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,,Îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea ocupării  
tinerilor NEETs din județul Dolj”,  

Cod SMIS 150503 

 

 

 

PROCEDURA  
de inregistrare in grupul tinta al proiectului a persoanelor identificate, 

monitorizarea si mentinerea grupului tinta in activitatile proiectului  
 

 

 

1. Scop 
 

Scopul acestei proceduri este descrierea activitatilor si stabilirea repsonsabilitatilor referitoare 

la inregistrare in grupul tinta al proiectului a persoanelor identificate, monitorizarea si 

mentinerea grupului tinta in activitatile proiectului, pentru a exista o abordare unitara si 

integrata a acestor aspecte. 

2. Documente legislative de referinta 

 

 Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei 
Europene nr. C(2015) 1287 din 25.02.2015; 

 Documentul cadru de implementare a Programului Operaţional Capital Uman 2014-
2020; 

 Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 1 – Inițiativa 
“Locuri de muncă pentru tineri"; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări 
sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 
Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în 
special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor 
cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv 
prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”; Obiectivul Specific 1.1 - 
Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la 
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; Obiectivul Specific 
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1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri 
cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 
regiunile eligibileOrientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 Ordonanta Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesionalã a adultilor; 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome pentru perioada 2014-2020; 

 Strategia Națională de Învățare pe tot parcursul vieții 2015 -2020; 

 Strategia naționala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020; 

 OUG 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordonanţa nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, Republicată; 

 Legea nr. 202/2000 privind egalitatea de şanse şi de tratamente între femei şi 
bărbaţi; 

 Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare. 

 

3. Premise 
  

Centru European pentru Promovarea și Integrarea Romilor (CEPIR) derulează în perioada 
iulie  2021 – iunie 2023, proiectul ,,Îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea 
ocupării tinerilor NEETs din județul Dolj”, Cod SMIS 150503. 
 
Proiectul cuprinde masuri integrate si flexibile de sprijinire a tinerilor NEETs someri cu varsta 
intre 16-29 ani (care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu 
participa la activitati de formare profesionala), inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidenta in regiunea Sud-Vest Oltenia (respectiv judetul Dolj) cu scopul de a asigura 
cresterea ocuparii tinerilor NEETs si de a imbunatatii nivelul lor de competente, inclusiv prin 
evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal. Pentru 
indeplinirea scopului propus, proiectul se adresează unui grup tinta foemat din tineri NEETs 
someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la AJOFM Dolj, pentru care sunt organizate 
activități de:  
- organizare si derulare de programe de formare profesionala (cursuri de calificare/ 
recalificare profesionala, initiere/specializare);  
- evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, 
respectiv non-formale si/sau informale 
- mediere a muncii, in vederea stimularii ocuparii pe piata muncii. 

 

Perioada de implementare este de: 

24 de  luni (iulie  2021 – iunie 2023). 
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Obiectivul general al proiectului este 

 
Obiectivul general al proiectului este ”Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta 
intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunea Sud-Vest 
Oltenia, judetul Dolj, si imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si 
certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal”. 
 

Obiectivele specifice  ale proiectului sunt: 

 
1. ”Imbunatatirea competentelor profesionale pentru un numar de 332 tineri NEETs 

inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, prin participare la programe FPC, in 

vederea facilitarii integrarii pe piata muncii”.  

 

2. ”Certificarea competentelor profesionale in urma evaluarii si certificarii 

competentelor dobandite in context informal si non-formal pentru un numar de 40 de 

tineri NEETs inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, in vederea facilitarii integrarii 

pe piata muncii”. 

 

3. ”Stimularea ocuparii prin servicii specializate de mediere pe piata muncii pentru 372 

de tineri NEEts inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj”. 

 

4. ”Cresterea gradului de ocupare in randul tinerilor NEETs inregistrati si profilati de 
catre AJOFM Dolj, prin plasarea pe piata muncii a unui numar de 170 de persoane din 
grupul tinta al proiectului”. 
 

4. GRUPUL ȚINTĂ  
 

Grupul tinta al proiectului este format din 372 de persoane apartinand categoriei tinerilor 

NEETs someri (care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu 

participa la activitati de formare profesionala), cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati si 

profilati de catre AJOFM Dolj, cu rezidenta in regiunea Sud-Vest Oltenia (respectiv judetul 

Dolj), care beneficiaza de sprijin pentru cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de 

competente. 

In selectarea grupului tinta care va beneficia de sprijin pentru cresterea ocuparii si 

imbunatatirii nivelului de competente, o atentie deosebita se va acorda selectarii tinerilor 

NEETs someri din mediul rural si  apartinand minoritatii roma si a celor cu nivel dificil de 

ocupabilitate. In acest sens, in grupul tinta vor fi inclusi tineri NEETs someri apartinand 

etniei rome in procent de cel putin 15%, tineri NEETs someri din mediul rural in procent 

de cel putin 25%, si tineri NEETs someri cu nivel greu sau foarte greu de ocupabilitate, 

conform profilarii realizate de catre AJOFM Dolj, de cel putin 35%. 

Structura numerica a grupului tinta: 

 

- 372 de tineri NEETs selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului (cu varsta intre 

16-29 ani, care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu 

participa la activitati de formare, profesionala, inregistrati si profilati ce catre AJOFM 

Dolj), care beneficiaza de sprijin pentru cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de 
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competente, din care: 56 apartinand etniei rome (15%) si 93 din zona rurala (25%), 

130 cu nivel greu sau foarte greu de ocupabilitate (35%);  

- 372 de tineri NEETs selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului (cu varsta intre 

16-29 ani, care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu 

participa la activitati de formare, profesionala, inregistrati si profilati ce catre AJOFM 

Dolj), care beneficiaza de sprijin, vor participa la interventia sprijinita de ILMT pina la 

finalizarea sa - 100%; 

- 332 de tineri din grupul tinta al proiectului care participa la cursuri de calificare 

profesionala pt. imbunatatirea nivelului de competente (176 participanti la cursuri de 

calificare de Nivel 2 si 140 participanti la cursuri de calificare de Nivel 3), din care: 50 

romi si 83 din zona rurala; 

- 16  tineri din grupul tinta al proiectului care participa la cursuri pentru dobandirea de 

competente TIC, din care:  3 romi si 4 din zona rurala; 

- 40 de tineri din grupul tinta al proiectului care isi certifica competentele profesionale 

prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal, 

din care:  6 romi si 10 din zona  rurala; 

- 372 de tineri din grupul tinta al proiectului care beneficiaza de servicii de mediere pe 

piata muncii; din care: 56 romi si 93 din zona rurala; 

- 170 de tineri din grupul tinta al proiectului care beneficiaza de servicii de mediere si 

plasare pe piata muncii care vor obtine un loc de munca, inclusiv prin deschiderea 

unei afaceri proprii  (45,70% din grupul tinta care beneficiaza de sprijin pentru 

cresterea ocuparii si imbunatatirii nivelului de competente), din care 26 romi si  43 din 

zona rurala. 

Aplicabilitate 

Prezenta procedură se aplică in perioada: iulie 2021 - iunie 2023.  
 

Procedura  

Beneficiarul, CEPIR, trebuie să dezvolte proceduri standardizate care să asigure identificarea 

grupului tinta in scopul atingerii indicatorilor prevăzuţi prin proiect. 

 

5. PROCESUL DE ÎNREGISTRARE 
 
In cadrul procesului de înregistrare a grupului tinta se vor lua in considerare respectarea 
conceptelor de egalitate de sanse, indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, 
naționalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, vârsta, handicap, boala sau 
apartenenta la o categorie defavorizata cu conditia ca acestia sa se regaseasca în 
descrierea grupului tinta. 
 
Pentru a fi eligibil pentru inregistrarea in grupul tinta, la data intrarii in operatiune, o persoana 
trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

- Sa fie tanar NEETs cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani 
- Sa fie inregistrat si profilat de SPO 
- Sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunile de dezvoltare vizate de proiect, respectiv 
Sud Vest- judetul Dolj. 
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Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect (data la care persoana va 
beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin declaratie pe propria 
raspundere a persoanei din grupul tinta sau a persoanelor / institutiilor abilitate si/sau prin 
atasarea de documente doveditoare. 
 

Activitatea de identificare si inregistrare a grupului tinta 
 
inregistrarea in grupul tinta al proiectului a persoanelor identificate, monitorizarea si 
mentinerea grupului tinta in activitatile proiectului are loc in cadrul Activitatii 1. Identificarea 
tinerilor cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nicio forma 
de educatie sau formare si inregistrarea lor in grupul tinta al proiectului/ Subactivitatea 
1.2. Inregistrarea in grupul tinta al proiectului a persoanelor identificate, monitorizarea 
si mentinerea grupului tinta in activitatile proiectului, care se desfasoara in perioada iulie 
2021 – iunie 2023. 
 
Subactivitatea cuprinde inregistrarea in grupul tinta al proiectului a 372 de tineri NEETs 
someri din judetul Dolj, identificati in cadrul subactivitatii 1.1., distribuirea acestora pe 
activitatile proiectului in functie de nivelul de ocupabilitate stabilit in urma profilarii la AJOFM 
Dolj (formare, evaluarea si certificarea competentelor nonformale, mediere si plasare pe 
piata muncii), precum si implicarea, motivarea si monitorizarea grupului tinta pe tot parcursul 
proiectului. 
 
Tinerii NEETs someri inregistrati la SPO, respectiv AJOFM beneficiaza de servicii de 
informare si consiliere profesionala, oferite de Serviciul public de ocupare – SPO, care includ 
obligatoriu si profilarea acestora, realizata conform Procedurii de lucru aprobata prin Ordinul 
Presedintelui ANOFM3, in urma careia tinerii NEETs sunt incadrati in una din urmatoarele 
categorii, din punct de vedere al ocupabilitatii: 
- Nivelul A - „usor ocupabil” 
- Nivelul B - „mediu ocupabil” 
- Nivelul C - „greu ocupabil” 
- Nivelul D - „foarte greu ocupabil” 
 
Inregistrarea in grupul tinta al proiectului, distribuirea pe activitati in functie de nivelul de 
ocupabilitate, implicarea, motivarea si monitorizarea grupului tinta pe tot parcursul proiectului, 
vor fi realizate de personal cu responsabilitati dedicate special in acest scop, respectiv 2 
Responsabili grup tinta.  
 
La inregistrarea in grupul tinta al proiectului, Responsabilii grup tinta se vor asigura ca in 
grupul tinta vor fi inclusi minim: 
- 130 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte 
greu ocupabil” (35% din 372 persoane); 
- 93 tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural (25% din 372 persoane); 
- 56 tineri NEETs de etnie roma (15% din 372 persoane). 
 
Responsabilii grup tinta vor acorda sprijin si se vor asigura de completarea corecta a tuturor 
formularelor si declaratiilor necesare inregistrarii in grupul tinta al proiectului si vor tine 
evidenta si vor completa dosarele individuale cu toate documentele de evolutie ale 
parcursului pentru fiecare beneficar (cereri, procese verbale, certificate, sesiuni instruire, 
informare, orientare, mediere, plasare etc.). 
 
Pe parcursul activitatii, Responsabilii grup tinta vor monitoriza si urmari evolutia parcursului 
pentru fiecare membru al grupului tinta si ii vor motiva pentru mentinerea si implicarea in 
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activitatile proiectului. Motivarea si mentinerea grupului tinta in activitatile proiectului va avea 
la baza:  
a) motivatia intrinseca de a avea acces la dobandirea de competente profesionale; 
b) posibilitatea de mediere pe piata muncii si de a accesa locuri de munca vacante; 
c) posibilitatea de a obtine instruire privind metode si tehnici utilizate in cautarea unui loc de 
munca; 
d) motivatia de sustinere financiara prin subventiile acordate pe parcursul cursurilor de 
calificare profesionala; 
e) caracterul gratuit al activitatilor destinate grupului tinta pentru membrii grupului tinta. 
 
Se va tine evidenta informatizata a membrilor grupului tinta inregistrati, prin completarea 
formularelor informatizate POCUForm, care vor fi actualizate periodic, vor reflecta 
parcurgerea traseului planificat de catre fiecare membru al grupului tinta in cadrul activitatilor 
si care vor putea fi accesate de toti expertii si responsabilii din cadrul proiectului, in vederea 
consultarii statusului persoanelor din grupul tinta al proiectului. 
Activitatea celor 2 Responsabili cu grupul tinta va fi coordonata de un Responsabil 
implementare/protectia datelor, care va acorda sprijin si indrumare in inregistrar a grupului 
tinta. 
Responsabilul implementare/protectia datelor, care este persoana responsabila 
desemnata in cadrul proiectului cu protectia datelor cu caracter personal, va colabora cu 
Responsabilii grup tinta si va sprijini activitatea inregistrare a grupului tinta, informand 
membrii grupului tinta asupra scopurile prelucrarii datelor, a temeiului juridic, asupra 
perioadei de stocare a datelor si cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal si se 
va asigura de semnarea declaratiei privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Responsabilul implementare/protectia datelor va comunica cu membrii 
grupului tinta pe tot parcursul proiectului si va informa participantii la activitatile proiectului 
despre prelucrarea datelor cu caracter personal in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in 
toate fazele de evaluare/contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului. 
Responsabilul implementare/protectia datelor va asigura respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 
(Regulamentul general privind protectia datelor), transpuse in legislatia nationala prin Legea 
nr.190/2018, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 
personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra 
confidentialitatii si comunicatiilor electronice), transpusa in legislatia nationala prin Legea 
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 
sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Rezultate: 

 372 de tineri NEETs selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului (cu varsta 
intre 16-29 ani, care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si 
nu participa la activitati de formare profesionala);  

 372 de dosare cu documente de inregistrare si monitorizare a beneficiarilor 
proiectului (formulare inregistrare, declaratii, angajamente, consimtamat privind 
prelucrarea datelor), chestionare, fise de monitorizare;  

 baza de date informatizata cu GT inregistrat si actualizarea evolutiei statusului 
beneficiarilor corespunzator parcurgerii activitatilor proietcului; 

Informarea asupra demararii identificarii si inregistrarii grupului tinta 
 
Informarea grupului tinta asupra demararii identificarii si inregistrarii grupului tinta 

corespunzător activităților planificate ale proiectului se va realiza utilizand: 
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- anunt pe site-ul web al Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor 

www.centruleuropean.ro; 

- anunt pe site-ul proiectului;  

- distribuirea materialelor de promovare (afise si pliante) tiparite in cadrul proiectului, cu 

intocmirea tabelelor nominale cu privire la primirea materialelor informative;  

- apeluri pentru constituirea grupului tinta in cadrul evenimentelor de mediatizare a 

proiectului (conferinta de lansare a proiectului); 

- comunicarea directa cu potentialii beneficiari ai proiectului prin intalniri individuale sau 

de grup. 

 
Documentele de inregistrare a grupului tinta 
 
Activitatea de inregistrare a persoanelor se realizeaza prin completarea individuala a 
urmatoarelor documente: 
 
 Se aplica grupului tinta documentele de apartenenta la grupul tinta al proiectului: 

 Formular de inregistrarea a grupului tinta; 
 Consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 
 Angajament de respectare a cerintelor proiectului; 
 Declaratie de evitare a dublei finantari; 
 Declaratie de etnie roma (daca este cazul); 
 Alte documente necesare: copie Carte de Identitate/Certificat casatorie/Documente 

studii/ adeverinta medicul de familie -apt participare Cursuri etc. 
 

Lipsa unuia dintre documente, precum si neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate precizate 
anterior conduce automat la neînscrierea candidatului în grupul tinta al proiectului. 
 

Resursele umane implicate in identificarea si inregistrarea grupului tinta  

 

Activitatea de inregistrare a grupului tinta al proiectului este realizata de catre cei 2 

Responsabili grup tinta, coordonati de 1 Responsabil implementare. 

 

Responsabilii grup tinta desfasoara urmatoarele actiuni pentru inregistrarea persoanelor 

eligibile in grupul tinta: 

 

 Intocmeste metodologiile si procedurile de lucru pentru activitatea de recrutare si 
inregistrare grup tinta; 

 Furnizeaza informatii relevante candidatilor pentru grupul tinta, privind metodologia de 
inregistrare si monitorizare a grupului tinta si calendarul estimativ de desfasurare a 
activitatilor proiectului;nformeaza beneficiarii despre beneficiile participarii la programe 
de formare profesionala continua; 

 Identifica pe teren persoane care corespund caracteristicilor grupului tinta al 
proiectului in vederea inregistrarii in proiect;  

 Asista persoanele interesate de activitatile proiectului sa completeze documentele 
necesare inregistrarii in grupul tinta al proiectului;  

 Verifica documentele de inregistrare sa fie conforme cu conditiile de eligibilitate; 
 Distribuie membrii grupului tinta la activitatile organizate in proiect, in conformitate cu 

nivelul de ocupabilitate al fiecarui participant; 



8 

 

 Tine evidenta si intocmeste dosarele individuale ale membrilor grupului tinta cu toate 
documentele de evolutie ale parcursului pentru fiecare beneficiar; 

 Monitorizeaza si urmareste mentinerea si motivarea beneficiarilor in activitatile 
proiectului; 

 Asigura inregistrarea informatizata a grupului tinta si tine evidenta realizarii 
indicatorilor proiectului, 

 Se asigura ca persoana este inregistrata la AJOFM si aplica grupului tinta 
documentele de apartenenta la grupul tinta al proiectului si verifica completarea 
corecta a acestora: 

1. Formular înregistrare a grupului tinta; 

2. Consimțământ de utilizare a datelor personale; 

3. Angajament de respectare a cerintelor proiectului; 

4. Declaratie de evitare a dublei finantari; 

5. Declaratie apartenenta etnie roma (daca e cazul); 

si urmareste ca la dosarul de inregistrare sa fie adaugate documentele:  

6. Copie a Cartii de identitate; 

7. Copie Certificat de nastere; 

8. Copie Certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca de divort (daca este 

cazul) 

9. Copie Diploma de studii - ultimul act de studii obtinut in sistemul de 

invatamant. 

 
Responsabilul cu implementarea/protectia datelor desfasoara urmatoarele actiuni 

pentru inregistrarea persoanelor eligibile in grupul tinta: 

 

 Coordoneaza activitatea Responsabililor cu grupul tinta; 
 Acorda sprijin si indrumare in inregistrarea grupului tinta si colaboreaza pentru 

furnizarea informatiilor relevante membrilor grupului tinta, privind metodologia de 
inregistrare si monitorizare a grupului tinta si calendarul estimativ de desfasurare a 
activitatilor proiectului; 

 Informeaza persoanele la inregistrarea in grupul tinta asupra protectiei datelor cu 
caracter personal, fiind responsabil cu protectia datelor, conform Ordin 1848 din 
16.10.2019;  

 Informeaza participantii la activitatile proiectului despre prelucrarea datelor cu caracter 
personal in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de 
evaluare/contractare/ implementare/sustenabilitate a proiectului; 

 Elaboreaza procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal;  
 Realizeaza si mentine o evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter 

personal;  
 Informeaza persoanele vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu 

protectia datelor, cu scopurile prelucrarii datelor, a temeiului juridic, cu perioada de 
stocare a datelor si cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal;  

 Evalueaza riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal; 
 Prezinta membilor grupului tinta principiul Dezvoltarii durabile, cu componenta de 

mediu: poluatorul plateste, protectia biodiversitatii sau atenuarea si adaptarea la 
schimbarile climatice; 

 Urmareste ca pe perioada implementării proiectului, in termen de maximum 3 zile 
lucratoare de la data schimbarii statutului tanărului NEETs din grupul tinta al 
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proiectului, sa raporteze aceasta schimbare la AJOFM astfel incat informatia sa poata fi 
introdusa in baza de date ANOFM. 

 

Directionarea grupului tinta catre activitatile proiectului 
 
Responsabilii grup tinta vor directiona cei 372 de membri ai grupului tinta inregistrat catre 
celelalte activitati origanizate in cadrul proiectului, in functie de nivelul de ocupabilitate stabilit 
in urma profilarii la AJOFM Dolj: 

 formare profesionala: 

 cursuri de calificare profesionala (332 de tineri din grupul tinta al proiectului - 

176 participanti la cursuri de calificare de Nivel 2 si 140 participanti la cursuri de 

calificare de Nivel 3), din care: 50 romi si 83 din zona rurala; 

 cursuri de initiere TIC (16  tineri din grupul tinta al proiectului, din care:  3 romi si 

4 din zona rurala; 

 evaluarea si certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele 

formale, respectiv non-formale și/sau informale (40 de tineri din grupul tinta al 

proiectului, din care:  6 romi si 10 din zona  rurala); 

 mediere pe piata muncii (372 de tineri din grupul tinta al proiectului, din care: 56 romi 

si 93 din zona rurala); 

 plasare pe piata muncii (170 de tineri din grupul tinta al proiectului, din care 26 romi si  

43 din zona rurala). 

 
ANEXE: 

 

1. Anexa nr.1 - Formular înregistrare a grupului tinta; 

2. Anexa nr.2 - Consimțământ de utilizare a datelor personale; 

3. Anexa nr.4 - Angajament de respectare a cerintelor proiectului; 

4. Anexa nr.6 - Declaratie de evitare a dublei finantari; 

 

6. DISPOZITII FINALE 
 
Aprobarea modificarii prezentei proceduri este de competenta Managerului de Proiect 
 
 
 
 


