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Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare  

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității  

Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de 

până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC.          

      

  
 
Prezentul document este elaborat de catre Asociatia Microregiunea Tara Hategului-

Tinutul Padurenilor GAL in calitate de beneficiar al proiectului.  
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Cap.1. Contextul general al implementarii proiectului 
 

1.1. Descrierea generica a proiectului  

 

Prezenta procedura este realizată pentru selectarea grupului ţintă, aferentă 

activităților din cadrul proiectului cu titlul “Masuri integrate pentru comunitatile 

marginalizate din teritoriul SDL in contextul mecanismului DLRC”, contract de finantare nr. 

POCU/827/5/2/139398, finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Perioada de implementare a contractului de finanțare este 11.02.2021-31.12.2023.   

Proiectul este implementat in parteneriat, fiecare partener fiind implicat in activitati 

relevante si specifice proiectului: ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-

TINUTUL PADURENILOR GAL-beneficiar, parteneri- INTERLOG COM SRL, ASOCIATIA 

NONPROFIT GLASUL SPERANTEI ROMANIA, SCOALA GIMNAZIALA PETROS.  

Aceasta procedura este conceputa astfel incat sa respecte prevederile din cadrul 

cererii de finantare (in special sectiunea „Grup tinta” si sectiunea Activitati previzionate”-

Activitatea1.1.Selectia grupului tinta implicat in proiect), precum si cerintele din 

ghidurile/procedurile/manualele, etc care stau la baza implementarii proiectului.  

In cadrul acestui proiect selectia grupului tinta, inclusiv realizarea de materiale si 

proceduri specifice, se va realiza pana in data de 10.12.2023 după cum rezulta din cadrul 

activitatii 1.1 Selectia grupului tinta implicat in proiect.    

Obiectivul general al proiectului consta in reducerea numarului de persoane aflate 

in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate de pe teritoriul GAL 

Tara Hategului – Tinutul Padurenilor prin implementarea de masuri integrate in contextul 

mecanismului DLRC, in domeniile social, educatie, ocupare, nediscriminare pentru 250 

persoane (189 adulti persoane adulte somere sau inactive, persoane cu dizabilitati sau 

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

parasire timpurie a scolii si 61 copii) care locuiesc in teritoriul acoperit de GAL Tara 
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Hategului – Tinutul Padurenilor, judetele Hunedoara si Caras Severin, regiunea Vest, timp 

de 35 luni. 

Obectivele specifice ale proiectului sunt in numar de sase si se materializeaza in:  

 Imbunatatirea situatiei persoanelor marginalizate din teritoriul GAL Tara Hategului– 

Tinutul Padurenilor prin dezvoltarea de servicii sociale intr-un centru rezidential 

modernizat prin PNDR, respectiv o casa de tip familial si prin infiintarea a doua servicii 

sociale noi tip centru de zi in care se vor derula servicii sociale acordate in sistem 

integrat cu alte servicii de interes general, destinate unui numar de 120 persoane 

adulte si 61 copii timp de 35 luni 

 Cresterea nivelului de educatie a 50 copii de pe teritoriul GAL Tara Hategului – Tinutul 

Padurenilor prin oferirea de servicii educationale complexe timp de 12 luni 

 Cresterea nivelului de calificare, a sanselor de gasire a unui loc de munca, a 

posibilitatilor de angajare prin activitati de masuri active, formare profesionala, 

consiliere antreprenoriala la nivelul comunitatilor pentru 180 persoane din teritoriul GAL 

Tara Hategului – Tinutul Padurenilor, timp de 35 luni 

 Ridicarea gradului de ocupare in afaceri la nivelul teritoriului GAL Tara Hategului – 

Tinutul Padurenilor prin oferirea de microgranturi pentru 8 persoane si monitorizarea 

afacerilor infiintate timp de 18 luni, din care 6 luni pe perioada de sustenabilitate a 

acestora 

 Imbunatatirea situatiei persoanelor marginalizate din teritoriul GAL Tara Hategului – 

Tinutul Padurenilor prin constientizarea riscului aparitiei sau existentei unei situatii de 

marginalizare prin activitati specifice combatere a discriminarii, oferite pentru 200 

persoane din GT timp de 24 luni 

 Realizarea de parteneriate printr-o activitate specifica de inovare sociala la nivel local, 

judetean, regional si imbunatatirea parteneriatelor la nivel national existente timp de 33 

luni.  
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1.2. Scopul procedurii si elemente de referința 

 
Scopul acestei proceduri este de a stabili etapele, regulile, condițiile, formularele, 

documentele necesare pentru înscrierea persoanelor în grupul ţintă în cadrul proiectului cu 

titlul „Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate din teritoriul SDL in contextul 

mecanismului DLRC” , contract de finantare nr. POCU/827/5/2/139398. 

Documente de referinţă.  

Prevederile cuprinse in cadrul prezentei proceduri se completeaza cu prevederile 

urmatoarelor documente:  

 Cererea de finantare si documentele anexa, contractul de finantare cu anexe privind 

proiectul cu titlul „Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate din teritoriul SDL in 

contextul mecanismului DLRC” , contract de finantare nr. POCU/827/5/2/139398.   

 Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020– Manualul Beneficiarului si anexele 

acestuia, http://mfe.gov.ro/pocu/    

 Hotărâre nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare  

 OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

  Ordonanței nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 Legii educației naționale nr. 1/2011 

 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 Schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in 

comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 

20.000 locuitori”, cu modificarile si completarile ulterioare  

 Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile, cu modificările și completările 

ulterioare 

 OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

 Alte documente, legislatie nationala si europeana. 

 

Cap. 2 Grupul tinta al proiectului  
 
 

2.1. Decrierea grupului tinta. Activitatile in care va fi implicat grupul tinta    

 
Grupul tinta al este format din 250 persoane aflate în risc de saracie sau excluziune 

sociala, care locuiesc in teritoriul acoperit de catre SDL a Microregiunii Tara Hategului– 

Tinutul Padurenilor, care cuprinde 26 de comune din Regiunea Vest (25 Comune din 

judetul Hunedoara si 1 Comuna din jud. Caras Severin): jud. Hunedoara (Baru, Banita, 

Batrâna, Bretea Romana, Bunila, Cerbal, Cirjiti, Densus, Dobra, General Berthelot, 

Ghelari, Lapugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Pestisu Mic, Pui, Rachitova, Rîu de 

Mori, Salasu de Sus, Sarmizegetusa, Sântamaria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplita, Totesti, 

Vetel), judetul Caras-Severin (Rusca Montana).  
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Persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt persoanele care se află într-

una din următoarele situații:  

(A) în 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 
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adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din 

potențialul lor total. 

 

Toate cele 250 persoane din grupul tinta vor beneficia de servicii integrate. 

 

Din cele 250 persoane din grupul tinta, minim 130 vor fi femei (52%).  

A. Structura grupului tinta- ADULTI.  

Grupul tinta al proiectului va fi format din 189 persoane adulte, persoane in risc de 

saracie sau excluziune sociala, respectiv:  

 180 persoane adulte somere sau inactive;  

 9 persoane cu dizabilitati sau parinti/ tutori/ ingrijitori informali ai anteprescolarilor/ 

prescolarilor/ elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii. 

Grupul tinta, persoane adulte vor benefcia de urmatoarele servicii integrate:  

 189 persoane vor participa la campanie de informare si constientizare in domeniul 

combaterii discriminarii 

 120 persoane vor beneficia de servicii sociale 

 180 vor beneficia de servicii de ocupare (72% din total Grup tinta). 

 180 persoane vor participa la activitati de informare, consiliere si mediere pe piata 

muncii.  

 din totalul de 180 persoane, 140 vor participa la cursuri de calificare/recalificare si 

40 vor participa la cursuri de Competente antreprenoriale 

 din cele 140 persoane participante la cursuri de califcare/recalificare in cadrul activitatii 

4, minim 110 vor absolvi cursurile si vor fi certificati  

 din cele 40 persoane participante la cursuri de Competente antreprenoriale in cadrul 

activitatii 5, minim 35 vor absolvi cursurile si vor fi certificate 

 din total persoane participante la servicii de ocupare, respectiv 180 persoane, minim 

45 persoane isi vor gasi un loc de munca (25%) inclusiv in afacerile nou infiintate 
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 8 persoane vor primi subventii pentru infiintarea de noi afaceri inclusiv sprijin 

postinfiintare. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Structura grupului tinta- COPII.  

Grupul tinta al proiectului format din 61 copii aflati in situatie de dificultate, va 

beneficia de urmatoarele servicii:   

 50 elevi din ciclul primar si gimnazial vor beneficia de servicii educationale- 

activitatea 3. Aceasi 50 copii vor beneficia si de servicii sociale in cadrul subactivtatii 

2.3 

189 ADULTI, someri/inactivi/persoane cu dizabilitati, cu domiciliul in din teritoriul GAL TH-TP  
 

120 adulti beneficiaza de 
servicii SOCIALE (A2.2) 

180 adulti beneficiaza de servicii OCUPARE (A4.1, A4.2, 
A5.1, A5.2) 

 

180 adulti- informare, consiliere, mediere (A4.1) 

140 adulti participa la 
cursuri de CALIFICARE/ 
recalificare (A4.2) 

40 adulti participa la cursuri 
de ANTREPRENORIAT (A5.1) 

 

110 adulti  ABSOLVENTI 
(A4.2) 

35 adulti ABSOLVENTI (A5.1)  

8 AFACERI subventionate  
(A5.2)    

45 persoane ANGAJATE (A4.2, A5.2)   

189 adulti vor participa la campanie de informare si constientizare in domeniul combaterii discriminarii 
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 11 copii vor beneficia de servicii sociale in centru residential-casa de tip familiala- 

subactivitatea 2.1. Aceasi 11 copii vor participa la campanie de informare si 

constientizare  in domeniul combaterii discriminarii.  

 

 

 

   

 

 

 
 

2.2. Etapele de inscriere. Calendar selectie. Criterii de selectie 

 
Etapele de înscriere a participantilor in cadrul grupului tinta in cadrul proiectului consta in: 

 Achizitia si realizarea de materiale de informare prevazute in proiect (mape, pliante, 

afise) 

 Realizarea de materiale/formulare/declaratii, etc specifice inscrierii grupului tinta in 

proiect 

 Se va lua legatura, prin telefon/email, cu autoritatile locale din zona proiectului si se vor 

organiza deplasari in aceste localitati   

 Organizarea de campanii de informare in teritoriul GAL, intalniri directe cu potentialii 

membrii ai grupului tinta, inclusiv distribuirea de materiale de informare deja 

achizitionate 

 Intocmirea unei fise de preselectie  a grupului tinta in vederea stabilirii activitatilor din 

proiect la care va participa   

  Intocmirea dosarelor pentru fiecare persoana din grupul tinta care va contine un set de 

documente specificate in prezenta procedura.   

 

61 COPII din teritoriul GAL TH-TP aflati in situate de dificultate 

50 copii beneficiaza de servicii 
EDUCATIONALE (A3.1) + 
servicii SOCIALE (A2.3) 

11 copii beneficiaza de servicii 
SOCALE (A2.1) + campanii 
DISCRIMINARE (A6.1) 
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Calendar selectie grup tinta. 

 Selectia grupului tinta se va face treptat, urmarindu-se ca acestia sa participe la 

activitatile din proiect intr-un interval de timp cat mai scurt dupa înscriere.  

Activitate  Martie 

2021 

Aprilie 

2021 

Mai 2021-

decembrie 

2021 

Ianuarie 

2022-

Decembrie 

2022 

Ianuarie 2023-

10 Decembrie 

2023 

Realizare metodologie, 

formulare specifice 

selectiei GT 

     

Achizitie + realizare 

continut+ tiparire 

materiale selectie GT 

(mape, pliante, afise) 

     

Organizare campanii 

informare, întâlniri in 

teritoriul GAL pentru 

selectie GT, intocmire 

dosare GT 

     

 

Criteriile de selectie a grupului tinta- 189 ADULTI- sunt urmatoarele: 

 Candidatii au domiciliul/locuiesc in teritoriul acoperit de catre SDL a GAL Tara 

Hategului-Tinutul Padurenilor, respectiv cele 26 Comune: Baru, Banita, Batrâna, 

Bretea Romana, Bunila, Cerbal, Cirjiti, Densus, Dobra, General Berthelot, Ghelari, 

Lapugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Pestisu Mic, Pui, Rachitova, Rîu de Mori, 

Salasu de Sus, Sarmizegetusa, Sântamaria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplita, Totesti, 

Vetel, Rusca Montana  
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 Candidaţii trebuie să facă parte din categoria: șomeri sau persoane inactive (180 

persoane); 9 persoane cu dizabilitati sau parinti/ tutori/ ingrijitori informali ai 

anteprescolarilor/ prescolarilor/elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii 

 Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de inscriere la cursuri  

 Candidaţii trebuie să puna la dispozitie documente din care să rezulte apartenenţa la 

grupul ţintă  

 Candidatii sunt de acord cu utilizarea și  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  

 Candidatii isi asuma prin declarație pe propria răspundere faptul ca vor avea 

disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect 

 Candidatii nu au avut si nu au calitatea de persoană înregistrată în grupul țintă în 

cadrul unui alt  proiect cofinanțat de Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, 

sau daca au fost/sunt inscrisi nu a beneficiat de aceleași servicii, in vederea evitarii 

dublei finantarii 

 

Criteriile de selectie a grupului tinta- 61 COPII- sunt urmatoarele: 

 Candidatii/Copiii domiciliul/locuiesc in teritoriul acoperit de catre SDL a GAL Tara 

Hategului-Tinutul Padurenilor, respectiv cele 26 Comune sus mentionate 

 Candidaţii/Copiii trebuie să fie in stuatie de dificultate (ex. ante-preșcolari/preșcolari/ 

elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității 

roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile 

dezavantajate socio-economic (Această categorie de grup țintă vizează măsurile care 

urmăresc creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ primar și 

secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii ), copiii din familii cu 3 sau mai mulți 

copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara 

localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung 

de părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți 

adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de 
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probațiune, copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii 

care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala 

etc.)  

 50 copii sunt elevi din ciclul primar si gimnazial 

 11 copii se afla cu masura de plasament in cadrul Casei de tip familal Glasul Sperantei 

Romania   

 Candidaţii/Copiii (reprezentati de parinti) trebuie să puna la dispozitie documente din 

care să rezulte apartenenţa la grupul ţintă  

 Candidatii/Copiii (reprezentati de parinti) sunt de acord cu utilizarea și  prelucrarea  

datelor  cu  caracter  personal  

 Candidatii/ Copiii (reprezentati de parinti) isi asuma prin declarație pe propria 

răspundere faptul ca vor avea disponibilitatea de a participa la toate activitățile din 

proiect 

 Candidatii/Copiii (reprezentati de parinti) nu au avut si nu au calitatea de persoană 

înregistrată în grupul țintă în cadrul unui alt  proiect cofinanțat de Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, sau daca au fost/sunt inscrisi nu a beneficiat de 

aceleași servicii, in vederea evitarii dublei finantarii  

 

Selectia grupului tinta- 50 copii- se poate realiza dupa urmatoarele criterii orientative: 

 pe criterii de venituri ale familiei 

 pe criterii de abandon scolar/absenteeism 

 pe criteriii de rezultate scolare 
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2.3. Egalitatea de sanse. Nediscriminarea  

 

Egalitate de gen 

Grupul tinta este definit si format astfel încât atât barbatii cât si femeile, indiferent de 

rasa,etnie, sex, convingeri, orientare sexuala, vârsta, handicap etc care vor participa la 

activitatile definite în cadrul proiectului în conditii de egalitate cu respectarea prevederilor 

legislative în vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de gen.  

Din cele 250 persoane din grupul tinta, minim 130 vor fi femei (52%).  

Selectia membrilor grupului tinta si implicarea lor in activitatile proiectului includ 

interventii care vizeaza insertia sociala si profesionala, atat a femeilor cat si a barbatilor. 

Selectia grupului tinta asigura accesul egal al persoanelor aflate in risc de saracie si 

excluziune sociala, tinandu-se cont doar de dorinta acestora de a participa la activitatile 

proiectului si de conditiile de trai, cazurile cu nevoi urgente de interventie avand prioritate. 

Selectia grupului tinta se va face cu respectarea principiul egalitatii de sanse si 

nediscriminarii si vor fi luate in considerare toate politicile si practicile prin care sa nu se 

realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, 

nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, 

varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, apartenenta la o categorie defavorizata, 

precum si orice alt 

criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau 

exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice 

alte domenii ale vietii publice. 

Acelasi principiu se va urmari si este descris pe larg  in toate activitatile in care va fi 

inclus grupul tinta.  
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Nediscriminare 

Prin activitatil si rezultatele prevazute, obiectivele stabilite, proiectul se inscrie in 

randul proiectelor pozitive pentru promovarea nediscriminarii, avand ca grup tinta 

persoanele aflate in pragul saraciei si excluziunii sociale.  

Grupul tinta care va participa la activitatile proiectului este format atât din barbatii 

cât si femeile, indiferent de nationalitate, sex, rasa, culoare, origini etnice sau sociale, 

caracteristici genetice, limba, religie sau convingeri, opinii politice etc. sau orice alt criteriu 

discriminatoriu,  

Se vor asigura tuturor persoanelor din grupul tinta perspective egale si echitabile de 

acces la activitatile proiectului. Prin activitățile propuse si rezultatele preconizate, proiectul 

promoveaza nediscriminarea, permitând implicarea în activitatile proiectului a tuturor 

persoanelor, indiferent de nationalitate, sex, rasa, culoare, origini etnice sau sociale, 

caracteristici genetice, limba, religie sau convingeri, opinii politice etc. sau orice alt criteriu 

discriminatoriu.  

Posibilitatea participării persoanelor de etnie roma la aceleasi activitati ca si 

persoanele de etnie româna va conduce la eliminarea stereotipurilor si a prejudecatilor în 

ceea ce priveste grupul vulnerabil al persoanelor de etnie roma.  

Activitatile proiectului implica constientizarea si exemplificarea principiului 

nediscriminarii, fiind derulate campanii anti-discriminare care isi propun sa atinga 

urmatoarele rezultate: sensibilizarea si constientizarea fenomenului numit discriminare, 

implicarea comunitatii in problemele cu care se confrunta grupul tinta, schimbarea 

mentalitatii privind persoanele aflate in risc de excluziune sociala.  

In procesul de selectie a grupului tinta, selectia se va face pe baza principului primul 

venit primul servit (in situatia in care sunt respectate conditiile de acces in proiect), 

asigurandu-se astfel egalitatea de sanse pentru toate categoriile de persoane care fac 

parte din grupul tinta.  
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Cap. 3 Procedura de inscriere a grupului tinta  
 

3.1. Documente necesare inscrierii grupului tinta  

 

Selectia grupului tinta se va realiza pe o perioada de 34 luni, respectand 

principalele etape, mai exact culegerea documentelor de inscriere a participantilor si 

selectia efectiva a candidaturilor. 

Documente necesare pentru grupul tinta ADULTI. 

Pentru fiecare persoana inscrisa in grupul tinta se va intocmi un dosar care va cuprinde 

urmatoarele documente:  

 formular de inregistrare individuala a participantilor- Anexa 8 

 cerere inscriere in proiect- angajament de respectare a conditiilor proiectului si de a 

urma activitatile in care ii revin in situatia selectarii 

 declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari 

 acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 copie dupa ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant 

 adeverinţe de luare în evidenţă la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei 

rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de 

ocupare, acreditat în condiţiile legii, sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria 

raspundere- pentru someri si persoane inactive 

 documente eliberate de catre institutiile abilitate care dovedesc faptul ca sunt persoane 

cu dizabilitati SAU documente care dovedesc faptul ca sunt părinți/ tutori/ îngrijitori 

informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii  

In conformitate cu prevederile ghidului solicitantului AP5/PI 9.vi/OS5.2, persoanele cu 

dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau 

senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi 

participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți. 
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(http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-

2016.pdf)  

 copie act de identitate 

 copie certificat de naștere – doar pentru participantii la cursuri 

 copie certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).  

 

Documente necesare pentru grupul tinta COPII.  

 formular de inregistrare individuala a participantilor- Anexa 8 (completat de catre parinti 

in numele copilului minor) 

 cerere inscriere in proiect- angajament de respectare a conditiilor proiectului si de a 

urma activitatile in care ii revin in situatia selectarii (completat de catre parinti in numele 

copilului minor) 

 declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari (completat de catre 

parinti in numele copilului minor) 

 acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (completat de catre parinti in 

numele copilului minor) 

 documente care dovedesc faptul ca cei 11 copii din grupul tinta se afla in centrul 

rezidențial- Casa de tip familial- la Asociatia Glasul Sperantei Romania 

 documente care dovedesc faptul ca cei 50 copii din grupul tinta se afla in “situatie de 

dificultate” : ex. ancheta sociala; documente eliberate de institutii abilitate (Primarie, 

ANAF, AJOFM, etc) care dovedesc faptul ca familia copilului se afla in situatie de 

saracie sau se confrunta cu deprivare materiala severa sau traiesc in gospodarii cu 

intensitate extrem de redusa a muncii, etc   

 copie act de identitate copii (unde este cazul)  

 copie certificat de naștere copii 

 copie act identitate parinti. 
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3.2. Inregistrarea grupului tinta si participarea la activitatile proiectului  

 

Pentru inscrierea efectiva a persoanelor in grupul tinta acestea vor completa o 

cerere de inscriere fie in format letric sau prin website-ul proiectului sau vor transmite 

cererea de inscriere prin e-mail (padurenihd.leader@gmail.com). Cererea de inscriere va fi 

disponibil pe pagina web a proiectului https://tarahategului-tinutulpadurenilor-pocu.ro/. 

Pentru acceptarea candidaturilor, acestia vor trebui sa indeplineasca conditiile de inscriere 

in grupul tinta si sa prezinte toate documentele enuntate in prezenta procedura.  

Fiecare membru al grupului tinta va completa, semna si data, Anexa 8 (Formularul 

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

2020). Se va completa doar Sectiunea A  „La intrarea în operațiune”, celelalte două 

secțiuni ale formularului, respectiv Secțiunea B “La ieșirea din operațiune” și Secțiunea C  

“Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune”, sunt completate doar de către 

beneficiar (responsabilul cu înregistrarea participanților). 

Selectarea grupului tinta se va face in etape, astfel incat imedita dupa selectarea 

unui anumit numar de participanti acestia sa participe efectiv la activitățile proiectului.  

 Persoanele din grupul tinta vor fi implicate și menținute în activități pe toata 

perioada proiectului prin activități motivaționale oferite de echipa de implementare a 

proiectului astfel: 

- Servicii sociale 

- Servicii de informare si consiliere profesionala 

- Servicii de mediere a muncii 

- Furnizarea programelor de formare profesionala 

- Servicii educative pentru copii 

- Acordarea de microgranturi pentru demararea unei afaceri  

- Activitatii/campanii privind inovarea sociala si combaterea discriminarii.  
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Anexe   
 
Cerere inscriere proiect_adulti  

Fisa preselectie_adulti  

Cerere inscriere proiect_copii 

Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020 

Declaratie privind evitarea dublei finantari_adulti 

Declaratie privind evitarea dublei finantari_copii 

Declaratie  prelucrare date cu caracter personal_ adulti 

Declaratie  prelucrare date cu caracter personal_ copii 

 

 

 

 
 
 


