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CAP.I CADRUL GENERAL 

 

 
Prezenta metodologie pentru selectarea grupului țintă este aferentă proiectului : 

,,Incluziune Socială în teritoriul GAL Napoca Porolissum‘’ Cod appel :POCU /827/5/2- 

Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de 

măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, finanțat  prin Programul 

Operațional Capital Uman, Axa Prioritară -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității, Componenta 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile 

marginalizate din zona rurală și / sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – 

Regiuni mai puțin dezvoltate. 

Beneficiarul proiectului este Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum în 

parteneriat cu Primăria Comunei Săcuieu și cu Școala Gimnazială din comuna Săcuieu, Jud. 

Cluj. 

 

1.1 Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: 

 

Prin prezentul proiect, beneficiarul proiectului își propune sa contribuie la reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori din teritoriul 

acoperit de SDL al Asociației Grup de Acțiune Locală Napoca Porolissum prin : furnizarea de 

servicii sociale pentru 250 de personae în cadrul infrastructurilor sociale vizate ( Centrul de 

Incluziune Socială administrat de GAL Napoca Porolissum și  Centrul Social Multifuncțional 

Săcuieu administrat de Primăria Săcuieu), servicii de asistență pentru obținerea drepturilor de 

asistență socială / de  

reglementare a situației locative pentru 85 de persoane, sprijin pentru creșterea accesului și 

participării la educație pentru 40 de copii din comuna Săcuieu, informare, consiliere și mediere 
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pe piața muncii pentru 125 de persoane , furnizarea cursului de formare Antreprenor în 

economia socială, consiliere și consultanță antreprenorială, respectiv sprijin pentru elaborarea 

unui plan de afaceri pentru 98 de persoane, subvenționarea a 8 planuri de afaceri prin acordarea 

de micro-granturi în valoare de 25.000 euro, informare și conștientizare pentru combaterea 

discriminării și promovarea multiculturalismului,  activități de implicare civică pentru 15 

persoane din GT. 

Prezentul proiect, prin intervențiile și activitătile propuse, contribuie la atingerea 

Obiectivului tematic 9 al Programului Operational Capital Uman: “Promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare” și a Obiectivului specific 5.2: 

“Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din 

comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”. In 

acest sens, întregul grup țintă de 250 de persoane va fi selectat din rândul populației aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială din astfel de comunităti. 

Incluziunea socială și combaterea oricărei forme de discriminare sunt sprijinite în mod 

direct prin activitățile de furnizare de servicii sociale integrate, sprijin pentru creșterea 

accesului și participării la educație, informare și conștientizare pentru combaterea discriminării 

și promovarea multiculturalismului, activităti de implicare civică. 

Combaterea sărăciei este susținută în mod direct prin informare, consiliere și mediere 

pe piața muncii, furnizarea cursului de formare Antreprenor în economia socială,  consiliere si 

consultanță antreprenorială, sprijin pentru elaborarea unui plan de afaceri, oferirea a 8 

microgranturi, sprijin pentru reglementarea situației locative. 

În plus, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POCU- dezvoltarea 

resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de 

calitate, stimularea ocupării pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin accesul 

la servicii sociale și de sănătate.Grupul țintă format din 250 de persoane, din care 40 de copii 

aparținând comunităților defavorizate din teritoriul GAL-ului Napoca Porolissum, prin 

participarea lor la activitățile propuse prin acest proiect vor avea doar beneficii, și anume : 
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- creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei; 

- dezvoltarea abilităților de viață independent; 

- obținerea unor drepturi sociale; 

- dezvoltarea cunoștințelor în legătură cu educașia pentru sănătate și adoptarea unui stil de viață 

sănătos, implicit educația parentală; 

-dezvoltarea abilităților sociale și scăderea riscului de discriminare și excluziune socială pentru 

copiii supradotați; 

- creșterea stimei de sine; 

- facilitarea accesului pe piața muncii; 

- creșterea competitivității, angajabilității, dezvoltarea abilităților antreprenoriale; 

- reglementarea situației locative; 

- diminuarea discriminării și promovarea multiculturalismului. 

 

 

1.2 Obiectivele specifice ale proiectului: 

 

 OS. 1 - Reducerea excluziunii sociale în comunitățile marginalizate aferente SDL 

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

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

Obiectivul va fi atins prin acordareaa de pachete minime de servicii integrate in cadrul 

infrastructurilor sociale finantate prin masura LEADER: Centrul de Incluziune Socială 

administrat de Asociaţia GAL Napoca Porolissum şi Centrul Social Multifuncţional 

Săcuieu. Serviciile integrate vor include: servicii sociale (servicii de consiliere socială 

şi informare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, servicii de educaţie pentru sănătate 

şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos, educaţie parentală), servicii deconsiliere juridică pentru 

obţinerea unor drepturi sociale/pentru reglementarea situaţiei locative,. 

Beneficiarii activitatilor aferente OS1 sunt 250 de persoane aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de 
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pana la 20.000 locuitori din teritoriul acoperit de SDL Asociatia Grup de Actiune Locala 

Napoca Porolissum. 

Rezultatele imediate obtinute: servicii integrate (Servicii de consiliere socială şi 

informare; Servicii de educaţie pentru sanatate şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos; Educaţie 

parentala; Activităţi de socializare) furnizate pentru 250 de persoane, servicii de consiliere şi 

sprijin juridic pentru 85 persoane. 

 

 OS. 2 - Creşterea accesului şi participării la educaţie 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. 

Obiectivul va fi materializat prin furnizarea unui pachet de tip after-school in cadrul 

Scolii Sacuieu. Acestea vor viza atat componenta educationala, prin furnizarea de sprijin pentru 

efectuarea temelor scolare si recuperarea carentelor educative, cat si cea de socializare si de 

recreere, inclusiv activitati care vor duce la cresterea stimei de sine pentru elevii vizati. De 

asemenea, va fi asigurat sprijin material pentru cresterea accesului si participarii la educatie, 

prin oferirea unei mese calde zilnice si prin furnizarea de rechizite. 

Beneficiarii activitatii aferente OS. 2 vor fi 40 de copii in risc de abandon scolar din 

comuna Sacuieu, membri ai grupului tinta. 

Rezultatele imediate obtinute: servicii educaţionale, de socializare şi recreative 

furnizate pentru 40 de persoane 

 

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

masuri de ocupare pentru 125 de persoane în 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 8 micro-

granturi pentru infiintarea de intreprinderi pe o perioada de 25 de luni 

OS 3 va fi atins prin derularea a 2 activități care vizează ocuparea in rândul GT. 
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Prima dintre ele are ca scop cresterea angajabilității si a competențelor profesionale ale 

membrilor GT prin: furnizarea de servicii  de informare si orientare pe piața muncii, măsuri de 

sprijin pt găsirea unui loc de munca, respectiv formarea profesională a acestora in domeniul 

antreprenoriatului social prin intermediul unui curs. 

A doua activitate vizează susținerea ocupării pe cont propriu și a antreprenoriatului prin 

oferirea de consultanță si consiliere antreprenorială - sprijin pentru inființarea unei afaceri și 

pentru elaborarea unui plan de afaceri in vederea finanțării acestuia in cadrul schemei de 

antreprenoriat, care va finanța 8 din aceste planuri cu granturi de aprox 25.000 euro. 

Beneficiarii primei activități vor fi 125 de persoane, in timp ce beneficiarii celei de-a 

doua activități vor fi 98 de tineri și adulți membri ai GT (din cei 125). 

Rezultatele imediate obtinute: servicii de orientare si consiliere profesională si mediere 

pe piata muncii furnizate pentru 125 de persoane, 32 persoane angajate, curs Antreprenor în 

economia sociala derulat pentru 98 de persoane, 63 certificate de absolvire autorizate ANC 

obtinute, servicii de consiliere şi consultanţă antreprenoriala furnizate pentru 98 de persoane, 

30 planuri de afaceri depuse, 8 planuri de afaceri selectate pentru finanţare, 8 micro-granturi 

acordate. 

 

OS. 4 - Combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului prin derularea 

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

Acest obiectiv va fi atins prin derularea unor activități precum organizarea a 2 

evenimente pentru a marca Ziua Mondială pentru diversitate culturală, dialog și dezvoltare 

(activități culturale și sportive), derularea unei campanii de promovare a acestor principii in 

mediul online, organizarea a 2 tabere cu scopul cresterii integrarii sociale pentru 20 copii 

supradotati din familii defavorizate social, 4 workshopuri locale cu scop de informare și 

combatere a discriminării copiilor supradotați din familii defavorizate social, susținerea creării 

și dezvoltării de parteneriate intre GAL-urile furnizoare de servicii sociale in scopul creșterii 

calității acestora, 4 workshopuri care vor urmări creșterea implicării in viața civică pentru 15 
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tineri din GT, precum și susținerea unor inițiative comunitare ale acestor tineri pentru 

intervenția în scopul ameliorării unor nevoi de la nivelul comunității. 

Rezultatele imediate obtinute: 

-  1 campanie de informare si constientizare pentru combaterea discriminării şi promovarea 

multiculturalismului organizată şi derulata; 

-  2 tabere pentru combaterea discriminării organizate; 

-  4 workshop-uri locale de informare şi conştientizare cu privire la discriminarea copiilor 

supradotaţi proveniţi din familii defavorizate organizate; 

- 1 schimb de bune practici între GAL-urile de la nivel naţional organizat; 

-  4 workshop-uri pentru promovarea implicării tinerilor în comunitate organizate. 

 

1.3 Domeniul de aplicabilitate: 

Procedura are caracter obligatoriu și va fi utilizată de către Experții Grup Țintă teren și 

birou, precum și de către coordonatorii P1 și P2 (unul de la Primăria Săcuieu, celălalt de la 

Școala Gimnazială Săcuieu). 

 

1.4 Justificarea intervențiilor propuse în proiect pentru următoarele probleme: 

⮚ Nivelul ridicat de excluziune socială din teritoriul GAL Napoca Porolissum 

Conform Eurostat, 35.7% din populația României este în risc de sărăcie și excluziune 

socială. O hartă a sărăciei comunitare prin sondajul PROROM conturează 2 zone cu comunități 

aflate în risc de excluziune socială : Gilău – Căpușu Mare – Măguri Răcătău, respectiv Săcuieu- 

Călățele. Pe teritoriul GAL există aproximativ 2900 de persoane de etnie roma și un singur 

expert local pe această temă. Dintre acestea 270 se găsesc în comuna Săcuieu, nu lucrează 

nicăieri datorită lipsei de calificare sau de interes din partea lor în găsirea unui loc de muncă, 

stau în locuințe improvizate din carton, table, iar terenul acestor locuințe este fără forme legale. 

Restul populației comunei Săcuieu  (1480 locuitori): 339 au varsta peste 65 ani, reprezentând 

o pondere de 23%, apoi copiii sub 14 ani reprezintă o pondere de 14 %, restul de 63% o 
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reprezintă tinerii și adulții, majoritatea dintre ei fiind șomeri sau agricultori. 

Prin acest proiect, se dorește o dezvoltare a serviciilor sociale integrate de consiliere și 

informare profesională, dezvoltarea  abilităților de viață independentă, consiliere juridică 

pentru obținerea unor drepturi sociale, servicii de educație pentru sănătate, educație parentală, 

activități de socializare destinate copiilor supradotați proveniți din familii defavorizate social 

aferente infrastructurii finanțate prin POCU, precum și utilizarea acesteia cu scopul combaterii 

abandonului școlar prin acordarea de sprijin pentru creșterea accesului și paticipării la o 

educație timpurie. De asemenea, se vor organiza acțiuni de informare și conștientizare privind 

combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului și acțiuni de implicare civică a 

membrilor grupului țintă. 

⮚ Gradul crescut de abandon școlar 

Părăsirea timpurie a școlii este o problemă generală în România, mai ales în mediul 

rural, reprezentând un factor major care contribuie la excluziunea socială. Tinerii care părăsesc 

prematur școala sunt mai predispuși riscului asociat șomajului sau celui de a găsi un loc de 

muncă. La Școala Gimnazială Săcuieu sunt înscriși 48 de elevi, din care 23 de etnie roma, iar 

aceștia din urmă absentează cel mai mult de la școală. S-a făcut o analiză a educației școlare la 

nivelul comunei Săcuieu, prin care s-au identificat câteva puncte slabe : lipsa laboratoarelor 

dotate, lipsa unui terapeut / psiholog pentru copiii cu probleme, lipsa unui program ,, Școala 

după școala’’. Astfel prin acest proiect încercăm să se abordeze creșterea accesului și 

participării la educația timpurie a copiilor prin programme educaționale din cadrul after-school, 

prin asigurarea unei mese calde zilnic, prin asigurare de rechizite, etc. 

⮚ Dificultăți întâmpinate de antreprenori sau de potențiali antreprenori 

Mediul de afaceri din zona rurală este destul de slab dezvoltat din punct de vedere 

economic, social sau cultural. Aceasta se datorează lipsei de informare și de conștientizare la 

nivel de comune, lipsei sectoarelor industriale, slaba dezvoltare a comerțului, în domeniul 

turismului și agroturismului- deși sunt destule agro-pensiuni sau pensiuni, proprietarii nu au 

experiența necesară în a atrage posibilii turiști printr-o ofertă bogată și diversă de produse, 

putere de cumpărare scăzută a populației rurale. Astfel prin acest 
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proiect se vor organiza cursuri de formare antreprenorială la care vor participa 98 de persoane 

din teritoriul GAL, unde vor învăța cum să-și gândească un plan de afaceri, cum să-și descopere 

aptitudini în dezvoltarea unei afaceri; astfel vor fi selectate 8 planuri de afaceri care vor fi 

finanțate prin schema de granturi de câte 25.000 euro/ plan de afaceri și intrarea pe piața muncii 

a 32 persoane din grupul țintă. 

⮚ Nivelul ridicat de sărăcie  

Populația de la sate, este în mare parte îmbătrânită, tinerii îndreptându-se spre orașe 

care le oferă un mod de trai mai bun și șanse mai mari de a-și găsi un loc de muncă. De exemplu 

în comuna Săcuieu 55% din populație este în stare de sărăcie, suferind de deprivare materială. 

Prin proiect se va urmări combaterea sărăciei și excluziunii sociale prin dezvoltarea de servicii 

sociale integrate de consiliere și informare profesională, dezvoltarea  abilităților de viață 

independentă, consiliere juridică pentru obținerea unor drepturi sociale, servicii de educație 

pentru sănătate, educație parentală, activități de socializare destinate copiilor supradotați 

proveniți din familii defavorizate,cursuri de formare profesională pentru 98 persoane, 

finanțarea a 8 planuri de afaceri cu câte un grant de 25.000 euro și intrarea pe piața muncii a 

32 persoane din grupul țintă. 

⮚ Lipsa componentei profesionale 

Prin proiect, 125 de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială vor participa la servicii 

de informare și orientare profesională pe piața muncii, vor primi sprijin pentru găsirea unui loc 

de muncă, iar 98 de persoane vor beneficia de un program de formare în domeniul 

antreprenoriatului în economie socială. 
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CAP.II – GRUP ȚINTĂ 

 

2.1 Categorii eligibile grup țintă 

 

Grupul țintă al proiectului va fi identificat și selectat din cadrul teritoriului aferent SDL GAL 

Napoca Porolissum 2014-2020, locație unde se vor derula toate activitățile și intervențiile prevăzute 

prin proiect. Grupul țintă va cuprinde exclusiv, urmatoarea categorie de persoane, conform Ghidul 

Solicitantului Condiții Specifice: 

- persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile 

marginalizate din cadrul teritoriilor vizate de Strategia de dezvoltare locala GAL Napoca 

Porolissum finațată prin măsura LEADER nr.19 din PNDR 2014-2020. 

După cum rezultă din structurarea anterioară, din rândul persoanelor care pot face parte din 

Grupul Țintă, se vor identifica urmatoarele:  

- cel putin 260 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala existente în 

comunitățile marginalizate din cadrul teritoriilor vizate de Strategia de dezvoltare locală GAL 

Napoca Porolissum finanțată prin măsura LEADER nr.19 din PNDR 2014-2020 din care vor fi 

selectate 250 de persoane. 

Categoriile de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt : 

❖ Persoane adulte șomere sau inactive; 

❖ Copii în situații de dificultate (ex. ante-preșcolari / elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, 

cu accent pe copiii aparținând minorității romă, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale 

speciale, copii din comunități dezavantajate socio-economic, copii din familii cu 3 sau mai mulți 

copii sau din familii monoparentale, copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate 

pe termen lung, copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt private de 

libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copii care au părăsit școala pentru a 

munci (inclusiv în gospodărie), copii care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au 

părăsit timpuriu școala, etc); 
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❖ Mame minore, adolescenți cu comportamente de risc, copii și tineri ai străzii ; 

❖ Părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante -preșcolarilor / preșcolarilor/ elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii ; 

❖ Persoane cu un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 

60% din media la nivel național a venitului disponibil per adult echivalent; 

❖ Familii fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și /sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost; 

❖ Persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP); 

❖ Victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică,victime ale traficului de 

persoane; 

❖ Copii/tineri /adulți / vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială.etc; 

 

 

 

● Persoanele inactive sunt definite conform Eurostat astfel: persoane care nu fac parte din forța de 

muncă (care nu sunt nici ocupate, nici șomere) : 

- Copii de vârstă preșcolară sau școlară ; 

- Studenții, pensionarii, precum și acele personae care, desi se află la vârsta de muncă (15-64 ani), 

nu muncesc, nu sunt disponibili și nici nu își doresc să muncească (casnice) ; 

- Persoane întreținute de alte persoane ori de stat sau care se întrețin din alte venituri (chirii,dobânzi, 

rente). 

- Persoanele care au declarat că în săptămâna de referință aveau un loc de muncă de la care au 

absentat, care nu au voința că vor reveni la locul de muncă într-o perioadă de cel mult 3 luni și care 

nu primesc cel puțin 50% din salariu de la angajator ; 
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- Persoane care nu sunt disponibile să înceapă lucrul și care nu au căutat în mod activ un loc de muncă 

(INS, Ocupare și șomaj). 

Principiile minime care vor sta la baza procesului de identificare a grupului țintă si care vor fi 

respectate de către Solicitant sunt: 

- transparența, egalitatea de șanse și nediscriminarea, respectiv încadrarea în categoria eligibilă 

conform programului de finanțare, respectiv a apelului. 

Activitatea de înregistrare și primire a dosarelor candidaților va intra in sarcina Solicitantului 

prin Experții GT, aceștia putând să solicite eventuale completări/ informații suplimentare 

persoanelor inscrise. Expertii GT se vor asigura și de menținerea legăturii cu candidații inscriți pe 

tot parcursul procesului de inscriere și selecție a grupului țintă. 

  In urma procesului de identificare a grupului țintă va rezulta un număr de cel puțin 250 de 

persoane selectate (eligibile) care vor beneficia de măsuri integrate, din care: 

 

 

 

 

 

 

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

vor fi beneficiare si a altor masuri, astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 de persoane care vor beneficia de măsuri sociale, activitate de tip soft care  

se va desfășura in cadrul celor doua infrastructuri sociale finanțate in cadrul SDL-ului  

GAL Napoca Porolissum. 

 

        

125 persoane (tineri și adulți din comunități defavorizate social din teritoriul GAL                    

Napoca Porolissum) beneficiare de măsuri de ocupare 
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Cele 125 persoane vor fi beneficiare de următoarele măsuri de ocupare, astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Din cele 250 de persoane care vor fi beneficiare de măsuri integrate, următoarele persoane 

vor mai participa ți la alte măsuri (aceștia putând participa la mai mult de o activitate dintre 

cele de mai jos) astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

obținerea de drepturi sociale, respectiv pentru reglementarea situației locative. 

 

125 de persoane beneficiare de servicii de informare și consiliere profesională și 

mediere pe piața muncii  

98 de persoane beneficiare a cursului de Antreprenor in economia sociala si a 

serviciilor de consiliere si consultanta antreprenorială; 

8 persoane beneficiare de micro-granturi pentru înființarea unei intreprinderi 

(servicii de ocupare) din cele 98 de persoane beneficiare ale cursului de Antreprenor 

în economia socială  

20 copii supradotați (din comunități defavorizate social din teritoriul GAL Napoca 

Porolissum) participanți la tabere pentru combaterea discriminării (măsuri în 

domeniul combaterii discriminării sau a segregării); 

15 persoane participante la workshop-uri locale de informare și conștientizare cu 

privire la discriminarea copiilor supradotați proveniți din familii defavorizate 

(măsuri în domeniul combaterii discriminării sau a segregării); 
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Grupul țintă format din copii supradotați va fi identificat conform art 4 din Legea nr. 

17/2007, pe baza unor “teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, de 

inteligență, de creativitate, de aptitudini speciale, chestionare, care vor fi utilizate de catre Expertii 

GT în cadrul activității de selecție pentru identificarea copiilor supradotați din comunitățile 

defavorizate social din teritoriul GAL Napoca Porolissum. 

 

 

 

 

 

 

 

      15 persoane participante la workshop-uri pentru promovarea implicării tinerilor 

în comunitate (măsuri in domeniul combaterii discriminării sau a segregării); 

 

   200 persoane (copii, tineri și adulți din comunități defavorizate social din teritoriul 

GAL Napoca Porolissum) participante la campania de informare și conștientizare pentru 

combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului (măsuri in domeniul 

combaterii discriminării sau a segregării); 

 

60 de persoane (elevi ai școlii Săcuieu intre 6 si 10 ani) beneficiare de 

de servicii educaționale, de socializare și recreative (servicii de educație). 
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2.2 Criterii de eligibilitate: 

 

Persoana care va participa în cadrul acestui program, ca să fie eligibil, trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate : 

✔ Are domiciliul/ locuiește în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Napoca 

Porolissum aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zonă rurală și/sau în orașe cu o populație de 

până la 20.000 de locuitori), și anume, comunele : Aghireșu, Gilău, Căpușu Mare, Izvorul Crișului, 

oraș Huedin, Măguri – Răcătău, Mărișel, Mărgău, Mănăstireni, Beliș, Călățele, Săcuieu, Sâncraiu, 

Râșca. 

✔ Se află în risc de sărăcie sau excluziune socială (conform definiției prezentate în GSCS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O persoană nu poate fi incadrată din punct de vedere a eligibilității decât 

într-o singură categorie eligibilă. Apartenenta la grupul țintă se va realiza 

la intrarea în operațiune/ proiect (data la care persoana va beneficia pentru 

prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei declarații a 

persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare 

pentru situația vizată (dupa caz). 
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CAP.III  CRITERII DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ ÎN VEDEREA 

IMPLICĂRII ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

3.1 Identificarea grupului țintă 

 

   In vederea organizarii selecției grupului țintă și accederii acestuia la activitățile și 

intervențiile proiectului, Solicitantul și Partenerii vor realiza activitatea de selecție și validare a 

grupului țintă. De asemenea, inainte de identificare și recrutare, grupul țintă (potențial) va fi 

informat asupra activităților și a beneficiilor proiectului în cadrul activității de organizare a 

activităților de informare și publicitate a proiectului, prin distribuirea de materiale publicitare, 

organizarea unei conferințe de demarare a proiectului, prezența online pe site-ul web al 

Solicitantului. 

   Pentru a se asigura de respectarea condițiilor minime obligatorii impuse de prezentul 

ghid și de programul de finanțare, Solicitantul și Partenerii vor identifica, atrage și ulterior va selecta 

grupul țintă, ținând cont de măsurile obligatorii de transparență și vizibilitate, eligibilitate, selecție, 

nediscriminare etc. 

  Prima etapă a selecției grupului țintă este identificarea persoanelor eligibile, conform 

Ghidului și a Metodologiei (Cap. 2.1), care vor alcătui grupul țintă. Identificarea persoanelor care 

fac parte din grupuri vulnerabile se va face pe baza completării unui chestionar pentru grupuri 

vulnerabile. 

  sau   

  Chestionarul pentru grupuri vulnerabile va fi completat on-line de cei care posedă 

mijloace de comunicare electronică (calculator, laptop, smartphone), sau de către Expertul 

GT teren care se va deplasa pe teritoriul GAL. 
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  Grupul țintă va fi identificat prin deplasare în comunități, cu ajutorul sprijinului 

serviciilor de asistență socială din cadrul primăriilor și prin intâlniri cu persoane din 

potențialul grup țintă. 

 

Dupa parcurgerea primei etape de dentificare a persoanelor vulnerabile, cu respectarea 

calendarului de selectie publicat, persoanele trebuie sa depuna un dosar fizic, cu urmataorele 

documente :  

 

 

 

 

Solicitantul și Partenerii se vor asigura prin mijloace transparente și eficiente de comunicare, de 

faptul că: 

- Potențialii beneficiari vor fi informați de activitățile ce vor fi derulate în cadrul 

proiectului, ca urmare a campaniei publicitare/de informare (distribuția de materiale 

publicitare, promovare online, conferința de lansare), care va urmări popularizarea 

 

 
1. Cerere de inscriere – completată, semnată 
și datată 

 2. Copie carte de identitate 

 
3. Nota de Informare a datelor cu caracter 
personal – completată si semnată 

 
4. Declarație dubla finanțare – completată, 
semnată si datată 

 
5. Alte documente stabilite în etapa de 
implementare a proiectului (dacă este cazul). 
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proiectului in rândul categoriilor de persoane care ar putea indeplini condițiile de 

apartenență la Grupul țintă; 

- Potențialii beneficiari vor fi informați în mod transparent și accesibil în privința 

documentației ce trebuie depusă în scopul selectării acestora in Grupul țintă. 

- Experții responsabili cu etapa de recrutare și selecție a grupului țintă se vor asigura că, 

pe parcursul procesului, se vor respecta prevederile Directivei CE/95/46/CE privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date, transpusă in legislația națională prin Legea nr. 

677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, 

transpusă in legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu 

modificările și completările ulterioare. In acest sens, Experții vor informa persoanele 

din grupul țintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, 

cu respectarea dispozițiilor legale menționate. 

- Totodată, după semnarea contractului de finanțare în calitate de Beneficiar, Solicitantul 

va demara procedurile legale în vederea inregistrării ca operator de date cu caracter 

personal (GAL Napoca Porolissum este înregistrat ca operator de date cu caracter 

personal). Participanții la activitățile proiectului, in conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, vor semna o declarație prin care iși dau acordul privind utilizarea datelor 

personale, după nota de informare prealabilă vizând utilizarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

 

3.2 Criterii de selecție 

 

In vederea organizării selecției grupului țintă și accederii acestuia la activitățile proiectului va fi 

derulat un proces intern care va avea la baza următoarea procedură prealabilă (urmând a fi elaborată 

în detaliu în implementarea proiectului). Documentele aferente selecției 
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vor fi făcute cunoscute tuturor celor interesați prin mijloace transparente de comunicare disponibile 

(site web Solicitant, afișaj direct, e-mail și intalniri fizice). Principiile care vor sta la baza la 

procesului de selectie sunt: 

- transparența,  

- egalitatea de șanse  

- nediscriminarea,- 

- meritocrația pe baze de performante individuale.  

In urma procesului de selecție va rezulta un număr de 250 de persoane care vor putea beneficia 

de serviciile integrate oferite prin intermediul activităților proiectului. Rezultatele procesului de 

selecție vor fi făcute publice prin metode transparente (pagina web, facebook Solicitant, e-mail 

Solicitant, e-mail Școala Gimnazială Săcuieu, e-mail Primăria Săcuieu, afișaj direct la sediul 

Solicitantului sau la primăriile din teritoriul Gal-ului), și vor reprezenta baza de continuare a 

activităților destinate grupului țintă. 

 

3.3 Criterii de departajare 

 

1. Primul criteriu de departajare                  apartenența la subcategoriile de grup țintă: 

persoane de etnie roma, elevi ai scolii Sacuieu cu varste cuprinse intre 6-10 ani, copii supradotati, 

tineri si adulti - persoane care pot beneficia de măsuri de ocupare). 

2.  Al doilea criteriu va fi                    data de înscriere în grupul țintă. 

Procedura va viza selecția, in cadrul grupului țintă, a minimum 25 persoane de etnie roma. 
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CAP. IV METODOLOGIA PROCESULUI DE SELECȚIE A GRUPULUI 

ȚINTĂ 

 

 

4.1 Elaborarea și publicarea Metodologiei de selecție a grupului țintă: 

 

Activitatea de elaborare și publicare a metodologiei de selecție a grupului țintă 

reprezintă o precondiție necesară a fi îndeplinită pentru implementarea tuturor activităților specifice 

adresabile grupului țintă, alcătuit din 250 de persoane aflate în risc de sărăcie sau marginalizare 

de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum. 

În baza acestei metodologii se vor detalia o serie de aspecte concrete legate de precondițiile 

de eligibilitate adresabile grupului țintă, etapele înscrierii și intrării în activitățile proiectului, 

aspecte de documentare și justificare necesare parcurgerii etapei de înscriere. 

Metodologia de selecție cuprinde și o serie de prevederi referitoare la criteriile de verificare 

a eligibilității unei persoane din grupul țintă. 

Etapa de elaborare a metodologiei este inițiată de Experții GT angajați în acest proiect, fiind 

coordonați și supervizați de către Coordonatorul activității GT. 

Procesul de atragere si inscriere a grupului ținta la activitățile proiectului va incepe odată cu 

derularea campaniei de informare și promovare a activităților acestuia. Promovarea prin intermediul 

paginii web a Solicitantului, prin evenimentul de lansare, anunțurile media, e-mail-uri directe prin 

care va fi asigurată identificarea și informarea unui număr de aproximativ 250 de persoane in risc 

de sărăcie sau excluziune socială cu domiciliul/resedința in comunitățile marginalizate din cadrul 

teritoriilor vizate de SDL GAL Napoca Porolissum. 

Procesul se va derula in cadrul unor etape de timp predefinite diseminate transparent 

conform mecanismelor precizate si va putea fi reluat pe aceleasi principii in timpul derularii 

proiectului. Cele 250 de persoane vor constitui baza de selectie pentru selectia persoanelor 

interesate. Documentele inițiale aferente selectiei vor fi făcute cunoscute tuturor celor interesați prin 

mijloacele transparente de comunicare precizate. In urma etapelor de selecție se va dori strângerea 

unui număr de aproximativ 260 de persoane inscrise, care vor sta la baza 
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numărului de 250 de persoane care vor putea beneficia de serviciile oferite prin intermediul 

activităților proiectului. Rezultatele procesului de selecție vor fi făcute publice de fiecare dată când 

va fi derulată procedura respectivă, prin metode transparente și vor reprezenta baza de continuare a 

activităților destinate grupului țintă. 

Echipa de implementare a proiectului va afisa prin metode transparente un calendar al 

etapelor procesului de selecție de fiecare dată când acesta va fi organizat in timpul implementării 

proiectului. In cadrul acestei etape grupul țintă va fi identificat prin deplasare în comunități, cu 

ajutorul sprijinului serviciilor de asistență socială din cadrul primăriilor și prin intâlniri cu 

persoane din potențialul grup țintă. 

După parcurgerea primei etape necesară pentru identificarea grupului țintă, cu respectarea 

calendarului publicat, persoanele trebuie să depună un dosar fizic cu documentele precizate in 

prezenta procedură, in anunțurile de diseminare și informațiile de pe site-ul Solicitantului, la 

locațiile și intervalele de timp stabilite și transmise. După completarea chestionarului pentru 

grupuri vulnerabile, persoanele interesate vor depune un dosar cu următorul conținut : 

 

 

 

 
1. Cerere de inscriere – completată, 
semnată și datată 

 2. Copie carte de identitate 

 
3. Nota de Informare a datelor cu caracter 
personal – completată si semnată 

 
4. Declarație dubla finanțare – completată, 
semnată si datată 

 5. Alte documente stabilite în etapa de 
implementare a proiectului (dacă este cazul). 
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Prin anunțul de lansare a procesului, datele legate de locații de depunere, intervale orare și date 

calendaristice vor fi facute publice inainte de desfasurarea procesului. 

 

4.2 Primirea/ Evaluarea/ Selecția dosarelor de inscriere in vederea selectiei grupului 

țintă: 

 

Activitatea de primire a documentelor de înscriere în grupul țintă care va participa la 

activitățile proiectului, este de fapt activitatea de recrutare efectivă a grupului țintă. Această etapă 

este o etapă preliminară în procesul de selecție. 

Echipa de implementare alcătuită din Experții GT va parcurge un proces de evaluare in baza 

criteriilor precizate in prezenta procedură, in vederea stabilirii componenței grupului țintă selectat 

in cadrul unei etape de selecție. Pentru respectarea criteriilor enumerate, echipa de implementare 

va obține informațiile necesare de la autoriățtile relevante pentru verificarea elementelor de 

departajare ale grupurilor defavorizate din teritoriul GAL. Experții GT vor asigura menținerea unei 

evidențe a înregistrării dosarelor și vor realiza lista finală cu grupul țintă selectat. 

Înscrierile în program se vor face fie pe teren de către Expertul GT teren, fie la biroul de 

implementare al proiectului, de către Expertul GT birou. De asemenea, vor fi puse la dispoziție 

mijloace de înscriere de la distanță (prin mijloace electronice, prin poșta pentru documentele 

originale). 

Experții GT vor asigura primirea și verificarea conformității persoanelor selectate din 

grupul țintă în programul stabilit și publicat în această metodologie, prin prisma corectitudinii 

informațiilor completate de fiecare persoană interesată și vor asigura comunicarea transmiterii 

solicitărilor de completări în situațiile unde se vor constata lipsuri sau aspecte de completat în 

dosarele de înscriere. 

Experții GT vor întocmi situații centralizatoare de înscriere, acestea fiind supuse 

verificării și validării către Managerul de proiect. 

Experții GT, prin contactarea beneficiarilor, vor transmite confirmările inițiale de înscriere 

și informarea acestora cu privire la listele finale cu persoanele din grupul țintă înscrise care vor intra 

în etapa de evaluare finală. Managerul de proiect va delega sarcina de 
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evaluare a dosarelor depuse, către Experții GT pentru a asigura elementele de eligibilitate și 

încadrare în precondițiile impuse fiecărei persoane participante. 

Activitatea de evaluare a dosarelor va fi efectuată după perioada de finalizare a depunerilor 

prin asigurarea unor elemente de control, fiind aplicabile o serie de liste de verificare pentru fiecare 

categorie de grup țintă. Listele de verificare care transpun elementele de clasificare din cadrul 

metodologiei, vor asigura faptul că fiecare persoană înscrisă întrunește toate cerințele impuse pentru 

a fi selectat în grupul țintă al proiectului. Aceste cerințe sunt : 

- Au domiciliul / locuiesc în teritoriul acoperit de SDL aprobat de PNDR 2014-2020 al GAL (aflat 

fie în zonă rurală, fie în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori) 

- Se află în risc de sărăcie sau excluziune socială. 

Categoriile de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt : 

❖ Persoane adulte șomere sau inactive; 

❖ Copii în situații de dificultate (ex. Ante-preșcolari / elevi , în special copii din grupurile vulnerabile, 

cu accent pe copiii aparținând minorității rome, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale 

speciale, copii din comunități dezavantajate socio-economic, copii din familii cu 3 sau mai mulți 

copii sau din familii monoparentale, copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate 

pe termen lung, copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de 

libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copii care au părăsit școala pentru a 

munci (inclusiv în gospodărie), copii care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au 

părăsit timpuriu școala, etc); 

❖ Mame minore, adolescenți cu comportamente de risc, copii și tineri ai străzii ; 

❖ Părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor / preșcolarilor/ elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii ; 

❖ Persoane cu un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 

60% din media la nivel național a venitului disponibil per adult echivalent ; 

❖ Familii fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și /sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost ; 

❖ Persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP) ; 
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❖ Victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 

persoane ; 

❖ Copii/tineri /adulți / vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială.etc ; 

 

 

O persoană nu poate fi incadrată din punct de vedere a eligibilității decât într-o 

singură categorie eligibilă. Apartenenta la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ 

proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) 

prin semnarea unei declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente 

doveditoare pentru situația vizată (dupa caz). 

A doua etapă de verificare a dosarelor de înscriere este metoda de clasificare a ordinii de 

înscriere în grupul țintă. 

Elementele de clasificare sunt utile pentru a stabili un tabel final cu persoanele acceptate în 

proiect, cu încadrarea în numărul de locuri disponibile. 

Experții GT vor asigura verificarea documentațiilor depuse, vor decide selectarea 

persoanelor eligibile prin completarea listelor de verificare și vor realiza clasificarea lor. 

Criteriile de clasificare folosite pentru departajarea persoanelor selectate sunt : 

- Din prima etapă, conformitatea dosarelor și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. 

Persoana care va participa în cadrul acestui program, ca să fie eligibil, trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 

✔ Are domiciliul/ locuiește în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Napoca 

Porolissum aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zonă rurală și/sau în orașe cu o populație de 

până la 20.000 de locuitori), și anume, comunele: Aghireșu, Gilău, Căpușu Mare, Izvorul Crișului, 

oraș Huedin, Măguri – Răcătău, Mărișel, Mărgău, Mănăstireni, Beliș, Călățele, Săcuieu, Sâncraiu, 

Râșca. 
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✔ Se află în risc de sărăcie sau excluziune socială (conform definiției prezentate în GSCS). 

- Al doilea criteriu de departajare este data de înscriere în grupul țintă. 

Activitatea de evaluare și selecție finală a GT va fi terminată prin întocmirea rapoartelor de 

evaluare și centralizarea propunerilor de selecție pentru apartenența la grupul țintă. 

 

4.3 Afișarea rezultatelor procesului de selecție: 

 

Decizia de înscriere în program va fi luată de către Managerul de proiect, după ce acesta 

verifică și avizează listele cu persoanele selectate de către Experții GT. 

              Experții GT vor informa persoanele selectate cu privire la acceptarea acestora de a 

participa la activitățile proiectului, în vederea semnării contractelor de servicii. Experții GT vor 

disemina rezultatele prin intermediul web-site-ului Solicitantului www.napocaporolissum.ro. 

 

 

4.4 Etape de contestație a selecției și rezultate finale: 

               Persoanele care nu vor fi selectate în urma selecției, vor avea o perioadă de 5 zile 

lucrătoare de a depune contestații (reevaluare a dosarului propriu). 

 

 

 

 

 

 

               In cazul fiecărei etape de selecție, aplicanții vor putea depune contestații cu condiția 

respectării calendarelor publicate pentru fiecare proces, etapa fiind planificată după finalizarea unui 

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

                După terminarea perioadei de depunere contestații, Experții GT vor analiza din nou 

dosarele persoanelor în cauză și vor transmite un răspuns în decurs de 5 zile lucrătoare. 

CONTESTATII                    5 zile lucratoare 

http://www.napocaporolissum.ro/
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 Experții GT vor întocmi un Raport de Soluționare a Contestațiilor, care va fi înaintat Managerului 

de proiect spre avizare, precum și listele finale rezultate în urma acestui proces. 

 

 

4.5 Întocmirea listelor finale de selecție grup țintă: 

            

   Centralizarea rezultatelor finale se vor disemina prin canale electronice de către Experții GT. 

Experții GT vor avea un rol de ofițer pentru protecția datelor cu caracter personal. Raspunsul la 

contestații și rezultatele finale ale evaluării dosarelor de concurs vor fi afișate pe site-ul 

Solicitantului in baza calendarului publicat prealabil. Rezultatele finale nu mai pot fi contestate. 

Dupa publicarea rezultatelor finale ale selectiei, va urma o nouă etapă de confirmare a 

apartenței la Grupul țintă al proiectului, etapă în care echipa de implementare a proiectului 

va solicita persoanelor selectate o serie de documente și informații (daca este cazul) și vor fi 

transmise informații referitoare la modalitatea prin care aceștia vor fi integrați in activitățile 

proiectului. 

 

 

 

 

 

 

Termen de raspuns la contestatii  

5 zile lucratoare 
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Conținutul final al dosarului individual al persoanei selectate : 

 

 

 

În urma procesului de selecție a grupului țintă, care se va desfășura în mai multe etape, pe 

aceleași principii stabilite în această metodologie, conform calendarului atașat la sfârșitul acestei 

metodologii, va rezulta un număr de 250 de persoane selectate ( eligibile) care vor beneficia de 

măsuri integrate, din care : 

1. 250 de persoane care vor beneficia de măsuri sociale, activitate de tip soft care se va desfășura 

in cadrul celor doua infrastructuri sociale finanțate in cadrul SDL-ului GAL Napoca Porolissum. 

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

vor fi beneficiare si a altor măsuri, astfel: 

a) 125 persoane (tineri și adulți din comunități defavorizate social din teritoriul GAL Napoca 

Porolissum) beneficiare de măsuri de ocupare 

b) 40 de personae (elevi ai școlii Săcuieu intre 6 si 10 ani) beneficiare de servicii educaționale, 

de socializare și recreative (servicii de educație). 

 

 
1. Cerere de inscriere – completată, semnată 
și datată 

 2. Copie carte de identitate 

 
3. Nota de Informare a datelor cu caracter 
personal – completată si semnată 

 
4. Declarație dubla finanțare – completată, 
semnată si datată 

 
5. Alte documente stabilite în etapa de 
implementare a proiectului (dacă este cazul). 
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c) 85 de persoane beneficiare a serviciilor de consiliere și sprijin juridic pentru obținerea de 

drepturi sociale, respectiv pentru reglementarea situației locative. 

3. Cele 125 persoane vor fi beneficiare de următoarele măsuri de ocupare, astfel : 

a) 125 de persoane beneficiare de servicii de informare și consiliere profesională și mediere 

pe piața muncii ; 

b) 98 de persoane beneficiare a cursului de Antreprenor in economia sociala si a serviciilor 

de consiliere si consultanta antreprenorială; 

c) 8 persoane beneficiare de micro-granturi pentru înființarea unei intreprinderi (servicii de 

ocupare) din cei 98 de persoane beneficiare de cursul de Antreprenor în economia socială ; 

4. Din cele 250 de persoane care vor fi beneficiare de măsuri integrate, următoarele persoane 

vor mai participa și la alte măsuri (aceștia putând participa la mai mult de o activitate dintre 

cele de mai jos) astfel : 

a) 20 copii supradotați (din comunități defavorizate social din teritoriul GAL Napoca 

Porolissum) participanți la tabere pentru combaterea discriminării (măsuri în domeniul 

combaterii discriminării sau a segregării); 

b) 15 persoane participante la workshop-uri locale de informare și conștientizare cu privire 

la discriminarea copiilor supradotați proveniți din familii defavorizate (măsuri în domeniul 

combaterii discriminării sau a segregării); 

c) 15 persoane participante la workshop-uri pentru promovarea implicării tinerilor în 

comunitate (măsuri in domeniul combaterii discriminării sau a segregării); 

d) 200 persoane (copii, tineri și adulți din comunități defavorizate social din teritoriul GAL 

Napoca Porolissum) participante la campania de informare și conștientizare pentru 

combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului. 

Serviciile integrate (sociale și de asistență juridică) vor fi furnizate în cadrul 

infrastructurilor sociale finanțate prin măsura LEADER (Centrul de Incluziune Socială administrat 

de GAL Napoca Porolissum și Centrul Social Multifuncțional Săcuieu administrat de Primăria 

Săcuieu), cu respectarea prevederilor legale referitoare la fiecare dintre aceste servicii, și cu 

respectarea Contractului și a Cererii de Finanțare. : 
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▪ Activitățile  de orientare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii se vor desfășura 

în Centrul de Incluziune Socială, cu respectarea prevederilor Legii 76/2002, a HG Nr.277/2002, a 

acreditării legale acordate de AJOFM din raza județului de apartenență; în cazul acesta județul Cluj. 

Experții acestor activități vor identifica instrumentele ce se vor utiliza în cadrul acestor activități 

(de ex. exerciții pentru autocunoaștere, chestionare pentru evaluarea stimei de sine, realizare CV, 

scrisoare de intenție, pregătire interviu în vederea angajării, etc). Experții vor realiza și actualiza, 

pe parcursul sesiunilor, câte un dosar pentru fiecare beneficiar, care va conține informații legate de 

nevoile de calificare profesională, de ocupare a unui loc de muncă. 125 de persoane vor beneficia 

de aceste servicii. 

▪ Serviciile educaționale și recreative / de socializare se vor desfășura  în cadrul Centrului 

Multifuncțional Săcuieu cu 40 de copii cu vârste cuprinse între 6-10 ani, conform calendarelor 

care vor respecta programul școlar. 

▪ Servicii de consiliere și sprijin juridic pentru obținerea de drepturi sociale, respectiv pentru 

reglementarea situației locative. 85 de persoane vor beneficia de aceste servicii.  

▪ Cursul de Antreprenor in economia socială si  servicii de consiliere si consultanță 

antreprenorială se vor desfășura în cadrul Centrului de Incluziune Socială, în funcție de calendarul 

elaborat și actualizat în funcție de nevoile și disponibilitatea participanților. Cursul de Antreprenor 

în economia socială va fi acreditat de ANC și va respecta reglementările în vigoare (OG nr.129 / 31 

august 2000, precum și recomandările din Strategia Națională de Învățare pe tot parcursul vieții 

2015-2020 și Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020). 

În cazul fiecărui curs, prima lună va fi dedicată realizării metodologiilor și planificărilor cursurilor 

de către Formatorii respectivi, sub supervizarea Coordonatorului activității GT. 98 de persoane vor 

fi beneficiare ale acestui curs. În urma efectuării cursului de Antreprenor în economia socială, se 

vor întocmi 98 de planuri de afaceri, în diverse activități. Pentru evaluarea acestor planuri de afaceri 
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se va întruni o comisie specială care va respecta schema de minimis aprobată aferentă acestui apel 

de proiect și selecția va fi transparentă și obiectivă. Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza pe 

o perioadă de 2 luni, verificarea se va face după criterii și punctaj conform Metodologiei de selecție 

a planurilor de afaceri întocmită de către experții comisiei de evaluare. 

▪ Activitatea de acordare a micro-granturilor se va desfășura conform schemei de minimis și 

Metodologiei de acordare a micro-granturilor realizate în prima lună a acestei activități, realizată 

de către experți. Activitatea va consta în înființarea a 8 întreprinderi de economie socială, 

respectând prevederile legale, urmând 12 luni de implementare a planurilor de afaceri (în care vor 

fi decontate subvențiile). Apoi, timp de 6 luni, aceste întreprinderi vor fi monitorizate cu privire la 

respectarea prevederilor asumate de către fiecare beneficiar prin contractul de finanțare. De aceste 

micro-granturi vor beneficia 8 persoane. 

▪ Campania de informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și promovarea 

multiculturalismului se va derula atât online, cât și offline. La această campanie vor participa 200 

de persoane (copii, tineri și adulți din comunități defavorizate social din teritoriul GAL 

Napoca Porolissum). 

▪ Vor fi organizate 4 workshopuri de informare și conștientizare cu privire la discriminarea 

copiilor supradotați proveniti din familii defavorizate, la care vor participa 15 persoane 

▪ Workshopurile pentru promovarea implicării tinerilor în comunitate (măsuri in domeniul 

combaterii discriminării sau a segregării) se vor desfășura intr-un spațiu adecvat acestui tip de 

activitate. Vor participa 15 persoane. 

▪ 20 copii supradotați (din comunități defavorizate social din teritoriul GAL Napoca Porolissum) 

participanți la tabere pentru combaterea discriminării (măsuri în domeniul combaterii discriminării 

sau a segregării)  

4.6 Etapele de selecție a grupului țintă: 

 

1. Identificarea grupului țintă (prin deplasare în comunități, cu ajutorul sprijinului serviciilor 

de asistență socială din cadrul primăriilor și prin intâlniri cu persoane din potențialul grup 

țintă)- efectuat de către Experții GT. 
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2. Completarea chestionarului pentru grupuri vulnerabile, care vor conține date personale 

ale persoanelor din grupul țintă, localitatea în care au domiciliul, ce categorie de persoană în 

risc de sărăcie este, ce categorie de persoană inactivă este, pentru ce categorie de activități ar 

dori să participe, ce ar dori să facă cu ajutorul micro-grantului, etc. 

3. Afișarea calendarului de depunere dosare de înscriere în vederea selecției grupului țintă 

și lansarea sesiunii de depunere dosare de înscriere. 

4. Depunerea dosarelor de înscriere fizic la sediul GAL, sediul Primăriei Săcuieu sau prin 

mijloace electronice, repectand datele din calendar, și care conțin următoarele acte: 

⮚ Cerere de inscriere – completată, semnată și datată 

⮚ Copie carte de identitate 

⮚ Nota de Informare a datelor cu caracter personal si declaratia de asumare a notei de 

informare – completată si semnată 

⮚ Declarație dubla finanțare – completată, semnată si datată 

⮚ alte documente stabilite în etapa de implementare a proiectului (dacă este cazul). 

5. Evaluarea propriu- zisă a dosarelor de înscriere de către Experții GT (teren și birou) : 

✔ Conformitatea dosarelor – se va întocmi o listă de conformitate 

✔ Eligibilitatea dosarelor 

✔ Criterii de partajare, dacă este cazul (apartenența la subcategoriile eligibile, întâietate avand romii 

și data de depunere a dosarului de înscriere in proiect. 

6. Întocmirea listelor de control cu persoanele selectate care respectă cerințele impuse în 

metodologie -au domiciliul / locuiesc în teritoriul GAL ; sunt în risc de sărăcie sau 

excluziune socială.  

7. Afișarea listei cu persoanele selectate avizată de către managerul de proiect, pe site și 

facebook GAL / sediul Primăriei Săcuieu ; 

8. Depunerea contestațiilor ; 

9. Intocmirea raportului de soluționare a contestațiilor și avizarea lui de către managerul 

de proiect. ; 
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10. Întocmirea raportului de evaluare final cu persoanele selectate; 

11. Centralizarea dosarelor complete ale persoanelor selectate cu următorul conținut: 

⮚ Cerere de inscriere – completată, semnată și datată 

⮚ Copie carte de identitate 

⮚ Nota de Informare a datelor cu caracter personal si declaratia de asumare a notei de 

informare – completată si semnată 

⮚ Declarație dubla finanțare – completată, semnată si datată 

⮚ alte documente stabilite în etapa de implementare a proiectului (dacă este cazul). 

12. Informarea beneficiarilor selectați cu privire la acceptarea lor în program prin 

intermediul web-site-ului GAL sau mijloace fizice. 

 

 

4.7 Indicatori de realizare: 

 

4S168 – Persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 

beneficiază de servicii integrate -250 persoane 

4S168.2 – Persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

care beneficiază de servicii integrate, din care: Din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 

20.000 locuitori – 250 persoane 

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă format din persoane din comunităţile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, la data intrării in operațiunile FSE, 

îndeplinesc cumulativ următoarele criterii : 

(1) au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală aprobată de 

PNDR 2014- 2020 (aflat în zona rurală şi/ sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori) 

şi 

(2) sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea intr-una din categoriile A/B/C de 

mai jos). 

Conform definitiei Eurostat, conditia (2) este indeplinită atunci când persoana 
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(definițiile pentru (A), (B) si (C) sunt cele din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, pag. 26): 

(A) In risc de sărăcie 

Sau 

(B) Se confruntă cu o deprivare materială severă 

Sau 

(C) Trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii. 

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub 

pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent. 

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință 

îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de 

trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 

elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite : 

1) să plătească chiria sau facturile la utilități, 

 2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței, 

 3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute, 

 4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5) o săptămână de vacanță departe de casă, 

 6) un autoturism,  

7) o mașină de spălat,  

8) un TV color,  

9) un telefon. 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele 

cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 

ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

 Conform terminologiei utilizate în POCU, populația în risc de sărăcie sau excluziune 

socială din teritoriul GAL formează comunitatea marginalizată care va reprezenta 

grupul țintă vizat în mod obligatoriu în cadrul proiectului POCU. 
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CAP. V CALENDARUL ETAPELOR DE DESFĂȘURARE A 

PROCESULUI DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

 

1. Identificarea grupului țintă (de către Expertul GT teren) de pe teren cu ajutorul asistenților 

sociali din Primării ; 

2. Chestionarul grupuri vulnerabile (fie online, fie colectat de pe teren de către Expert GT teren) 

– Mai 2021 – Februarie 2023 ; 

3. Declarația pe proprie răspundere cu privire la categoria din care face parte potențialul 

participant la proiect (fie online, fie colectat de pe teren de către Expert GT teren) – Mai 2021 

– Februarie 2023; 

4. Lansarea procesului de depunere dosare de înscrietre cu precizarea datelor legate de locații de 

depunere, intervale orare și date calendaristice (pe site-ul GAL Napoca Porolissum, la sediul 

GAL Napoca Porolissum, pe Facebook GAL, la sediul primăriei Săcuieu) ; 

5. Depunerea dosarelor de înscriere fizic la sediul GAL, sediu Primăria Săcuieu sau prin mijloace 

electronice, repectînd datele din calendar, și care conțin următoarele acte: 

- Cerere de inscriere – completată, semnată și datată 

- Copie carte de identitate 

- Nota de Informare a datelor cu caracter personal – completată si semnată 

- Declarație dubla finanțare – completată, semnată si datată 

- alte documente stabilite în etapa de implementare a proiectului (dacă este cazul). 

6. Evaluarea propriu- zisă a dosarelor de înscriere de către Experții GT (teren și birou) : 

✔ Conformitatea dosarelor – se va întocmi o listă de conformitate 

✔ Eligibilitatea dosarelor 

✔ Criterii de partajare, dacă este cazul (apartenența la subcategoriile eligibile, întâietate avand 

romii și data de depunere a dosarului de înscriere la proiect). 
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7.Întocmirea listelor de control cu persoanele selectate care respectă cerințele impuse în 

metodologie: au domiciliul / locuiesc în teritoriul GAL; sunt în risc de sărăcie sau excluziune 

socială. 

8. Afișarea listei cu persoanele selectate avizată de către managerul de proiect, pe site și facebook 

GAL / sediul Primărie Săcuieu ; 

9. Depunerea contestațiilor ; 

10. Intocmirea raportului de soluționare a contestațiilor și avizarea lui de către managerul de 

proiect.  

11. Întocmirea raportului de evaluare final cu persoanele selectate. 

12. Centralizarea dosarelor complete ale persoanelor selectate cu următorul conținut: 

1. Cerere inscriere candidat; 

2. Asumare Nota informare privind protectia datelor cu caracter personal; 

3. Declaratie evitarea dublei finantari; 

4. Copie Carte de Identitate; 

5. Alte documente stabilite în etapa de implementare a proiectului (dacă este cazul); 

13.Informarea beneficiarilor selectați cu privire la acceptarea lor în program prin intermediul 

web-site-ului GAL sau mijloace fizice. 
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CAP.VI METODOLOGIA DE SELECȚIE ȘI PARTICIPARE A 

BENEFICIARILOR LA ACTIVITĂȚILE INDIVIDUALE DIN PROIECT 

 

Pachetul de servicii integrate va fi furnizat în cadrul celor 2 infrastructuri sociale finanțate 

prin măsura LEADER (PNDR): Centrul de Incluziune Socială administrat de Solicitant (Asociația 

GAL Napoca Porolissum) și Centrul Social Multifuncțional Săcuieu administrat de Partenerul 1 

(UAT Săcuieu). 

Grupul țintă participant la aceste activități va fi de 250 de persoane selectate, din cele 260 

înscrise, evaluate. 

Pachetul de servicii va consta în : 

250 de persoane din cadrul grupului țintă selectat vor participa la aceste servicii în cadrul celor 

2 Centre amintite mai sus, iar experții vor fi cei 2 Asistenți sociali (1 și 2). Vor începe din august 

2021 pană în februarie 2024. 

 

Se vor organiza sesiuni individuale de consiliere și informare cu scopul de  creștere a 

nivelului de integrare socială a persoanelor cu risc de sărăcie sau excluziune socială prin: tehnici de 

cunoaștere, jocuri de rol, discuții interactive, de către cei 2 Asistenți Sociali. Aceste sesiuni vor 

determina o dezvoltare a cunoașterii de sine, a capacității de decizie responsabilă, a relaționării 

interpersonale armonioase, a capacității de a-si controla stresul, de prevenire a comportamentelor 

și a conflictelor interumane. 

Asistenții sociali vor întocmi câte un dosar pentru fiecare participant, în care se vor 

consemna trăsăturile individuale, evoluția sa pe parcursul sesiunilor, perspective de dezvoltare, 

precum și recomandări cu privire la comportament și la conflictele interumane. 

Aceste sesiuni vor fi planificate de către Coordonatorul activității GT și de Asistentul 

Social 2. 

                      1. Servicii de consiliere socială și informare (dezvoltarea abilităților de viață 

independentă): 
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85 de persoane din GT vor participa la aceste activități vare vor avea nevoie de aceste servicii 

pentru a-și obține drepturile sociale și reglementarea situației locative. 

Serviciile de consiliere și sprijin juridic vor fi susținute de către Expertul locuire în cadrul Centrului 

de Incluziune Socială și de Asistentul social 2 în cadrul Centrului Social Multifuncțional Săcuieu. 

În primă etapă vor fi identificate persoanele din grupul țintă care au nevoie de aceasta 

consiliere și sprijin juridic, cu ajutorul Experților GT, după care cei 2 asistenți, împreună cu membrii 

GT vor întocmi un calendar cu aceste sesiuni. 

Subiectele abordate în aceste sesiuni vor fi: care sunt drepturile sociale de care pot beneficia 

aceste personae, adică alocațiile de stat pentru copii, burse sociale, încadrarea în grad de handicap- 

dacă este cazul, drepturile persoanelor cu handicap, servicii de educație pentru copiii cu cerințe 

speciale, și ce presupun acestea, cum se pot adresa instituțiilor adecvate în vederea obținerii de 

drepturi sociale, instituții publice și ONG cu atribuții în domeniu. 

Pentru reglementarea situației locative, asistenții sociali vor furniza informații cu privire la 

realizarea succesiunii, a întăbulării, îi vor acompania în depunerea documentațiilor pentru 

reglementarea situației locative, îi vor sprijini în obținerea actelor de identitate, îi vor pune în 

legătură cu instituțiile abilitate în acest domeniu- instituții publice și ONG-uri. 

 

Această activitate vizează grupul țintă al Partenerului 1 (140 de persoane), fiind susținută 

de Mediatorul sanitar la Centrul Social Multifuncțional Săcuieu. Acesta se va deplasa pe teren și va 

identifica nevoile din punct de vedere sanitar la nivelul comunității vizate- persoane în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comuna Săcuieu. El va întocmi câte un dosar de nevoi sanitare 

2. Consiliere și sprijin juridic 

3. Servicii de educație pentru sănătate și adoptarea unui stil sănătos de viață 
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pentru fiecare membru al GT, în colaborare cu Experții GT, apoi va întocmi un calendar cu 

activitățile de educație sanitară și adoptarea unui stil sănătos de viață. Le va facilita înscrierea la 

medicul de familie, îi va informa despre programele de prevenție sau tratare a bolilor de care suferă 

o persoană: TBC, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecțioase, despre reproducere sexuală, despre 

alimentație sănătoasă, sport, odihnă. 

 

 

 

Din cele 250 de persoane ce alcătuiesc GT de pe întreg teritoriul GAL Napoca Porolissum, 

Asistenții sociali 1 și 2, împreună cu Coordonatorul activității GT, vor identifica acele persoane 

care sunt părinți/ reprezentanți ai copiilor sau se pregătesc să devină părinți, cu nevoile lor și ale 

copiilor lor, învățându-i cum să-și dezvolte relația părinte – copil, cum să comunice cu copiii în 

sensul cel mai bun, ce tehnici și metode benefice de comunicare vor aplica. 

 

 

 

Cei 40 de elevi cu vârsta cuprinsă între 6 -10 ani vor participa la aceste servicii 

educaționale de tip after-school, prin care Expertul educational le va oferi sprijinul pentru efectuarea 

temelor școlare, aprofundarea lecțiilor din clasă și recuperarea carențelor educative. 

În cadrul serviciilor recreative și de socializare, coordonatorul acestora va fi Expertul 

ateliere copii și se vor desfășura în afara programului școlar. Cei 40 de copii vor participa la jocuri 

și ateliere de lucru, fie în echipă, fie individual, vizând dezvoltarea personală și dezvoltarea 

încrederii de sine a copilului. Se vor serba zilele de naștere ale acestor copii, și alte zile importante 

( sărbători, Ziua Națională, Ziua Europei). 

 

 

 

 

4. Educație parentală 

5. Servicii educaționale, de socializare și recreative pentru copiii din teritoriul 

GAL Napoca Porolissum 
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125 de persoane (tineri și adulți din categoriile defavorizate social din teritoriul GAL) 

vor fi selectați să participe la aceste activități ținute de către Experții orientare și consiliere în 

Centrul de Incluziune Socială Gilău. Vor fi selectați în primul rând persoane adulte șomere sau 

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

stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil per adult echivalent ; 

Ei vor fi informați despre cum să-și caute un loc de muncă, cum să-și completeze un CV 

în vederea angajării, un model de scrisoare de intenție, regulile unui interviu de angajare, nevoia de 

formare profesională în vederea îmbunătățirii continue a cunoștințelor și expertizei în domeniul în 

care activează, pentru o evoluție profesională a lor și implicit pentru o creștere a nivelului lor de 

trai. 

În ceea ce privește medierea pe piața muncii, experții vor susține sesiuni individuale sau 

de grup, prin care le va face public situația locurilor de muncă vacante, și îi sprijină în găsirea unui 

loc de muncă. 

 

 

 

98 de persoane (tineri și adulți din comunitățile defavorizate din teritoriul GAL) vor 

participa la acest curs de Antreprenor în economia socială, ținut de către cei 2 Formatori și de cei 2 

Evaluatori competențe. Cursul va fi repartizat pe 7 grupe de curs, 40 ore/curs, din care 16 ore teorie 

și 24 ore practică. Prin acest curs, persoanele selectate vor învăța cum să dezvolte un plan de afaceri 

realist și cum să-și pună în practică ideile de afaceri. La final vor obține 63 de persoane certificate 

de absolvire autorizate ANC. 

 

 

 

6. Servicii de orientare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii : 

 

7. Curs de Antreprenor în economia socială: 
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98 de participanți din cadrul grupului țintă selectat vor urma aceste servicii, iar 30 de 

persoane din cei 98 vor realiza un plan de afaceri. Toți participanții vor primi un abonament de 

un an la o platformă de e-learning care va conține 2 module: primul modul îi va învăța despre 

managementul timpului, comunicare, managementul inovării, vânzări, etc. Al 2 lea modul se 

referă la informații de bază despre crearea unui plan de afaceri, metode de dezvoltare a unei 

afaceri, obținerea de surse de finanțare. 

 

 

 

 

La 8 persoane (tineri și adulți) vor fi selectate planurile de afaceri de către Experții măsuri 

de ocupare, respectiv se vor înființa 8 întreprinderi de forme juridice diverse: SRL, PFA, societăți 

cooperative, etc). Cei 8 vor semna contractele de subvenții, iar acordarea tranșelor de plată (max.3) 

se vor acorda conform schemei de minimis, astfel : prima tranșă de plată sa fie 50% din valoarea 

totală a finanțării nerambursabile. Se vor verifica rapoartele intermediare, finale, achizițiile 

prevăzute prin proiect. 

 

 

 

Expertul comunicare și Consilierul vocațional vor organiza 2 evenimente de marcare a Zilei 

Mondiale pentru diversitate culturală (21 mai) cu activități culturale și sportive (componentă 

offline), unde vor participa 200 de copii, tineri și adulți din comunitățile defavorizate social din 

teritoriul GAL din cadrul grupului țintă. Vor fi selectați acele persoane (din cele 200) care își 

exprimă dorința de a lua parte la aceste activități. De asemenea prin componenta online, se vor 

8. Servicii de consiliere și consultanță antreprenorială : 

 

9. Acordarea de micro-granturi pentru înființarea unei afaceri : 

 

10. Campania de informare și conștientizare  pentru combaterea discriminării și 

promovarea multiculturalismului: 
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publica materiale multimedia (imagini, poze, videoclipuri, prezentări, etc) pe platformele online ale 

Solicitantului- site-urile și paginile social media ale GAL, cu conținut de antidisciminare și de 

multiculturalism. 

 

 

 

Se vor selecta și alege 20 de copii supradotați  din comunitățile defavorizate social din 

teritoriul GAL, care vor participa la cele 2 tabere desfășurate într-un spațiu adecvat (în natură sau 

în spațiu închis) pentru a se organiza tot felul de activități: de dezvoltare a abilităților sociale 

(comunicare, relaționare, rezolvarea problemelor), pentru creșterea  stimei de sine și creșterea 

gradului de integrare socială. Se vor practica ateliere de educație non-formală, jocuri de cunoaștere 

și de comunicare, concurs de cultură generală, treasure hunt, jocuri indoor și outdoor individuale 

sau pe echipe, ateliere de creație, etc. 

 

 

 

Grupul țintă la aceste activități vor fi aleși 15 părinți ai copiilor supradotați, prin care li 

se fac cunoscute metodele de abordare a acestor copii supradotați și de relaționare cu aceștia, ținând 

cont de nevoile și comportamentul acestor copii. 

 

 

 

 

Grupul țintă al acestei subactivități este alcătuit din cel puțin 15 persoane (tineri din GT). 

Prin aceste workshop-uri tinerii participanți vor fi conștientizați de importanța implicării lor în viața 

comunității, prin ideile lor deschise spre inovare, libertatea gandirii, implicare în viața socială, 

culturală și economică a societății în care trăiesc, participare la luare de decizii politice, 

responsabilitățile pe care le au pentru bunăstarea vieții lor. Vor avea loc discuții interactive și jocuri 

11. Organizarea a 2 tabere pentru combaterea discriminării: 

 

12. Organizarea a 4 workshopuri locale de informare și conștientizare cu privire la 

discriminarea copiilor supradotați proveniți din familii defavorizate. 

13. Organizarea a 4 worshopuri pentru promovarea implicării tinerilor în 

comunitate: 
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de rol. De asemenea, în cadrul workshop-urilor, tinerii vor identifica 2 nevoi ale comunității pentru 

care vor realiza câte un plan de intervenție. Aceste planuri vor fi punctele de plecare pentru proiecte 

de voluntariat și implicare în comunitate. Activitatea va fi susținută de Consilierul vocațional. 

 

 

 

Schimbul de bune practici va avea ca participanți reprezentanți ai GAL-urilor din țară, 

minim 10 persoane /GAL, cu o durată de 3 zile. 

În prima zi vor fi vizitate serviciile sociale furnizate în cadrul teritoriului GAL Napoca 

Porolissum. 

A doua zi se va desfășura un seminar cu privire la probleme și soluții în furnizarea serviciilor 

sociale în mediul rural, unde reprezentanții GAL-urilor vor colabora în scopul diseminării de bune 

practici. 

În a treia zi, reprezentanții GAL-urilor vor avea sesiuni pentru crearea de rețele inter- GAL-

uri cu scopul dezvoltării calității serviciilor sociale și pentru o mai bună colaborare în ceea ce 

priveste exemplele de bune practici. 

14. Organizarea unui schimb de bune practici între GAL-urile de la nivel 

național. 

Dupa finalizarea activitatilor, persoanele 

apartinatoare grupului tinta selectat, vor 

primi un CHESTIONAR ACTIVITATI, 

prin care isi vor exprima parerea cu privire 

la activitatile la care au participat. Acestea 

vor fi preluate de catre expertii GT, iar 

interpretarea lor va fi facuta printr-o analiza 

statistica, in functie de raspunsurile primite. 



           
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității      Prioritatea de investiții 9.vi      Obiectiv specific 5.2 
Apelul de Proiecte 827      Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum     Incluziune socială în teritoriul GAL Napoca 

Porolissum – cod MySmis 139970      Contract de finanțare nr. POCU/827/5/2/139970 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 
Comuna Gilău, sat Gilău, str. A, bl. I1, ap. 1, parter, județul Cluj 
Email: contact@napocaporolissum.ro 
 
 

CAP.VII  IMPACTUL ESTIMAT ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ 

   

  Impactul estimat asupra grupului țintă rezultă din următoarele rezultate cantitative și calitative : 

⮚ 250 persoane beneficiare de servicii sociale (110 persoane din teritoriul GAL Napoca Porolissum 

vor beneficia de aceste servicii in cadrul Centrului de Incluziune Socială al GAL-ului Napoca 

Porolissum, iar 

⮚  140 persoane cu domiciliul sau reședința in comuna Săcuieu vor beneficia de servicii in cadrul 

Centrului Social Multifuncţional Săcuieu) 

⮚ 40 de persoane (elevi ai scolii Sacuieu intre 6 si 10 ani) beneficiare de servicii educaționale, de 

socializare și recreative 

⮚ 125 de persoane (tineri şi adulţi din comunităţi defavorizate social din teritoriul GAL Napoca 

Porolissum) beneficiare de servicii de informare si consiliere profesionala si mediere pe piata 

muncii 

⮚ 98 de persoane beneficiare de servicii de consiliere si consultanta antreprenoriala + curs de 

Antreprenor in economia sociala 

⮚ 8 persoane beneficiare de micro-granturi pentru infiintarea unei intreprinderi 

⮚ 200 persoane (copii, tineri şi adulţi din comunităţi defavorizate social din teritoriul GAL Napoca 

Porolissum) participante la campania de informare si constientizare pentru combaterea discriminarii 

si promovarea multiculturalismului 

⮚ 20 copii supradotați (din comunităţi defavorizate social din teritoriul GAL Napoca Porolissum) 

participanti la tabere pentru combaterea discriminării 

⮚ 15 părinti participanti la wokrshop-uri locale de informare și constientizare cu privire la 

discriminarea copiilor supradotați proveniți din familii defavorizate 

⮚ 15 persoane participante la workshop-uri pentru promovarea implicării tinerilor în comunitate. 

● Precizăm că toate persoanele din grupul țintă vor beneficia de cel puțin 2 servicii în cadrul 

proiectului
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ANEXE 
 

Chestionar grupuri vulnerabile 

 

Chestionarul este adresat populației din zona deservită de Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Napoca Porolissum. Majoritatea întrebărilor din chestionar sunt închise. Vă rugăm să alegeți un 

singur răspuns la întrebările închise (bifați o singură căsuță). Întrebările deschise, cele care necesită 

un răspuns scris din partea dumneavoastră, trebuie completate cu un răspuns scurt și concis. 

Completarea chestionarului durează maximum 5 minute, iar datele rezultatele în urma completării 

acestuia vor fi utilizate exclusiv pentru proiectul din cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020, axa 5, obiectiv specific 5.2. Vă mulțumim! 

1. Nume și prenume:1 

2. Mediul de proveniență 

□Rural                    □Urban 

3. Localitatea de domiciliu:   

4. Vârsta (în ani împliniți): 

5. Genul: 

□Masculin                    □Feminin 

6. Etnia: 

□Română                  

□Maghiară                

                   □Rromă 

                   □Altele 

7. Menționați în care din următoarele categorii profesionale vă încadrați: 

 
1Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în cadrul proiectului POCU – 5.2 (conform Regulamentului 

679/26.04.2016), iar completarea chestionarului reprezintă acceptul dumneavoastră cu privire la utilizarea 
acestora. 
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                □Elev (clasele 8-12) 

□Angajat (cu contract de muncă) 

□Șomer (înregistrat în bazele AJOFM) 

□Pensionar 

□ Agricultură de subzistență (produce 

venituri mici, sub 4.000 euro/ 

                  □Beneficiar al ajutorului social 

de la stat (înregistrat la ANPIS) 

                  □Antreprenor (cu o formă de 

organizare juridică) 

                  □Persoană inactivă (persoane 

care nu fac parte din forța de muncă, nu sunt 

este șomer și nici persoană ocupată. 

Categoriile incluse: copii de vîrstă 

preșscolară și școlară, studenți, pensionari, 

precum și acele persoane care, deși se află la 

vârstă de muncă (15-64 ani), nu muncesc, nu 

sunt disponibili și nici nu își doresc să 

muncească (casnice), persoane întreținute)) 

                  □Fără loc de muncă 

(neînregistrat ca șomer) 

                  □Altele: 

8. Menționați care este ultima școală absolvită: 

□Ciclul primar 

□Ciclul gimnazial 

□10 clase 

□Școală profesională 

                 □Liceu 

                 □Școală postliceală 

                 □Facultate 

                 □Masterat 

                 □Doctorat 

9. Menționați în care din următoarele categorii sociale/grup vulnerabil vă încadrați:2 

□Tânăr 

□Femeie 

□Persoană cu dizabilități 

□Pensionar 

□Părinte singur 

□Orfan 

□Beneficiar al ajutorului social 

□Dependent 

□Infractori și foști delincvenți 

□Persoană fără adăpost 

□Altele: 

 

10. În ce domeniu activați în prezent ? 

 

 
2 Grup vulnerabil: persoane sau familii care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor 

zilnice de trai, in conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 
Grup vulnerabil: acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea 
cetatenilor din cauza diferentelor identitare fata de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de 
respingere si marginalizare” Cf. OUG nr. 137/2000 (art. 4). 
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□Industrie 

□Agricultură  

□Comerț 

□Financiar 

□Educație 

□Turism 

□IT 

□Social 

□Sănătate 

□Altul: 

11. Considerați că sunteți discriminat/ă? (fiind parte a unei categorii vulnerabile) 

12. Dacă da, în ce fel? 

 

 

 

13. Considerați că ar fi util sprijinul financiar pentru a vă îmbunătății calitatea vieții? 

□ Da 

□ Puțin 

□ Nu 

□ Nu știu/ nu răspund 

14. Pentru ce ați vrea să folosiți sprijinul financiar? 

□ Pentru a porni o afacere 

□ Pentru a mă înscrie la cursuri de calificare 

profesională 

□ Pentru a mă înscrie la cursuri de reconversie 

profesională 

□ Pentru a-mi revitaliza afacerea 

□ Pentru a investi în gospodăria proprie 

□ Pentru a mă înscrie la cursuri de 

antreprenoriat social 

□ Altele: 

15. Considerați că ar fi util suportul moral pentru a vă îmbunătății calitatea vieții? 

□ Da 

□ Prin sesiuni de consiliere 

□ Nu 

□ Nu știu/ nu răspund 

16. Ați fi dispus/ă să participați la cursuri care să vă ajute la creșterea nivelului de competențe de 

muncă? (competențe de muncă = competență care să faciliteze reconversia profesională, care 

să vă faciliteze ocuparea unui loc de muncă, care să vă dezvolte noi abilită – ex. competențe 

digitale) 

□ Da 

□ Nu 

□ Nu știu/nu răspund 
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17. Ați fi dispus/ă să participați la cursuri care să vă ajute la creșterea nivelului de competențe 

sociale? (competențe sociale=competență de comunicare, de relaționare cu ceilalți, de vorbit 

în public, de control al emoțiilor, etc.)  

□ Da 

□ Nu 

□ Nu știu/nu răspund 
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NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

  

În temeiul Regulamentului cu nr. 679 din 26 aprilie 2016 privind Protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, Operatorul Asociația Grupul de Acțiune Locală NAPOCA 

POROLISSUM are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile 

specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă 

persoană. Scopul colectării datelor il reprezintă: reducerea numărului de comunitati 

marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală și orașe cu o 

populație de până la 20.000 locuitori, din teritoriul acoperit de SDL al Asociației Grup de 

Acțiune Locală Napoca Porolissum, în cadrul Proiectului cofinanțat de Uniunea Europeană din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Datele cu caracter personal sunt necesare, la întocmirea dosarului de înscriere, în vederea 

alcătuirii grupului țintă care va fi evaluat și selectat de către Asociația Grupul de Acțiune Locală 

NAPOCA POROLISSUM pentru participarea la activitățile proiectului – incluziune soacială în 

teritoriul GAL Napoca Porolissum. 

În vederea realizării scopului indicat putem colecta şi procesa următoarele categorii de date cu 

caracter personal: nume, prenume, adresă, date de identificare (serie și număr buletin, cod 

numeric personal), adresa de e-mail, număr de telefon. 

Refuzul dvs. determină imposibilitatea noastră de a întocmi dosarul de înscriere, și implicit 

neparticiparea dvs. la acest proiect. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator pentru scopul indicat mai sus 

și sunt/vor fi comunicate numai furnizorilor de servicii incluse in proiect (servicii de consiliere 

și orientare profesională și sesiuni de sensibilizare privind discriminarea și de informare asupra 

egalitățiide șanse a grupului țintă pe piața muncii).  

Conform Regulamentului cu nr. 679 din 26 aprilie 2016 și legislației în vigoare, beneficiați de 

următoarele drepturi: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale, Dreptul la informare, Dreptul la rectificare asupra datelor, Dreptul la 
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stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la 

opoziție, Dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a vă adresa justiției sau de a depune 

plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.. 

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați 

ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice solicitare sau reclamație 

pe care o veți avea în legătură cu datele cu caracter personal, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, 

datată și semnată, la adresa de Email: social@napocaporolissum.ro. 

Operatorul Asociația Grupul de Acțiune Locală NAPOCA POROLISSUM va prelucra datele 

dumneavoastră cu caracter personal atâta cât este necesar pentru realizarea scopurilor de 

prelucrare menționate mai sus. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai 

curand posibil. 

Observatie: 

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o 

privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de 

ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). 

Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu. 

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit și fără nici o justificare, 

la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct 

 

 

Locul și data                                               Am luat la cunoștință 

 

                                                             Nume, prenume părinte / adult 

                                                             Semnătură 
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Declarație de asumare 

privind Nota de Informare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………………, cod 

numeric personal ………………………………………………………, născut (ă) la data 

…………………………………………… în 

localitatea……………………………………………………., domiciliat (ă) în 

……………………………………………………………………………………………, posesor al 

C.I. seria…….. nr…………………, eliberată de ………………………………………, la data de 

……………., declar că: 

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 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) adoptat de Parlamentul 

European și Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele, Dreptul la informare, 

Dreptul la rectificare asupra datelor, Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), Dreptul la 

restricționarea prelucrării, Dreptul la opoziție, Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției sau de a depune plângere la Autoritatea Natională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal..Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal 

urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală NAPOCA POROLISSUM 

doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea mea candidat în cadrul grupului țintă. 

Am fost informat (ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea întocmirii 

dosarului de înscriere, în vederea alcătuirii grupului țintă care va fi evaluat și selectat de către Asociația Grupul 

de Acțiune Locală NAPOCA POROLISSUM pentru participarea mea la activitățile proiectului – Incluziune 

social în teritoriul GAL Napoca Porolissum, ce îi revin operatorului Asociația Grupul de Acțiune Locală 

NAPOCA POROLISSUM precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin. 

Am fost  informat (ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate  numai furnizorilor de servicii incluse 

în proiect (servicii de consiliere și orientare profesională și sesiuni de sensibilizare privind discriminarea și de 

informare asupra egalității de șanse a grupului țintă pe piața muncii). 

Am fost informat (ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a aduce 

la cunoștința operatorului Asociația Grupul de Acțiune Locală NAPOCA POROLISSUM orice modificare 

survenită asupra datelor mele personale. 



           
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității      Prioritatea de investiții 9.vi      Obiectiv specific 5.2 
Apelul de Proiecte 827      Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 

Incluziune socială în teritoriul GAL Napoca Porolissum – cod MySmis 139970      Contract de finanțare nr. POCU/827/5/2/139970 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 
Comuna Gilău, sat Gilău, str. A, bl. I1, ap. 1, parter, județul Cluj 
Email: contact@napocaporolissum.ro  

Am fost informat (ă) că am dreptul să mă opun prelucrării datelor mele personale și să solicit ștergerea datelor 

mele în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă pe adresa de Email: 

social@napocaporolissum.ro. 

În consecință, îmi dau consimțământul expres și neechivoc pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor 

cu caracter personal inclusiv datele de indentificare precum seria și număr de buletin si cod numeric personal în 

cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală NAPOCA POROLISSUM. 

 

 

 

 Data…………………………..                                      Semnătura…………………………..            
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Declaraţie evitare dubla finanţare 

  

 

DECLARAŢIE 

  

Subsemnatul/a…………………………..............................................................................................

........................, CNP………………………………..................................., domiciliat/ă în 

...................................................…………, str. ........................................................………. nr. 

....…… bl..……, sc......., ap..…, tel. fix ………………........... tel. mobil 

.............................................., e-mail ..................................………………....................................., 

cunoscând prevederile art. 326  Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru 

grupul ţintă al proiectului “Incluziune soacială în teritoriul GAL Napoca Porolissum” Cod apel: 

POCU/827/5/2 – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, 

Componenta 1- Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate 

din zona rurală și / sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin 

dezvoltate, Axa Prioritară – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, 

implementat de către Asociația Grupul de Acțiune Locală NAPOCA POROLISSUM , declar 

pe propria răspundere că nu beneficiez și nu fac parte din grupul ţintă al unui alt proiect cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

  

    Data                                                                                                                         Semnătură     

                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

ANEXA 8 
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Formularul de înregistrare individuală a 

participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020 

 
Cod SMIS proiect:           139970 

Axă prioritară: AP 5 

Titlu proiect:                    Incluziune socială în teritoriul GAL Napoca Porolissum 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU 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 Rura
 

 

Localizare geografică: 

Regiune:  ……………………………………………. 

Județ: …………………………………………….. 

Unitate administrative teritorială:  ……………………………………… 
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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 
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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. 
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 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 
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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: 

…………………....
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 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: 

………………….
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

 
 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU 

 

Da  

Nu 

 
 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Județ: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de înregistrare fiscală: 

- Dată intrare în operațiune: 

- Dată ieșire din operațiune: 

 

 

 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

 

……………………....... 

 

Data: 

………………….
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Chestionar activități 

 

Nume și prenume:................................................................................................................ 

Vârsta dumneavoastră în ani împliniți:.................................................................................. 

Categoria/Categoriile socială (e) în care vă încadrați:

• Tânăr 

• Femeie 

• Persoană cu dizabilități 

• Pensionar 

• Părinte singur 

• Orfan 

• Beneficiar al ajutorului social 

• Altele:.................................
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La care dintre următoarele activități ale proiectului ați participat: 

• Servicii de consiliere socială și informare (dezvoltarea abilităților de viață 

independentă) 

• Consiliere și sprijin juridic 

• Servicii de educație pentru sănătate și adoptarea unui stil sănătos de viață 

• Educație parentală 

• Servicii educaționale, de socializare și recreative 

• Servicii de orientare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii 

• Curs de Antreprenor în economia socială 

• Servicii de consiliere și consultanță antreprenorială 

• Acordarea de micro-granturi pentru înființarea unei afaceri 

• Campania de informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și promovarea 

multiculturalismului 

• Tabăra pentru combaterea discriminării 

• Workshop local de informare și conștientizare cu privire la discriminarea copiilor 

supradotați proveniți din familii defavorizate 

• Workshop pentru promovarea implicării tinerilor în comunitate 

 

În continuare vă rugăm să ne furnizați niște informații despre experiența pe care ați avut-

o participând la activitățile proiectului: 

Servicii de consiliere socială și informare (dezvoltarea abilităților de viață independentă) 

• Nu este cazul 
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Ce v-a plăcut? 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 

 

Consiliere și sprijin juridic 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 
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Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 

 

 

 

 

Servicii de educație pentru sănătate și adoptarea unui stil sănătos de viață 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 
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Educație parentală 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

 

 

 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 

 

 

 

 

 

Servicii educaționale, de socializare și recreative 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 

 

 

 

 

 



Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității      Prioritatea de investiții 9.vi      Obiectiv 

specific 5.2 
Apelul de Proiecte 827      Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 

Incluziune socială în teritoriul GAL Napoca Porolissum – cod MySmis 139970      Contract de finanțare nr. 

POCU/827/5/2/139970 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 
Comuna Gilău, sat Gilău, str. A, bl. I1, ap. 1, parter, județul Cluj 
Email: contact@napocaporolissum.ro 

 

Servicii de orientare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 

 

 

 

 

 

 

Curs de Antreprenor în economia socială 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 
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Servicii de consiliere și consultanță antreprenorială 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 

 

 

 

 

 

 

 

Acordarea de micro-granturi pentru înființarea unei afaceri 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 
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Campania de informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și promovarea 

multiculturalismului 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 

 

 

 

 

 

 

Tabăra pentru combaterea discriminării 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 
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Workshop local de informare și conștientizare cu privire la discriminarea copiilor supradotați 

proveniți din familii defavorizate 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop pentru promovarea implicării tinerilor în comunitate 

• Nu este cazul 

Ce v-a plăcut? 

 

 

 

 

 

 

Ce nu v-a plăcut/ar putea fi îmbunătățit în viitor? 
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