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Cap. I Cadrul general  

 

Metodologia prezentată este aferentă proiectului : „Măsuri integrate de combatere a 

marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul GAL Ținutul Vinului” - Cod MySMIS: 140635- 

Operațiunea- 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, finanțare 

prin Programul Operațional Capital Uman. 

 

Beneficiarul proiectului este Comuna Măciuca în parteneriat cu Liceul teoretic Măciuca și cu 

SV Oltenia Consult S.R.L. 

 

 

1.1 Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului  

 

Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din teritoriul GAL 

Ținutul Vinului, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții 

integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, în contextul 

mecanismului DLRC. 

Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea 

obiectivului specific care implică scoaterea din starea de sărăcie și excluziune socială a 

comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu 

cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii 

de Dezvoltare Locală prin PNDR Axa LEADER.  

 

 

1.2 Obiectivele specifice ale proiectului  

 

1. Dezvoltare unui serviciu social în cadrul comunității marginalizate din comuna Măciuca 

2. Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea 

marginalizată prin programe tip “școala după școală” 

3. Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 195 membri ai grupului 

țintă 

4. 170 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare 

5. Crearea a 50 de locuri de muncă pentru membri comunității 

6. Sprijinirea a 13 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri 

7. Workshop-uri și Campanii de informare și conștientizare care au ca scop implicarea 

comunității în problemele sociale locale 

8. 24 de luni de management de proiect 

 

 



   

 

                                                                               
                                   

1.3 Domeniul de aplicabilitate  

 
Procedura are caracter obligatoriu și va fi utilizată de către Experții Grup Țintă angajati atat in cadrul 
solicitantului, cat si in cadrul Partenerului 2 pe teren și la birou, precum și de către coordonatorii 
proiectului. 
 
 

1.4 Justificarea intervențiilor propuse în proiect pentru următoarele probleme  

 

În conformitate cu prevederile GSCS premergator proiectului s-a realizat analiza de validare, 

de unde au rezultat nevoile comunității și numărul de persoane defavorizate aflate în risc de 

sărăcie și care este încărcată în sistem. Există trei criterii principale pentru definirea și analiza 

diferitelor tipuri de zone/ comunități marginalizate și anume: capitalul uman, ocuparea fortei 

de muncă și condițiile de trai. Conform analizei, atașată, comunitatea vizată se încadrează în 

toate cele 3 criterii de mai sus. 

Analiza s-a efectuat folosind metoda chestionarului. Investigatia este o abordare cantitativă 

pentru colectarea informației, care foloseste chestionarul ca instrument al investigației. A fost 

întocmit un chestionar la nivel de gospodărie, adaptat persoanelor vizate: persoane în risc de 

sărăcie și excluziune socială. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 250 de gospodării. 

Fiecare chestionar a fost completat fizic, respectând măsurile de protecție în contextul 

pandemiei SARS-COV-2, cu ajutorul echipei GAL Ținutul Vinului și al departamentelor de 

asistență socială ale Primăriei Comunei Măciuca, Comunei Diculești, Comunei Făurești, 

Comunei Valea Mare și Orașului Bălcești.  

La studiu au participat 250 de persoane. Categoriile de vârstă în care se încadrează respondeții 

sunt: 18-24 ani (21%, 52), 25-59 ani (68%, 171) și peste 60 ani (11%, 27). Referitor la situația 

școlară a respondenților, cei mai multi au absolvit 12 clase (105, 42%), apoi 67 persoane (27%) 

au absolvit 8 clase. Din totalul de 250 de respondenți, doar 12 (5%) au absolvit învățământul 

superior. Astfel, a fost identificată necesitatea derularii unor programe de educație în 

comunitatea marginalizată. În ceea ce priveste situația profesională a respondenților, doar 53 

persoane, 21% sunt beneficiari de ajutor social. 

Un număr foarte mare dintre persoanele chestionate, 68% (169 persoane) nu au o ocupație, 

iar 18 persoane (7%) lucrează ocazional. 

Astfel, a fost identificată necesitatea oferirii de sprijin în vederea identificării de locuri de 

muncă pentru membrii comunității marginalizate. 

Deși 62% (157 persoane) dintre respondenti nu sunt beneficiari ai ajutorului de stat sau alte 

tipuri de ajutoare, iar 41% (103 persoane) nu au muncit niciodată, acest lucru demonstrează 

încă o dată nevoia urgentă a comunității de a-și găsi locuri de muncă și de a se autosusține 

financiar. Din totalul de 250 de respondenți, 147 (59 %) nu dețin locuință în proprietate 

personală. Problema spațiului de locuit în comunitatea marginalizată se poate observa având 

în vedere numărul camerelor din locuințele acestora raportat la numărul persoanelor care 

locuiesc în acea casă. Astfel, 105 familii formate din 2-4 persoane locuiesc în case care au doar 

2 camere. În acelasi timp, 98% dintre respondenți (244) au spus că locuința lor necesită 

reparații/imbunătățiri. Având în vedere faptul că 41% dintre respondenți nu au muncit 

niciodată, iar o parte dintre aceștia (52%) au un venit lunar intre 0-100 lei și 22% (54 persoane) 



   

 

                                                                               
                                   

au un venit lunar între 101-250 lei. Doar 3% dintre persoanele chestionate au un venit între 

500 si 999 lei. 100% dintre respondenți doresc să participe într-un program de FPC/PROIECT. 

 

 

Cap. II Grup țintă 

 

2.1 Categorii eligibile grup țintă  

 

Grupul țintă (GT) este format din 255 de persoane (60 elevi și 195 adulți), persoane din 

comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit 

de Strategia de dezvoltare locală a GAL Ținutul Vinului care beneficiază de servicii integrate. 

 

 

2.2 Criterii de eligibilitate  

 

 

Conform analizei efectuate, pentru a fi eligibil, grupul țintă vizat prin proiect trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală aprobată de 

PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de 

locuitori) și  

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

de mai jos). 

 

Persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială sunt localizate în perimetrul comunei 

Măciuca, comunei Diculești, comunei Făurești, comunei Valea Mare și orașului Bălcești. Acest 

perimetru nu va fi unul restrictiv, deoarece vor fi selectate persoane din întreg teritoriul SDL 

GAL Ținutul Vinului, însă în momentul implementării proiectului, din interiorul acestui teritoriu 

vor fi identificați primii membrii GT. 

 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 

socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații: 

  

(A) În categoria in 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. 

În comunitatiile marginalizate, 130 persoane (52% din respondenti) au un venit cuprins intre 

0-100 lei. 

 

sau 

 



   

 

                                                                               
                                   

(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, peste sau un echivalent proteic în fiecare zi, 

5) o săptămâna de vacanță departe de casă, 

6) un autoturism, 

7) o mașina de spalat, 

8) un TV color, 

9) un telefon. 

 

sau 

 

Din totalul de respondenți, 29% (72 persoane) se confruntă cu o situație precară, și au surse 

limitate pentru a-și permite anumite lucruri, care în mod normal se află în orice gospodărie. 

 

(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. 

 

În funcție de categorii și dimensiune, grupul țintă al proiectului va fi divizat astfel: 

• 255 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială care beneficiază de servicii integrate, din care: 

• 170 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare; 

• 28 persoane participante la curs de inițiere competențe antreprenoriale, 13 persoane care 

vor obține micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri; 

• 60 de elevi participanți la programul de tip “afterschool”. 

 

 

Cap. III Etapele procesului de selecție a grupului țintă  
 
 
3.1 Informarea posibililor candidați/participanți 

În vederea organizării selecției grupului țintă și accederii acestuia la activitățile și intervențiile 

proiectului, se va realiza activitatea de selecție și validare a grupului țintă.  

Înainte 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.  
 
În vederea realizării acțiunii de informare a candidaților/participanților interesați se va 

organiza în fiecare localitatea a GAL Tinutul Vinului o actiune de informare constand in 



   

 

                                                                               
                                   

distribuirea de materiale de informare și promovare (pliante/broșuri/ afiș în fiecare localitate 

membra GAL) și întâlniri informale cu liderii locali. Aceste intalniri vor fi organizate impreuna 

sau individual de catre Solicitant si Partenerul 2 in functie de calendarul stabilit pentru 

activitatile repartizate fiecaruia.  

De asemenea, beneficiarul și partenerii vor întreprinde și acțiuni proprii de informare a 

posibililor candidați interesați, prin intermediul  website-urilor proprii, rețelelor de socializare, 

emailurilor transmise către parteneri sau persoanelor din bazele de date ale acestora. 

In contextul pandemiei de COVID-19, la organizarea oricarei intalniri cu potentialii membri ai 

grupului tinta se vor respecta regulile privind numarul maxim de participanti conform regulilor 

in vigoare si se va avea in vedere adoptarea de masuri de distantare sociala in scopul reducerii 

raspandirii COVID-19. 

Expertii echipei de implementare a proiectului se vor asigura ca, in momentul promovarii 

proiectului si activitatilor din cadrul acestuia, pentru potentialii membri ai grupului tinta care 

isi manifesta interesul si doresc sa se inscrie, sa asigure conditii care sa permita accesul şi 

participarea astfel incat sa se evite orice discriminari si sa nu se realizeze nicio deosebire, 

excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, varsta, dizabilitati, 

limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala etc. 

 

3.2 Identificarea grupului țintă  

Candidatii își exprimă în scris (prin email), telefonic sau verbal (in cadrul actiunilor desfasurate 

pe teren de catre expertii din cadrul echipei), intenția de a lua parte la proiect, precum si 

domeniul de interes (participare la activitatea de after school, participare la cursuri de formare 

profesionala sau participarea la cursul de competente antreprenoriale in vederea elaborarii si 

depunerii unui plan de afaceri pentru accesarea unui microgrant). 

In functie de domeniul de interes exprimat prin completarea Formularului de pre-inscriere pe 

care îl va completa, semna și preda (prin email sau personal) unuia dintre experții responsabil 

de selectia si mentinerea grupului țintă al proiectului (angajat in cadrul Solicitantului sau in 

cadrul Partenerului P2), candidatul va fi preluat pe catre un Responsabil selectie si mentinere 

GT al solicitantului (pentru participare la activitatea de after school, pentru participarea la 

cursuri de formare profesionala) sau al Partenerului 2 (pentru participarea la activitatea de 

antreprenoriat). 

Acesta va primi pe email sau la unul dintre sediile solicitantului/ partenerului sau pe teren 

chestionarul de identificare, pe care îl va completa, semna și preda (prin email sau personal) 

unuia dintre experții responsabil de selectia si mentinerea grupului țintă al proiectului (angajat 

in cadrul Solicitantului sau in cadrul Partenerului P2). 

După parcurgerea primei etape de identificare, cu respectarea calendarului de selecție 

publicat, persoanele trebuie să depună un dosar fizic, cu următoarele documente: 

 



   

 

                                                                               
                                   

ü Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020 
ü Copie CI/BI (după caz) 

ü Certificat de naștere 

ü Copie diplomă de studii (se atașează doar pentru adulți) 

ü Certificat căsătorie  (dacă este cazul) 

ü Declarația de consimțământ prelucrare date personale  

ü Declaratie pe propria raspundere de apartenență la grupul țintă  

ü Declaratie ca nu a beneficiat de formare similară prin proiecte europene (se atașează 

doar pentru adulți) 

ü Cerere de înscriere la curs adulți/elevi (după caz) 

ü Adeverință medicală (la momentul participării la curs) 

ü Contract de formare profesională (la momentul demarării cursului de formare) 

 

 

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

ce trebuie depusă în scopul selectării acestora în 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. Participanții la activitățile 

proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care 

își dau acordul privind utilizarea datelor personale, după nota de informare prealabilă vizând 

utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

3.2 Criterii de selecție  

Pentru realizarea selecției GT și implicarea acestuia în activitățile din cadrul proiectului se vor 

desfășura o serie de proceduri care vor avea la bază un set de documente. Toate acestea vor 

avea caracter transparent, ele fiind puse la dispoziția publicului online prin siteul 

www.primaria-maciuca.ro și fizic prin intermediul experților selecție și menținere GT. 



   

 

                                                                               
                                   

 

3.3 Criterii de departajare  

§ pentru participare la activitatea de after school sau participare la cursuri de formare 

profesionala  

1. Apartenența la subcategoriile de grup țintă: persoane de etnie roma, elevi din teritoriul GAL 

Ținutul Vinului cu vârste cuprinse între 6-10 ani, copii supradotați, tineri și adulti - persoane 

care pot beneficia de măsuri de ocupare.  

2. Data de înscriere în grupul țintă.  

§ pentru activitatea de antreprenoriat: 

1.  Data de înscriere în grupul țintă.  

 

Cap. IV Metodologia procesului de selecție a grupului țintă 

 

4.1 Elaborarea, publicarea si revizuirea Metodologiei de selecție a grupului țintă  

În baza acestei metodologii se vor descrie mecanismele 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.  

Echipa de implementare a proiectului va afișa prin metode transparente un calendar al etapelor 
procesului de selecție de fiecare dată când acesta va fi organizat în timpul implementării proiectului. 
În cadrul acestei etape grupul țintă va fi identificat prin deplasare în comunități. După această etapă, 
persoanele trebuie să depună un dosar fizic cu documentele precizate în prezenta procedură, în 
anunțurile de diseminare și informațiile de pe site-ul Solicitantului, la locațiile și intervalele de timp 
stabilite și transmise.  

Revizuirea metodologiei de selecție a grupului țintă se va realiza ori de cate ori unul dintre parteneri 
va considera ca este necesar cu aprobarea Managerului de proiect. 

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

Primirea documentelor reprezintă activitatea de recrutare a GT. Experții GT vor parcurge un flux de 
evaluare respectând criteriile stabilite în prezenta procedură. Aceștia vor asigura menținerea unei 
evidențe a dosarelor și vor realiza lista cu GT selectat. Înscrierile în program se vor face fie pe teren, 
fie la biroul de implementare al proiectului, de către Experții GT. 

Responsabilii selectie si mentinere GT ai solicitantului (pentru participare la activitatea de after school 
si pentru participarea la cursuri de formare profesionala) sau ai Partenerului  2 (pentru participarea la 
activitatea de antreprenoriat) 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.  

Managerul de proiect va delega sarcina de evaluare a dosarelor depuse, către Responsabilii selectie si 
mentinere GT ai solicitantului (pentru participare la activitatea de after school si pentru participarea la 
cursuri de formare profesionala) sau ai Partenerului  2 (pentru participarea la activitatea de 
antreprenoriat) pentru a asigura elementele de eligibilitate și încadrare în condițiile impuse fiecărei 
persoane participante pentru candidatii interesati de participarea la cursuri de formare profesionala. 

Pentru Partenerul 2, verificarea elementelor de eligibilitate și încadrarea în condițiile impuse fiecărei 
persoane participante o va realiza Responsabilul Partener 2. 

Dosarele care indeplinesc conditiile de conformitate si eligibilitate, vor intra in urmatoarea etapa, 
respectiv, etapa de  evaluare si punctare a criteriilor de selectie. 

Pentru activitatea de after school si pentru participarea la cursuri de formare profesionala, 
Responsabilii selectie si mentinere GT ai solicitantului vor asigura completarea grilei de punctare 
pentru clasificare și selecție și vor realiza clasificarea dosarelor depuse pentru fiecare activitate.   

Elementele de clasificare sunt utile pentru a stabili un tabel final cu persoanele acceptate în proiect, 
cu încadrarea în numărul de locuri disponibile. 

Criteriile de clasificare folosite pentru departajarea persoanelor selectate sunt :  

1. 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 descrise la capitolul 2.2 

2. 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. 

Pentru activitatea de antreprenoriat, a doua etapa de selectie o reprezinta evaluarea criteriilor de 
selectie conform  grilei de punctare pentru clasificare și selecție- ANTREPRENORIAT in cadrul unui 
interviu de selectie. Persoanele care indeplinesc conditiile de conformitate si eligibilitate vor fi 

programate de către Responsabilul selectie si mentinere GT al Partenerului 2 să participe la interviul 

de selecție. Se poate refuza participarea doar în situații bine argumentate și de maxim două ori. 

Interviul de selectie va fi aplicat candidatilor pe baza unei grile. Categoriile de intervievare din grilă 

sunt prestabilite de către Responsabilul selectie si mentinere GT al Partenerului 2  si de catre  

Responsabilul Partener 2 și vor fi publice. Interviul va avea loc la sediul unuia dintre parteneri sau, 

prin excepție, folosind unul dintre mijloacele video online (ex: Facebook, Skype etc).  

Interviul va puncta următoarele criterii ale ideii de afaceri:  

- initiativa si motivatie- maxim 30 puncte; 

- experienta relevanta- maxim 30 puncte; 

- abilitati manageriale- maxim 40 de puncte. 



   

 

                                                                               
                                   

Responsabilul selectie si mentinere GT al solicitantului si Responsabilul Partener 2 vor asigura 

completarea grilei de punctare pentru clasificare și selecție și vor realiza clasificarea dosarelor 

depuse in functie pe puntajul obtinut.   

Dosarele persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate menționate vor fi 

analizate din perspectiva îndeplinirii criteriilor de calitate și a indicatorilor proiectului, astfel: 

 

DENUMIRE ETAPĂ MODALITATEA DE PRELUCRARE 

1. Criteriile de 
selecție 

Criteriile de selecție respectă criteriile de calitate/indicatorii proiectului, după cum 

urmează: 

 Grupul țintă (GT) TOTAL al proiectului • 255 de persoane din comunitatea 

marginalizata aflate in risc de saracie 

sau excluziune sociala care 

beneficiaza de servicii integrate 

 

Caracteristicile grupului țintă din punct 

de vedere al genului 
• minim 50% din GT vor fi femei  

Din punct de vedere al activităților 

în care se vor implica în proiect 

• 170 de persoane participante la 

cursuri de formare profesionala – 

calificare; 

• 28 persoane participante la curs de 

initiere competente antreprenoriale, 

13 persoane care vor obtine micro-

grant-uri in vederea infiintarii 

• unei afaceri; 

•  60 de elevi participanti la programul 

de tip “afterschool”. 

 

 

Selecția grupului țintă se va face ținând cont în permanență de îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calitate prezentate mai sus. 

În cazul în care s-au depășit înscrierile pe anumite categorii, se va sista înregistrarea persoanelor din 
acele categorii de grup țintă și vor fi puse pe o listă de rezervă. 

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

Apartenența 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 (după caz).  



   

 

                                                                               
                                   

 

4.3 Afișarea rezultatelor procesului de selecție  

Managerul de proiect decide intrarea persoanelor în cadrul proiectului după ce acesta verifică și 
avizează listele cu persoanele selectate de către Solicitant si Partenerul 2.  

Pentru activitatea de antreprenoriat, Managerul de proiect va aviza listele cu persoanele selectate de 
către Responsabilul Partener 2, verificarea elementelor de eligibilitate și încadrarea în condițiile 
impuse fiecărei persoane participante o va realiza Responsabilul Partener 2. 

Experții GT informează persoanele selectate cu privire la acceptarea acestora să participe la activitățile 
proiectului, în vederea semnării contractelor de servicii. Rezultatele se vor publica prin intermediul 
siteului: www.primaria-maciuca.ro. 

 

4.4 Etape de contestație a selecției și rezultate finale  

 
Perioada pentru depunerea constetațiilor privind neacceptarea în GT este de 3 zile lucrătoare. 
În cazul apariției constentațiilor, Responsabilii selectie si mentinere GT ai solicitantului (pentru 
participare la activitatea de after school si pentru participarea la cursuri de formare profesionala) sau 
ai Partenerului  2 (pentru participarea la activitatea de antreprenoriat) au la dispoziție 3 zile lucrătoare 
să reanalizeze dosarele contestate. Aceștia vor întocmi un Raport de Soluționare a Contestațiilor.  
Managerului de proiect avizează acest raport și listele finale rezultate în urma acestui proces. 
 
 
4.5 Întocmirea listelor finale de selecție grup țintă  

 
Centralizarea rezultatelor finale se vor făcute publice pe siteul www.primaria-maciuca.ro de către 
Responsabilii selectie si mentinere GT ai solicitantului (pentru participare la activitatea de after school 
si pentru participarea la cursuri de formare profesionala) sau ai Partenerului  2 (pentru participarea la 
activitatea de antreprenoriat) cu respectarea normelor privind 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.  
 
După 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 
 
Experții GT se vor reasigura că dosarul individual al fiecărei persoane selectate va conține: 
 
ü Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

ü Copie CI/BI (după caz) 

ü Certificat de naștere 

ü Copie diplomă de studii (se atașează doar pentru adulți) 



   

 

                                                                               
                                   

ü Certificat căsătorie  (dacă este cazul) 

ü Declarația de consimțământ prelucrare date personale 

ü Declaratie pe propria raspundere de apartenență la grupul țintă (se atașează doar pentru adulți) 

ü Declaratie ca nu a beneficiat de formare similară prin proiecte europene (se atașează doar pentru adulți) 

ü Cerere de înscriere la curs adulți/elevi (după caz) 

ü Adeverință medicală (la momentul participării la curs) 

ü Contract de formare profesională (la momentul demarării cursului de formare) 

 
În urma procesului de selecție a grupului țintă, vor rezulta 255 de persoane din comunitatea 

marginalizată aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din 
care: 

 
• 170 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare- din care minim 153  
de persoane dobândesc o calificare la încetarea calitații de participant. Aceștia vor participa în cadrul 
proiectului la activități de consiliere, mediere, formare. Vor beneficia de pachete hrană pe toată 
perioada de derulare a cursurilor și subvenție pentru participare în valoare de 1,400.00 lei. 
• 28 persoane participante la curs de inițiere competențe antreprenoriale, 13 persoane care vor  
obține micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri.  Acestia vor beneficia de pachete hrană pe 
toată perioada de derulare a cursului, materiale direct atribuibile susținerii activității de formare 
(agendă, pix, creion, dosar cu șină, 1 top hârtie), consultanță în vederea inițierii și gestionării afacerilor 
și microgranturi în valoare de 107.000 lei. 
• 60 de elevi participanți la programul de tip “afterschool”. Acestia vor beneficia de pachete de  
hrană pe toată perioada de derulare a activității, materiale direct atribuibile activității de educație (câte 
un pachet/semenstru ce conține: 8 caiete, 4 pixuri, 2 creion, 2 dosar cu șină, 2 top de hîrtie) și subvenție 
în valoare de 1,400.00 lei/an.  
 
Din totalul de 195 de persoane ce beneficiază de măsuri de ocupare, 50 de persoane vor avea un loc 
de muncă, inclusiv activitate independentă, la încetarea calității de participant. 
195 membrii GT vor beneficia din proiect de pachete de igienă semestrial, ce vor fi distribuite de către 
echipa mobila multifuncțională, 220 membrii GT vor participa în proiect la cele 2 workshop-
uri/campanii de informare și conștientizare în vederea combaterii discriminării și promovarea 
multiculturalismului. 
 
4.6 Etapele de selecție a grupului țintă  

1. Informarea potentialilor membri ai  grupului țintă  

2. Identificarea grupului țintă: 

ü 2.1 Completarea Formularului de pre-inscriere 
ü 2.2. Completarea chestionarului de identificare 

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 sediul solicitantului/ Partenerului 2 sau prin mijloace 
electronice, repectand datele din calendar, și care conțin următoarele documentele menționate la 
capitolul 4.5 

5. Evaluarea dosarelor de înscriere:  

• Conformitatea și eligibilitatea dosarelor – Experții GT completează lista de verificare a  

conformității și eligibilității a dosarului de selecție grup țintă  

• Punctarea fiecărui dosar 
• Criterii departajare, dacă este cazul  

6. Întocmirea listelor de control cu persoanele selectate care respectă cerințele impuse în 
metodologie- Liste de verificare a conformității și eligibilității dosarului de selecție GT  

7. Afișarea listei cu persoanele selectate avizată de către managerul de proiect, pe site www.primaria-
maciuca.ro sau la sediul Primăriei Măciuca 

8. Depunerea contestațiilor (după caz) 

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

10. Întocmirea raportului de evaluare final cu persoanele selectate 

11. Centralizarea dosarelor complete ale persoanelor selectate 

12. Informarea beneficiarilor selectați cu privire la acceptarea lor în program prin intermediul site-ului 
www.primaria-maciuca.ro sau mijloace fizice. 

La finalul activităților, persoanele apartinatoare GT selectat, vor primi un chestionar de feedback, prin 
care își vor exprima parerea cu privire la activitățile la care au participat. Experții GT se vor asigura de 
colectarea acestora și vor centraliza răspunsurile pentru formularea concluziilor din întregul program. 

 

Cap. V Impactul estimat asupra grupului țintă 

 
• Dezvoltarea unui serviciu social în comuna Măciuca 
• Program „Școala după școală” pentru 60 de elevi  
• Cursuri de calificare pentru 170 de persoane  
• Informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 195 de persoane 
• Crearea a 50 de locuri de muncă 
• Sprijinirea a 13 membri ai grupului ținta in vederea înființării unei noi afaceri- granturi de 107.000 

ron/afacere 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

                                                                               
                                   

Anexe 
 
 
Click pe fiecare document pentru descărcare: 
 
• Formularul de pre-inscriere 
 
• Chestionar identificare 
 
• Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-

2020 
 
 
• Declarația de consimțământ prelucrare date personale 

 

 

• Declarația pe propria răspundere de apartenență la GT 

 

 

• Declarație că nu a mai beneficiat de formare similară prin proiecte europene 

 

 

• Cerere de înscriere la curs adulți/elevi (după caz) 

 

 

• Chestionar de feedback 

 

 

• Fișă conformitate, eligibilitate și selecție 

 

 

• Fișă conformitate, eligibilitate și selecție ANTREPRENORIAT 

 

 

• Contract de formare profesională (la momentul demarării cursului de formare) 

-document în lucru- 



   
 

 

                                                                               

                                   

 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si 
orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de 
DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

FORMULAR  DE PRE – ÎNSCRIERE 

 

Subsemnatul/a………………......................................................., cu domiciliul/reședința în 

...................................................................................., născut/ă la data de 

..................................., buletin/ carte de identitate seria .............., nr:.............., CNP 

............................................, telefon …………………………, email: ……………………………… doresc 

participarea la urmatoarea  activitate  din cadrul proiectului POCU  Cod proiect 140635 „ 

Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul 

Vinului”: 

¨ cursuri de formare profesionala – calificare; 

¨ curs de inițiere competențe antreprenoriale în vederea înființării unei afaceri; 

¨ programul de tip “afterschool”. 

 

 

Date de contact: 

 

Telefon: _____________    

E-mail: _____________    
 

 

 

 Semnătura _____________                                                                 Data:_________________ 



   

 

                                                                               
                                   
 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu 
o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

CHESTIONAR DE IDENTIFICARE  

 Subsemnatul/a (nume, prenume)__________________________________________, 
legitimat cu BI/CI seria______________, nr. _____________, eliberat de 
_______________________,  
la data de ____________, CNP_________________________,  
cunoscand prevederile art. 346 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria 
răspundere că fac parte din comunitate marginalizata aflata in risc de saracie sau excluziune 
sociala indeplinind cumulativ urmatoarele conditii: 
 
� am domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locala 
aprobata de PNDR 2014-2020 (aflat in zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana 
la 20.000 de locuitori) 
 
Sau: 
 
� sunt in risc de saracie sau excluziune sociala (prin incadrarea intr-una din 
categoriile A/B/C de mai jos). 
 

A: Am un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie 
� stabilit la 60% din mediana la nivel national a venitului disponibil (dupa transferurile sociale) 

per adult echivalent. 
B: Nu imi pot permite: 
� sa platesc chiria sau facturile la utilitati, 
� sa asigur incalzirea adecvata a locuintei, 
� sa fac fata unor cheltuieli neprevazute, 
� sa mananc carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi, 
� o saptamana de vacanta departe de casa, 
� un autoturism, 
� o masina de spalat, 
� un TV color, 
� un telefon. 

C: Persoanele care traiesc: 
� in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii sunt cele cu varsta cuprinsa 

intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au 
lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total. 
 

Semnătura _________________________                                    Data___________________                                                                                          

 

 

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



ANEXA 8 
 

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

 

Cod SMIS proiect: …………….. 

Axă prioritară:  …………….. 

Titlu proiect:  ………………………………………. 

OIR/OI responsabil: …………………………. 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 
Date de contact:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

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

CNP:     ………………………………………… 

Zonă:    

Urban  

Rural 

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….. 

Județ:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativă: ………………. 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  
Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:                …………………. 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

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

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

 



 
 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

 

Persoană dezavantajată:   DA 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

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

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

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

                                                                 

Semnătura participant                  Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și 

prelucrarea datelor personale. 

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în 
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun 
terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune   



 
 

 

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

 

Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

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

 

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

 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 

 

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

 

 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

 

Studii primare (ISCED 1) 

 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 



 
 

 

Studii postliceale (ISCED 4) 

 

Studii superioare (ISCED 5)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 

- Persoană care are un loc de muncă  

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

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

 

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

 

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

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  

 

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

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

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: 
     …………………. 



   

 

                                                                               
                                  Liceul Teoretic 
                                                     Comuna Maciuca  
 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona 
rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021 

DECLARAȚIE 

 

 Subsemnatul/a (nume, prenume)___________________________________________ 

domiciliat/ă în localitatea ______________________________, judeţul___________________ 

str._____________________________________,nr.________,Bl.__________,AP._________, 

tel._________________________legitimat cu BI/CI seria______________, nr. _____________, 

eliberat de _______________, la data de ____________, CNP_________________________,  

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

echipa de management/implementare din cadrul proiectului  „Masuri integrate de combatere a 
marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”, Cod proiect 140635, 
implementat de Comuna Maciuca, din Măciuca, România, Str. Oveselu nr. 31, judeţul Vâlcea, 

cod poştal 247345, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 

a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin 

Legea nr. 506/2004.  

Semnătura _________________________                                                                                          

  Data___________________  

 

 

 

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



   

 

                                                                               
                                  Liceul Teoretic 
                                                     Comuna Maciuca  
 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona 
rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

 

 

DECLARAȚIE 

 

Subsemnata/Subsemnatul ________________________________________________________ 

CNP________________________________, pentru evitarea dublei finanţări așa cum aceasta este 

definită de reglementările AM /OI POCU, declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat de alte 

finanţări publice sau fonduri europene de aceeași natură pentru absolvirea cursului de 

„___________________________________________”din cadrul proiectului POCU  Cod proiect 

140635, „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul 

GAL Tinutul Vinului”. 

 

 

  Semnătura_____________                                                                 Data:_________________ 

 

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



   

 

                                                                               
                                  Liceul Teoretic 
                                                     Comuna Maciuca  
 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona 
rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Subsemnatul/a………………......................................................., cu domiciliul/reședința în 

...................................................................................., născut/ă la data de ..................................., buletin/ 

carte de identitate seria .............., nr:.............., CNP ............................................, telefon …………………………, 

email: ……………………………… doresc înscrierea la cursul................................................ 

din cadrul proiectului POCU  Cod proiect 140635, „Masuri integrate de combatere a 

marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”. 

 

 

  Semnătura_____________                                                                 Data:_________________ 

 

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



 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune 
sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ 
operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL 
Tinutul Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

 
CERERE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL ȘCOALA-DUPĂ-ȘCOALĂ 

 

 
 
 

                          Subsemnatul/ Subsemnata, .................................................................................................., 

în calitate de părinte/ tutore legal/ al elevului/ elevei ................................................................................. 

din clasa ...................., Școala ....................................................................................................................... 
vă rog să aprobați înscrierea fiului/ fiicei mele în programul ”Școală după școală” desfășurat în 

conformitate cu OMEC nr. 3300/ 19 februarie 2021. 

 

 

Motivul cererii mele este: 

 

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale 

desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de 

echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune 

fiabilă la internet; 

 

b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 

2020-2021 sau are situația neîncheiată la cel puțin o disciplină; 

 

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare 

obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului 
în derulare. 

 

d) lispa competențelor educaționale ale părinților în conformitate cu actualele 
cerințe școlare 

 

 

 
Menționez faptul că elevul/ eleva ..................................................................... aparține/ nu aparține 

unui grup vulnerabil: elevi romi/ din mediul rural/ cu dizabilități/ din comunitate dezavantajată economic.  
 
Îmi asum răspunderea pentru frecventarea tuturor acestor ore remediale de către fiul/ fiica mea, 

cu prezența fizică în clasă.  
 
Solicit înscrierea elevului/ elevei în programul „Școală după școală” în vederea realizării orelor de 

educație remedială la materia/ materiile ........................................................................ 
 
 
Data:    Semnătură părinte/tutore legal /persoană desemnată de părinte 

 

 



   

 

                                                                               
                                  Liceul Teoretic  
                                                     Comuna Maciuca  
 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona 
rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

CHESTIONAR DE FEEDBACK 

 

1. Care sunt ideile principale cu care ați rămas după finalizarea cursului? 
 
 
 
 
 
2. Ce v-a plăcut cel mai mult din cadrul cursului? 

 
 
 
 
3. Ce ați schimba în organizarea cursului? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
4. Pe o scală de la 1 la 10 acordați o notă cursului la care ați participat 
 
 
 
 
5. Pe o scală de la 1 la 10 acordați o notă organizatorilor cursului la care ați participat 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 
6. La ce alte cursuri v-ați dori să participați pe viitor? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

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



 

                                                                               
                                   
 

   

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala 
din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul 
Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

 
LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII DOSARULUI DE SELECȚIE GT 

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

 

Nr. 
crt. Obiectul verificării Da Nu 

Nu 
este 
cazul 

Observații 

Criterii de conformitate 

1. Încadrarea în grupurile defavorizate.     

 
2. 

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

    

3. Declarația de consimțământ prelucrare date personale     

 
4. 

Declaratie ca nu a beneficiat de formare similară prin 
proiecte europene 

    

5. Act de identitate – Certificat de naștere/CI     

6. Declarație evitare dubla finanțare. 
    

Criterii de eligibilitate 

1. 

Are domiciliul/ locuiește în teritoriul acoperit de 
Strategia de Dezvoltare Locală Ținutul Vinului 
aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zonă rurală 
și/sau în orașe cu o populație de până la 
20.000 de locuitori) 

    

2. 
Persoană aflată în risc de sărăcie sau excluziune 

socială3 

    

3. 
Apartenența la 
subcategoriile 
de grup țintă 

Persoane de etnie romă 
    

Elevi din școli din teritoriul GAL 
Ținutul Vinului cu vârste cuprinse 
între 
6-16 ani 

    

Copii supradotați     



 

                                                                               
                                   
 

Tineri și adulți care pot beneficia de 
măsuri de ocupare 

    

  
 
 
 

Concluzia verificării: 
 

Conform 
 

Neconform 
 
 
 

Observații:........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 

Eligibil 
 

Neeligibil 
 
 
 

Observații:........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 

Întocmit și Verificat: Avizat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Categoriile 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 copiii mulți adulți din gospodărie sunt privati 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, care nu au un sprijin acasa pentru ajutor in rezolvarea lectiilor 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); 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;  
 

 
 
 



 

                                                                               
                                   
 

 

   

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala 
din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul 
Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

 
 

GRILĂ DE PUNCTARE PENTRU CLASIFICARE ȘI SELECȚIE 
 
 
 

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

 
Nr. crt. 

 
Criterii de clasificare și selecție 

 
Punctaj 
prestabilit 

 
Punctaj 
obținut 

 
1. Depunerea dosarului de participant în perioada comunicată prin 

calendarul de selecție 

 
20  

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

Apartenența la 
subcategoriile de 
grup țintă 

Persoane de etnie romă 20  

Elevi din școli din teritoriul GAL Ținutul Vinului 
cu vârste cuprinse între 
6-16 ani 

 
20  

Copii supradotați 20  

Tineri și adulți care pot beneficia de măsuri de 
ocupare 

 
20  

TOTAL 100 p  

* PUNCTAJUL MINIM OBLIGATORIU PENTRU SELECȚIE ESTE DE 20 PUNCTE! 
 

Statusul dosarului: 

Selectat 

Neselectat 
 

Observați:................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
 

Întocmit și Verificat: Verificat Avizat: 
 
 



 

                                                                               
                                   
 

   

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de 
pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII DOSARULUI DE SELECȚIE GT       
ANTREPRENORIAT 

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

 

Nr. 
crt. Obiectul verificării Da Nu 

Nu 
este 
cazul 

Observații 

Criterii de conformitate 

1. 
Încadrarea în grupurile defavorizate (Declaratie pe pro-

pria raspundere de apartenență la grupul țintă) 

    

 
2. 

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

    

3. Declarația de consimțământ prelucrare date personale     

 
4. 

Declaratie ca nu a beneficiat de formare similară prin 
proiecte europene 

    

5. Act de identitate – Certificat de naștere/ CI     

6. Declarație evitare dubla finanțare. 
    

7 Copie diplomă de studii 
    

Criterii de eligibilitate 

1. 

Are domiciliul/ locuiește în teritoriul acoperit de 
Strategia de Dezvoltare Locală Ținutul Vinului apro-
bată de PNDR 2014-2020 (aflat în zonă rurală și/sau 
în orașe cu o populație de până la 
20.000 de locuitori) 

    

2. 
Persoană aflată în risc de sărăcie sau excluziune 
socială 

    

3. 
 

Apartenența la 
subcategoriile 
de grup țintă 

persoane adulte șomere sau inac-
tive; 

    

persoane care nu au acte de identi-
tate (inclusiv copii fără CNP); 

    



 

                                                                               
                                   
 

 

 

 

persoane cu dizabilități      

persoane vârstnice aflate în situații 
de dependență, mai ales per-
soanele vârstnice care locuiesc sin-
gure și/sau nu sunt autonome și nu 
beneficiază de sprijin în gospodărie; 

    

  copii în situații de dificultate      

  tinerii care au părăsit instituțiile de 
tip rezidențial; 

    

  adulți cu unul sau mai mulți copii în 
sistemul de protecție specială; 

    

  

părinți/ tutori/ îngrijitori informali 
ai ante-preșcolarilor/preșco-
larilor/elevilor cu risc de părăsire 
timpurie a școlii; 

    

  
persoane care au părăsit de tim-
puriu școala și care participă la pro-
grame de tip a doua șansă 

    

  

familiile fără o situație clară cu 
privire la actele de proprietate 
asupra locuinței și/sau terenului pe 
care locuiesc, precum și persoanele 
fără adăpost; 

    

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

    

  

victime ale violenței domestice și 
familiile cu risc de violență domes-
tică, victime ale traficului de per-
soane. 

    

 Concluzia verificării: 
 

Conform 
 

Neconform 
 
 
 

Observații:........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 

Eligibil 
 

Neeligibil 
 
 

Observații:........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 

 
Întocmit și Verificat:  Avizat: 



 

                                                                               
                                   
 

 
 
 
 

   

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala 

din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul 
Vinului” 
Denumire beneficiar: Comuna Maciuca 
Cod SMIS: 140635 
Nr. contract: 7998/22.03.2021  

 
 

GRILĂ DE PUNCTARE PENTRU CLASIFICARE ȘI SELECȚIE ANTREPRENORIAT 
 
 
 

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

 
Nr. crt. 

 
Criterii de clasificare și selecție 

 
Punctaj 
maxim ce 
poate fi 
acordat 
 

 
Punctaj 
obținut 

1. Initiativa si motivatie 
 

30 
 

2.  Experienta relevanta 30 
 

3. Abilitati manageriale 40 
 

TOTAL 100 p  

* PUNCTAJUL MINIM OBLIGATORIU PENTRU SELECȚIE ESTE DE 20 PUNCTE! 
 
 

Observații:................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
Întocmit și Verificat: Verificat Avizat: 

 
 
 


