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1. Context 

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

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

țintă în cadrul DLRC Incluziv Lider Bistrița Nasaud, cod SMIS 140763. 

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 ”DLRC Incluziv Lider Bistrița 

Nasaud”, 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: reducerea numarului de persoane aflate in risc 

de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o 

populatie de pana la 20.000 locuitori din teritoriul acoperit de SDL Asociatia Grup de Actiune 

Locala Lider Bistrita Nasaud prin: furnizarea de servicii sociale pentru 250 de persoane in 

cadrul infrastructurii sociale vizate (Centrul Multifuncþional de Incluziune Sociala Magura Ilvei 

- CMISMI), servicii de asistenta pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala/de 

reglementare a situatiei locative pentru 85 de persoane, sprijin pentru cresterea accesului si 

participarii la educatie pentru 40 de copii in risc de abandon scolar din familii defavorizate 

social din teritoriul GAL Lider Bistrita Nasaud, informare, consiliere si mediere pe piata muncii 

pentru 125 de persoane, furnizarea cursului de formare Antreprenor in economia sociala, 

consiliere si consultanta antreprenoriala, respectiv sprijin pentru elaborarea unui plan de 

afaceri pentru 98 de persoane, subventionarea a 5 planuri de afaceri prin acordarea de micro-

granturi in valoare de 20.000 euro, informare si constientizare pentru combaterea discriminarii 

si promovarea multiculturalismului, activitati de implicare civica pentru 15 persoane din grupul 

țintă.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. OS1 - Reducerea excluziunii sociale in comunitatile marginalizare aferente SDL prin 

furnizarea de servicii integrate pentru 250 de persoane in risc de saracie sau 

excluziune sociala din arealul SDL pe o perioada de 31 luni.  



 
 
 

 

2. OS2 - Cresterea accesului si participarii la educaþie in randul comunitatilor 

marginalizate prin furnizarea, timp de 31 de luni, de servicii educationale, de socializare 

si recreative pentru 40 de elevi din grupul tinta. 

3. OS. 3 - Reducerea numarului de persoane aflate in pericol de saracie prin derularea 

de masuri de ocupare pentru 125 de persoane in risc de saracie sau excluziune sociala 

din arealul SDL pe o perioada de 31 de luni, respectiv prin sustinerea antreprenoriatului 

prin furnizarea de servicii de consiliere si consultanta antreprenoriala si oferirea a 5 

micro-granturi pentru infiintarea de intreprinderi pe o perioada de 25 de luni. 

4. OS. 4 - Combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului prin derularea unei 

campanii de informare si constientizare pe o durata de 25 de luni. 

Rezultatele obtinute prin interventiile de baza ale proiectului vor contribui nemijlocit la 

indeplinirea obiectivului POCU 5.2 “Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie 

si excluziune sociala din comunitaþile marginalizate din zona rurala si orase cu o populaþie de 

pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operaþiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC”. 

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 persoanelor din teritoriul GAL Lider Bistrita-

Nasaud, interesați să interesați să participe la toate activitățile și intervențiile prevăzute în 

proiect. 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/827/5/2/140763, 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 

- Ghidul Condiții Specifice POCU, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona 

rurală prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de 

DLRC. 

- Ghidul Orientării Generale POCU 

- Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa in legislatia 

nationala prin Legea nr. 677/2001 

- Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii 

private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa in legislatia nationala prin 

Legea nr. 506/2004. 

- Lege nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și actualizările în vigoare  

- Codul familiei 

- Legea 292/2011, privind sistemul naţional de asistenta sociala 

- Ordinul nr. 383/2003 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind 

serviciile sociale si a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori 

- Ordinul nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale 

- Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecției copilului 



 
 
 

 

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 ”DLRC Incluziv Lider Bistrița Nasaud”, grupul țintă este format din: 250 de 
persoane care vor beneficia de măsuri sociale, activitate de tip soft care se va desfasura 

in cadrul celor doua infrastructuri sociale finantate in cadrul SDL-ului GAL-ului Lider Bistrita 

Nasaud. 

Teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud cuprinde următoarele localități: Ilva Mică, Ilva Mare, 

poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Leșu, Lunca Ilvei, Sângeorz-Băi, Rodna, Maieru, Șanț. 

Din cele 250 de persoane care vor fi beneficiare ale măsurilor sociale, următoarele persoane 

vor fi beneficiare și a altor masuri, astfel: 

 125 persoane (tineri si adulti din comunitati defavorizate social din teritoriul GAL Lider 

Bistrita Nasaud) beneficiare de masuri de ocupare. 
 40 de persoane (din teritoriul GAL intre 6 si 16 ani) beneficiare de servicii 

educationale, de socializare si recreative (servicii de educatie). 

 85 de persoane beneficiare a serviciilor de consiliere si sprijin juridic pentru 

obtinerea de drepturi sociale, respectiv pentru reglementarea situatiei locative. 

Cele 125 persoane vor fi beneficiare de urmatoarele masuri de ocupare, astfel: 

 125 de persoane beneficiare de servicii de informare si consiliere 
profesionala si mediere pe piata muncii. 

 98 de persoane dintre acestea vor fi beneficiare a cursului de Antreprenor in 
economia sociala si a serviciilor de consiliere si consultanta antreprenoriala. 

 5 persoane beneficiare de micro-granturi pentru înfiintarea unei intreprinderi 
(servicii de ocupare) din cele 98 de persoane beneficiare de cursul de Antreprenor in 

economia sociala. 



 
 
 

 

Din cele 250 de persoane care vor fi beneficiare de masuri integrate, urmatoarele persoane 

vor mai participa si la alte masuri (acestia putand participa la mai mult de o activitate dintre 

cele de mai jos), astfel: 

 30 persoane participante la workshop-uri locale de informare si constientizare cu privire 

la discriminarea copiilor supradotati proveniti din familii defavorizate (masuri in 

domeniul combaterii discriminarii sau a segregarii) 

 15 persoane participante la workshop-uri pentru promovarea implicarii tinerilor in 

comunitate (masuri in domeniul combaterii discriminarii sau a segregarii). 

 200 persoane (copii, tineri si adulti din comunitati defavorizate social din teritoriul GAL 

Lide Bistrita Nasaud) participante la campania de informare si constientizare pentru 

combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului (masuri in domeniul 

combaterii discriminarii sau a segregarii) 

Categoriile de persoane care pot face parte din grupul tinta, persoane aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială, pot fi incadrate in categorii precum: 

- persoane adulte, șomere sau inactive; 

- copii in situatii de dificultate (ex. ante-prescolari/prescolari/ elevi, in special copii din 

grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma, copiii cu 

dizabilitati si cu nevoi educationale speciale, copiii din comunitatile dezavantajate 

socio-economic, copiii din familii cu 3 sau mai multi copii sau din familii monoparentale, 

copiii cu unul sau ambii parinti in mobilitate in afara localitatii de domiciliu (mai ales 

copiii care se confrunta cu separarea pe termen lung de parintii lor plecati la munca iin 

strainatate), copii in cazul carora unul sau mai multi adulti din gospodarie sunt privati 

de libertate sau sunt in supravegherea serviciilor de probatiune, copiii care au parasit 

scoala pentru a munci (inclusiv iin gospodarie), copiii care nu au fost inscrisi la scoala, 

care au abandonat sau au parasit timpuriu scoala etc.), 

- mame minore, adolescenti cu comportamente la risc, copii si tineri ai strazii; 

- parinti/tutori/ingrijitori informali ai ante-prescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de 

parasire timpurie a scolii; 

- persoane cu un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este 

stabilit la 60% din mediana la nivel national a venitului disponibil (dupaă transferurile 

sociale) per adult echivalent. 

 



 
 
 

 

5. Beneficii și impact estimat pentru grupul țintă 
 

În calitate de beneficiari ai acțiunilor derulate în cadrul proiectului ”DLRC Incluziv Lider Bistrița 

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

- Servicii educaționale, de socializare și recreative – 40 de persoane din teritoriul GAL 

Lider Bistrița-Năsăud, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. 

- Servicii de informare si consiliere profesionala si mediere pe piata muncii - 125 de 

persoane, tineri si adulți, din comunitați defavorizate social din teritoriul GAL Lider 

Bistrita Nasaud 

- Servicii de consiliere si consultanta antreprenoriala + curs de Antreprenor in economia 

sociala - 98 de persoane beneficiare 

- Micro-granturi pentru infiintarea unei intreprinderi pentru 5 persoane beneficiare (din 

cele 98 beneficiare de curs Antreprenor în economia socială). 

- Campanie de informare si constientizare pentru combaterea discriminarii si 

promovarea multiculturalismului – pentru 200 persoane (copii, tineri si adulþi din 

comunitați defavorizate social din teritoriul GAL Lider Bistrita Nasaud). 

- Workshop-uri pentru promovarea implicarii tinerilor in comunitate – pentru 15 persoane 

participante 

- Servicii de asistență socială, mediere sanitară și juridică 

Prezentăm mai jos, beneficiile proiectului în funcție de categoriile de grup țintă: 

Grup țintă – Copii 

Indicator de grup țintă: Copii cu vârsta cuprinsă între 6 -10 ani, elevi din teritoriul 

Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud, în risc de sărăcie sau excludere socială 

Activități care implică grupul țintă copii: 
40 de copii, elevi din teritoriul GAL Lider Bistrita Nasaud intre 6 si 10 ani 

SA 6.1 Furnizarea pachetului de servicii educationale, de socializare si recreative 
Perioada de desfășurare Mai 2021 – Noiembrie 2023 

Partener responsabil cu derularea activităților: Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud, 

Școala Gimnazială Dariu Pop 

Beneficii și impact: 
- Servicii educaționale, de tip after-school, coordonate de Expertul educational. 

Activitatea se va desfasura dupa programul scolar si va consta in oferirea de sprijin 



 
 
 

 

pentru efectuarea temelor scolare, aprofundarea lectiilor invatate la clasa, precum si 

recuperarea carentelor educative. 

- Serviciile recreative si de socializare vor fi coordonate de catre Expertul ateliere 

copii. Acestea se vor desfasura in afara programului scolar si vor avea rolul de a 

creste nivelul de incluziune sociala si de a dezvolta abilitatile de socializare ale 

copiilor din GT. Acestea vor include organizarea de sesiuni de jocuri si ateliere (de 

comunicare, lucru in echipa, dezvoltare personala, dezvoltarea increderii in sine etc). 

De asemenea, activitatile vor marca zilele de nastere ale copiilor implicati, dar si 

unele zile care marcheaza zile importante (sarbatori, Ziua Nationala, Ziua Europei, 

etc). 

 

Grup țintă – Adulți și copii 

Indicator de grup țintă: Adulți și copii din teritoriul Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud, 

în risc de sărăcie sau excludere socială 

Activități care implică grupul țintă: 
250 de persoane din teritoriul GAL Lider Bistrita Nasaud 

SA 6.1 Furnizarea pachetului de servicii integrate 
Perioada de desfășurare Mai 2021 – Noiembrie 2023 

Partener responsabil cu derularea activităților: Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud, 

Comuna Măgura Ilvei 

Beneficii și impact: 
- Servicii de consiliere socială și informare (inclusiv dezvoltarea abilitaților de viață 

independentă). Activitatea va consta in sesiuni individuale de consiliere si informare 

cu scopul de crestere a nivelului de integrare socială a persoanelor in risc de saracie 

sau excluziune sociala prin instrumentele adecvate (tehnici de cunoastere, jocuri de 

rol, discutii interactive) derulate de către Asistenții Sociali. Activitatea va viza 
întregul grup țintă: 250 persoane 

- Consiliere și sprijin juridic pentru obtinerea de drepturi sociale, respectiv pentru 

reglementarea situatiei locative. Subiectele abordate in cadul sesiunilor de consiliere 

si sprijin pentru obtinerea de drepturi sociale vor fi: care sunt drepturile sociale de 

care persoanele din GT pot beneficia (alocatie de stat pentru copii, burse sociale, 

incdarare in grad de handicap - daca este cazul, drepturile persoanelor cu handicap, 

caz,servicii de educatie pentru copiii cu cerinte educationale speciale, etc.) si ce 



 
 
 

 

presupun acestea, cum se pot adresa institutiilor relevante in scopul obtinerii de 

drepturi sociale. De asemenea, expertii responsabili vor sustine beneficiarii in 

intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea acestor beneficii sociale, 

prin realizarea copiilor dupa documentele necesare intocmirii dosarelor, prin 

sprijinirea acestora in completarea cererilor, depunerea documentatiei la insitutiile 

relevante etc. In plus, expertii responsabili vor facilita comunicarea beneficiarilor cu 

alti actori relevanti in furnizarea de servicii sociale - insistutii publice si ONG-uri cu 

atributii in domeniu. Subiectele abordate in cadrul sesiunilor de sprijin pentru 

reglementarea situatie locative vor fi: furnizarea de informații cu privire la realizarea 

succesiunii, furnizarea de informatii privind întabularea, acompaniere în vederea 

depunerii documentaþiilor pentru reglementarea situației locative, sprijin pentru 

obþinerea actelor de identitate, etc. In acest sens, expertii responsabili vor sustine 

beneficiarii in intocmirea si depunerea documentatiei pentru reglementarea situatiei 

locative prin realizarea copiilor dupa documentele necesare intocmirii dosarelor, prin 

sprijinirea acestora in completarea cererilor, depunerea documentatiei la insitutiile 

relevante etc. In plus, expertii responsabili vor facilita comunicarea beneficiarilor cu 

alti actori relevanti in furnizarea de servicii sociale - insistutii publice si ONG-uri cu 

atributii in domeniu. Activitatea vizează 85 de persoane din grupul țintă. 
- Servicii de educatie pentru sanatate si adoptarea unui stil de viață sanatos. 

Activitatea va fi desfasurata in cadrul Centrului Multifuncþional de Incluziune Sociala 

Magura Ilvei (CMISMI), fiind derulata de catre Mediatorul sanitar. Initial, Mediatorul 

sanitar se va deplasa pe teren si va identifica, in mod detaliat, nevoile din punct de 

vedere sanitar atat la nivelul comunitatii vizate (persoane in risc de saracie si 

excluziune sociala din comuna Magura Ilvei), cat si la nivel particular, in functie de 

fiecare membru al GT vizat. Acesta va realiza un dosar de nevoi socio-medicale 

pentru fiecare membru al GT, colaborand in acest sens cu Expertul GT si cu 

autoritatile medicale competente din comunitate. Ulterior, Mediatorul sanitar va 

realiza, tinand cont de disponibilitatea membrilor GT, calendarul activitatilor de 

educatie pentru sanatate si adoptarea unui stil de viaþa sanatos. Activitatea de 

furnizare de servicii pentru sanatate si adoptarea unui stil de viata sanatos va include 

sustinerea unor sesiuni individuale de informare si educare cu privire la aceste 

aspecte. Continul sesiunilor va viza cel putin: facilitarea înscrierii la medicul de 

familie, informare si facilitarea accesului la programe de sanatate de preventie si/sau 

tratare (TBC, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecþioase, etc.), educație si 



 
 
 

 

informare pentru sanatatea reproducerii/planificare familiala, informare cu privire la 

adoptarea unui stil de viaþa sanatos (alimentație, sport, odihna etc). Această 
activitate va viza 140 de persoane din grupul țintă aferent Partenerului 1, 
respectiv persoane în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Măgura 
Ilvei.  

- Educatie parentala - Aceasta activitate va viza acele persoane din grupul tinta care 

au in grija cel putin un copil, respectiv care se pregatesc sa aiba un copil. Activitatea 

de furnizare de servicii de educatie parentala va include sustinerea unor sesiuni 

individuale de informare si educare cu privire la aceste aspecte. Scopul acestor 

sesiuni este de a dezvolta capacitatea beneficiarilor de a intelege si satisface nevoile 

copiilor de care sunt responsabili. Astfel, temele abordate in cadrul acestor intalniri 

vor fi: Nevoile de baza si nevoile superioare ale copiilor, Tehnici si metode de 

comunicare cu copiii, Dezvoltarea relatiei copil-parinte. In cadrul sesiunilor, 

beneficiarii vor invata sa identifice care sunt nevoile copiilor si cum se manifesta, 

modalitati eficace de comunicare cu copiii, dar si activitati comune pe care le pot 

desfasura pentru imbunatatirea relatiei cu acestia. Aceasta activitate va viza acele 

persoane din grupul tinta care au in grija cel putin un copil, respectiv care se 

pregatesc sa aiba un copil. 

 

Grup țintă – Adulți 

Indicator de grup țintă: Adulți din teritoriul Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud, în risc de 

sărăcie sau excludere socială 

Activități care implică grupul țintă: 
125 de persoane, tineri și adulți, din comunități defavorizate sociale din teritoriul 

GAL Lider Bistrita Nasaud 
SA 7.1 Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesionala si mediere pe 
piata muncii  
Perioada de desfășurare Mai 2021 – Noiembrie 2023 
Partener responsabil cu derularea activităților: Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud 

Beneficii și impact: 
- Servicii de orientare și consiliere profesională acordate persoanelor selectate din 

grupul țintă, care au ca și scop:  

a) furnizarea de informații privind piața muncii si evoluția ocupațiilor;  



 
 
 

 

b) evaluarea si autoevaluarea personalitații în vederea orientarii profesionale;  

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

munca, în vederea luării de către acesta a deciziei privind propria cariera;  

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

Activitatea de orientare si consiliere va fi desfasurata prin organizarea de sesiuni 

individuale, care se vor desfasura pe baza calendarului realizat de catre Expertul 

responsabil.  

- Medierea pe piata muncii, va presupune acordarea de sesiuni de individuale în care 

se vor aborda teme precum: instruire si/sau sprijin pentru intocmirea unui CV, a unei 

scrisori de intentie, prezentare la un interviu de angajare, asteptarile angajatorilor cu 

privire la abilitatile si competentele unui angajat, situatii privind locurile de munca 

vacante, etc). Scopul final va fi acela de a gasi locuri de munca pentru beneficiari, 

astfel incat indicatorul referitor la cele 32 de persoane ce trebuie sa fie angajate pana 

la sfarsitul proiectului sa fie indeplinit. Pentru acest lucru, minimum 27 persoane vor 

fi angajate prin prezenta subactivitate. 

SA7.2 - Planificarea si derularea cursului de Antreprenor in economia sociala pentru 
98 de persoane 
Perioada de desfășurare Mai 2021 – Noiembrie 2023 
Partener responsabil cu derularea activităților: Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud 

Beneficii și impact: 
- Programul de formare (initiere) Antreprenor in economia sociala va avea alocate 40 

ore/cursant si va fi finalizat printr-un certificat de absolvire autorizat ANC in urma 

evaluarii participantilor si acordarea notelor corespunzatoare cunostintelor dobandite 

in urma participarii la curs. În cadrul programului se va pune accent pe caracteristicile 

întreprinderilor sociale, în contextul definiþiei lor si a principiilor economiei sociale 

definite în Legea nr. 219/2015. De asemenea, in cadrul programului de formare 

beneficiarii vor invata cum sa dezvolte un plan de afaceri realist si cum sa isi puna 

in practica ideile de afaceri social-economice. Sub acest aspect, vor fi obtinute 

competente cel putin in urmatoarele directii de dezvoltare: identificarea misiunii 

sociale a intreprinderii si mentinerea acesteia prin activitatile derulate; definirea 

problemei sociale pentru care entitatea sociala se dedica; integrarea activitatii 

intreprinderii in contextul scoial –economic, crearea unui plan de investitii si 

corelarea cu acestua cu afacerea propusa; realizarea previziunilor financiare; 

Metode alternative de finanþare pentru un start-up etc. La finalizarea programului de 



 
 
 

 

formare Antreprenor in economia sociala, vor fi obtinute cel putin urmatoarele 

rezultate: cel putin 63 certificate de absolvire autorizate ANC a cursurilor de initiere 

“Antreprenor in economia sociala”. 

 
SA8.1 - Furnizarea serviciilor de consiliere si consultanta antreprenoriala 
Perioada de desfășurare Noiembrie 2021 – Noiembrie 2023 
Partener responsabil cu derularea activităților: Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud 

Beneficii și impact: 
- sesiuni individuale de consiliere si consultanta antreprenoriala cu fiecare cei 98 de 

participanti, care vor fi derulate de catre Expertul masuri de ocupare. In cadrul 

sesiunilor, vor fi abordate teme precum: ce presupune infiintarea unei intreprinderi, 

care sunt diferitele forme de organizare (SRL, PFA, II, IF etc.) care sunt 

responsabilitatile administratorului, legislatia referitoare la infiintarea fiecarui tip de 

intreprindere, aspecte de management (managementul financiar, managementul 

riscului, managementul resurselor umane, managementul inovarii etc.), 

aprofundarea unor aspecte referitoare la antreprenoriat, sprijinirea participantilor in 

elaborarea unui plan de afaceri pentru participarea la schema de grant.  

- Abonament de 1 an (12 luni) la o platformă de e-learning. Primul modul va avea in 

vedere cresterea angajabilitatii beneficiarilor prin furnizarea de cursuri (in formate 

multimedia) de dezvoltare personala si profesionala. Furnizorii de cursuri vor asigura 

conformitatea legala si educationala a cursurilor, precum si o modalitate de 

comunicare cu elevii si persoanele care vor sa urmeze aceste cursuri. De asemenea, 

cursurile vor oferi o modalitate de testare a cunostintelor si un calificativ final care sa 

demonstreze absolvirea acestuia. Temele abordate vor fi de tipul: managementul 

timpului, comunicare, managementul inovarii, vanzari etc.  

Al doilea modul va veni in sprijinul persoanelor care vor sa isi dezvolte abilitatile 

antreprenoriale, oferind resurse in acest domeniu, precum: informatii de baza despre 

crearea unui plan de afaceri, metode de dezvoltare a unei afaceri, obtinerea de surse 

de finantare etc. Platforma va avea un mod de comunicare intre utilizatorii acestui 

modul si un responsabil care sa raspunda la posibile intrebari si sa sustina initiativele 

antreprenoriale ale beneficiarilor. Managerul de proiect va asigura distribuirea 

abonamentelor catre membrii GT si ii va asista pe acestia in utilizarea platformei de 

e-learning.  



 
 
 

 

În finalul activității vor fi distribuite 98 de abonamente și vor fi obșinute (depuse) 30 

de planuri de afaceri. 

SA8.3 - Acordarea de micro-granturi pentru infiintarea afacerilor 
Perioada de desfășurare Iunie 2022 – Noiembrie 2023 
Partener responsabil cu derularea activităților: Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud 

Beneficii și impact: 
- Grupul tinta aferent acestei subactivitati este de 5 persoane ale caror planuri de 

afaceri au fost selectate (tineri si adulți din comunitaþi defavorizate social din teritoriul 

GAL Lider Bistrita Nasaud). Expertul masuri de ocupare va oferi consultanta si sprijin 

beneficiarilor in parcurgerea tuturor etapelor de infiintare a firmei. Prin urmare, la 

inceputul activitatii beneficiarii vor fi anuntati privind demararea etapei documentele 

necesare a fi pregatite (documentatie realizata cu sprijinul Responsabililor Infiitare 

Intreprinderi) si modul de lucru pana la finalizarea dosarului de infiintare firma. 

Aceasta activitate va presupune infiintarea entitatii juridice in care beneficiarii au 

dreptul de a alege forma de organizare (societati cu raspundere limitata, societati 

cooperative si alte categorii de persoane juridice).  

Ulterior, Expertul masuri de ocupare va avea in vedere asigurarea semnarii 

contractelor de subventii de catre cele 5 entitati. De semnarea contractelor de 

subventii si de acordarea acestora se vor ocupa Expertul masuri de ocupare, sub 

supervizarea Managerului de Proiect. In ceea ce priveste acordarea transelor de 

plata aferente subventiei, Expertul se va asigura ca acordarea transelor sa se 

realizeze in baza contractului de subventie, conform schemei de minimis si a ghidului 

programului de finantare, respectiv a ghidului Solicitantul. In ceea ce priveste 

acordarea transelor de plata aferente subventiei, Expertul masuri de ocupare se va 

asigura ca acordarea transelor sa se realizeze in baza contractului de subventie, 

conform schemei de minimis si a ghidului programului de finantare, respectiv a 

ghidului Solicitantului. Ajutorul de minimis se va acorda, de asemenea, in max. trei 

transe in functie de optiunea exprimata de catre fiecare dintre cele 5 intreprinderi 

acceptate la finantare. Totodata, Expertul masuri de ocupare va verifica daca 

transele de plata sunt solicitate in conformitate cu prevederile planurilor de afaceri 

depuse de catre persoanele selectate in grupul tinta. In sarcina Expertului va intra si 

verificarea respectarii procentelor transelor de plata, astfel incat prima transa fie de 

maxim 50% din valoarea totoala a finantarii nerambursabile solicitate de catre fiecare 

dintre cele 5 intreprinderi acceptate la finantare. Sprijinul pentru exploatarea ideii de 



 
 
 

 

afacere se va acorda din momentul obtinerii tuturor documentelor care atesta 

infiintarea si inceperea functionarii intreprinderilor, in conditiile legislatiei aplicabile 

domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri in cauza, conditii verificate 

permanent de catre responsabilii de decontare subventii.  

Prin urmare, Expertul masuri de ocupare se va asigura de indeplinirea, cel putin a 

urmatoarelor conditii de catre beneficiarii de subventie:  

o Sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru ale intreprinderilor 

finantate sa fie localizate in arealul SDL aferent proiectului  

o Angajarea de catre fiecare intreprindere acceptata la finantare a cel putin o 

persoana nu mai tarziu de 3 luni de la semnarea contractului de ajutor de 

minimis;  

o Asigurarea faptului ca persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou 

infiintate vor avea domiciliu sau resedinta in microregiunea GAL Lider Bistrita 

Nasaud. 
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