fondul Social European.  

 

Data:  

 

Semnătură: 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexa 5  
 

DECLARAȚIE 

privind consimțământul asupra utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume)___________________________________________, 

domiciliat/ă în localitatea __________________________, județul ___________________, 

strada _________________________, nr. ____, Bl. _____, Sc. ____, Ap. ____, posesor al CI/BI, 

seria______, numărul ______________, eliberat de ____________________________, la 

data de __________________, CNP_______________________________, participant la 

activitățile proiectului „Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și 

alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, POCU/633/6/14/130627, îmi exprim 

acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud. Acestea vor fi folosite în scopul 

îndeplinirii obiectivelor proiectului și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale. 

Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea 

mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în 

condițiile legii. 

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile:  

 Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 

677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, 

precum și cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin 

Legea nr. 506/2004. 



 
 
 

 

 Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, 

aplicabil din 25 mai 2018) 

 Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților 

specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.  

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoştinţă, că sunt de acord cu întregul conținut 

și am completat personal informațiile din prezenta declarație. 

 

 

Semnătura: 

 

Data: 

  



 
 
 

 

Anexa 6 
 

DECLARAȚIE 

privind angajamentul participării la activități 
 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) _______________________________________________, 

domiciliat/ă în localitatea _____________________________, județul 

______________________, strada ________________________________________, 

numărul ________, bl. ________, ap. _______, posesor/posesoare a CI seria ___, numărul 

______________, eliberată de _______________________________________, la data de 

____ /____ /__________ , având CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , candidat la 

grupul tinta al proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului 

și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, Cod SMIS 2014+: 130627, declar pe 

propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile acestuia și îmi 

exprim acordul și angajamentul de a participa la toate activităţile care îmi revin în intervalul 

de timp și în locațiile stabilite în perioada de implementare a proiectului.  

 

Data:  

 

Semnătură: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexa 7 
 

Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

 

Nume și prenume participant: 

Unitatea de învățământ la care este înscris: 

Domeniul și specializarea urmată: 

Clasa: 

Anul de studiu:  

 

Nr. 
crt 

Criteriu Observatii 

Eligibilitate 

1 Participantul este domiciliat în regiunea Nord-Vest ☐ 

2 

Participantul este elev înscris la o unitate de 
învățământ preuniversitar (liceu, școală profesională, 
postliceală) din regiunea Nord-Vest, profilul turism și 
alimentație publică 

☐ 

3 

Participantul se încadrează într-una din următoarele 
opțiuni: 

- Este înscris în clasa A XI-a și a XII-a pentru 
elevii de liceu 

- Este înscris în clasa A X-a și a XI-a pentru 
elevii din școlile profesionale  

- Este înscris în orice an de studiu (clasa) 
pentru elevii din unitățile de învățământ 
postliceal. 

☐ 

Conformitate administrativă 

4 
Elevul a completat formularul de preînscriere (Anexa 
1) 

☐ 

5 Elevul a prezentat copie după actul de identitate ☐ 

6 Elevul a completat Anexa 2 ☐ 

7 Elevul a completat Anexa 3 ☐ 

8 Elevul a completat Anexa 4 ☐ 

9 Elevul a completat Anexa 5 ☐ 

10 Elevul a completat Anexa 6 ☐ 

11 
Elevul a prezentat dovada apartenenței la etnia romă 
(după caz) 

☐ 

 

Expert Grup Tintă: 

Data:  



 
 
 

 

Anexa 8 
 

Chestionar privind motivația Grupului țintă 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud implementează în perioada August 

2020 – Iulie 2022 proiectul ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului 

și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, cod proiect: 130627, finanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

În calitate de membru al grupului țintă al proiectului vă rugăm să completați următorul 

chestionar privind motivația dvs., încercuind răspunsul dorit. Vă mulțumim! 

 

Unitatea de învățământ: 

Localitate: 

Județ: 

 

1. În ce măsură sunteți preocupat/ă de propria dezvoltare profesională? 

a) În foarte mare măsură 

b) În mare măsură 

c) În mică măsură 

d) Deloc 

 

2. În ce măsură doriți să profesați în domeniul studiat după finalizarea studiilor 

preuniversitate? 

a) În foarte mare măsură 

b) În mare măsură 

c) În mică măsură 

d) Deloc 

 

3. În ce măsură considerați că participarea la activitățile din cadrul proiectului vă 

vor ajuta în dezvoltarea profesională ulterioară? 

a) În foarte mare măsură 

b) În mare măsură 



 
 
 

 

c) În mică măsură 

d) Deloc 

 

4. Sunteți interesat să vă implicați activ în activitățile propuse prin proiect, atât cele 

specifice stagiilor de practică, cât și cele adiacente? 

a) În foarte mare măsură 

b) În mare măsură 

c) În mică măsură 

d) Deloc 

 

5. În ce măsură considerați utilă participarea dvs. la activitățile din cadrul 

proiectului? 

a) În foarte mare măsură 

b) În mare măsură 

c) În mică măsură 

d) Deloc 

 

6. Care este importanța pe care o acordați beneficiilor financiare din cadrul 

proiectului (burse)? 

a) Mică 

b) Medie 

c) Mare 

d) Este principalul stimulent 

 

 

 

Data completării: 

 

Numele și prenume:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexa 9 
 

Formular feedback 

privind nivelul de utilitate perceput de către membrii grupului țintă cu privire la activitățile 

proiectului pentru dezvoltarea profesională 

 

1. Ce v-a plăcut cel mai mult din participarea în cadrul proiectului? 

... 

 

2. Vă rugăm să evaluați utilitatea participării la activitățile proiectului. Credeți că vă este 

utilă participarea la proiect în dezvoltarea dvs. profesională? 

... 

 

3. Vă rugăm să evaluați impactul pe care tutorii și experții din cadrul proiectului, cu care 

ați interacționat, îl au asupra dezvoltării dvs. profesionale: 

... 

 

4. Evaluați rolul pe care proiectul l-a avut în decizia dvs de a continua studiile în domeniul 

studiat în prezent? În cazul în care nu doriți să continuați studiile sau doriți să schimbați 

domeniul de studii, vă rugăm să vă motivați alegerea. 

... 

 

5. Așteptările dvs față de participarea în cadrul proiectului au fost îndeplinite? Vă rugăm 

să răspundeți cu da sau nu și să vă motivați alegerea.  

... 

 

6. Pe viitor sunteți dispuși să participați în cadrul altor proiecte de dezvoltare 

profesională? 

... 

 

Vă mulțumim! 

 



 
 
 

 

Anexa 10 
 

Contestație 
 la raportul de selecție a grupului țintă 

 

Subsemnatul(a) ______________________________, identificat(ă) cu actul de identitate 

seria ___, numărul ________, în calitate de elev înscris la Unitatea de învățământ 

_________________________________________________________________________,  

profilul/specializarea _______________________________________________________, 

clasa ____________________________________________________________, anul de 

studiu 202__ - 202___, domiciliat în localitatea _____________________________, str. 

____________________, nr. _________________, județul 

___________________________, contest prin prezenta rezultatul raportului de selecție. 

 

Motivele și dovezile care stau la baza contestației: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semnătura:         Data: 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexa 11 
 

 

DECLAREȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Privind apartenența la etnia romă 

 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________________________ 

CNP ___________________________, domiciliat/ă în localitatea _____________________, 

Strada__________________________, nr._____________, județul____________________, 

cunoscând prevederile art. cunoscând prevederile art. 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul 

în declarații, declar pe propria răspundere că sunt de etnie romă. 

 

 

Data ______________      Semnătura ____________ 


