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SCOP 
Scopul prezentei metodologii este de a stabili un mod unitar de lucru în cadrul proiectului 
DIALOG PENTRU CONSENS, cu privire la: 

- identificarea ONG-urilor / partenerilor sociali interesate și selecția 
reprezentantilor din cadrul acestora pentru a fi incluse în Grupul Tinta (GT) al 
proiectului; 

- asigurarea existenței unei documentații adecvate derulării activității de 
identificare și selecție a GT; 

- sprijinirea echipei de management si implementare, în luarea deciziilor și 
monitorizarea atingerii indicatorilor asumați prin proiectul DIALOG PENTRU 
CONSENS. 

DOMENIU 
Dispozițiile prezentei metodologii se aplică tuturor experților care au 
responsabilități/atribuții în luarea în evidență a membrilor grupului țintă în cadrul 
proiectului DIALOG PENTRU CONSENS. 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
LEGISLAŢIE PRIMARĂ 

a) ORDONANŢĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
b) ORDIN nr.954/B/C din 26 aprilie 2000 al ministrului de stat, ministrul justiţiei, 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi 
fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice 
fără scop patrimonial 

LEGISLAŢIE SECUNDARĂ 
a) Registrul National al ONG-urilor 
b) Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 
c) Strategia de Dezvoltare Locala a localitatii Mogosoaia 
d) Planul de Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov 
e) Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila 
f) Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 

Alte documente, inclusiv reglementări interne  

a) Ghidul Solicitantului; 
b) Ghidul Beneficiarului POCA 
c) Cererea de finanțare  
d) Recomandari Specifice de Tara 2014 
e) Acord de Parteneriat 2014-2020 



  

 

 

 

 

ABREVIERI 
CF - cerere de finanțare; 

GT - grup țintă; 

GS - Ghidul Solicitantului; 

POCA - Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020; 

DESCRIEREA METODOLOGIEI 
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI DIALOG PENTRU CONSENS 
Obiectivul general al proiectului DIALOG PENTRU CONSENS este acela de a consolida 
capacitatea organizatiilor non-guvernamentale din localitatea Mogosoaia si din judetul 
Ilfov de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local. In acest sens, 
proiectul isi propune sa puna bazele unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala, functional 
la 6 luni dupa finalizarea proiectului, intre Autoritatea Publica locala Mogosoaia, ONG-uri 
si parteneri sociali din zona, precum si sa dezvolte capacitatea unui numar de 30 de 
persoane, reprezentanti ai acestora prin instruiri in domeniul monitorizarii strategiilor si 
politicilor locale si de participare la procese decizionale, de promovare a egalitatii de 
sanse si nediscriminari. 

Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general al 
POCA prin consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor 
interesate si eficienta administratiei publice. De asemenea, acest proiect contribuie la 
îndeplinirea OS2.1 al POCA, respectiv Introducerea de sisteme si standarde comune în 
administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în 
concordanta cu SCAP rezultatul asteptat al POCA R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si 
partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local, 
indicatorii de rezultat 5S21 prin incheierea unui parteneriat între UAT Mogosoaia si ONG-
uri/parteneri sociali, functional la 6 luni dupa finalizarea proiectelor, respectiv 
indicatorul de realizare 5S60, precum si cu indicatorul de rezultat 5S22 prin certificarea 
unui numar de 30 de participanti din cadrul ONG-urilor/partenerilor sociali la incetarea 
calitatii de participant la formare si indicatorul de realizare 5S61 prin asigurarea 
participarii unui numar de 30 de persoane din cadrul ONG-urilor si partenerilor sociali 
participanti la activitati de formare.  

În urma participarii la sesiunile de instruire organizate prin intermediul proiectului precum 
si prin prisma implicarii ONG-urilor si partenerilor sociali in cadrul Preteneriatului de 
Dezvoltare Locala, proiectul va asigura cresterea capacitatii ONG-urilor si partenerilor 
sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local. Prin 
imbunatirea pregatirii si competentelor personalului din cadrul ONG-urilor si partenerilor 
sociali in ceea ce priveste dezvoltarea locala, modalitatea de monitorizare, elaborare si 



  

 

 

 

 

evaluarea a strategiilor de dezvoltare locala precum si modalitatile de interactiune cu 
decidentii locali, proiectul va asigura prezenta unui interes crescut pentru implicarea in 
fomrularea si promovarea dezvoltarii la nivel local.  

Proiectul are o durată de implementare de 12 luni, data de începere fiind 01-07-2022, iar 
data de încheiere fiind 30-06-2022, perioada la care se adauga o perioada de monitorizare 
de 6 luni. 

DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ 
Conform CF, GT este format din membrii parteneriatului si membrii /angajatii acestor 
institutii, acestia fiind beneficiarii directi ai rezultatelor proiectului. 
Grupul tinta vizat direct de implementarea si rezultatele proiectului este format din 50 
de persoane, respectiv: 
- 40 de persoane, reprezentanti ai ONG-urilor; 
- 10 persoane din autoritatile si institutiile publice locale (personal de conducere si de 
executie). 
Din cele 50 de persoane, doar 30, reprezentanti ai ONG-urilor, vor fi cuantificati la 
indeplinirea indicatorului 5S22 si 5S61, ei fiind vizati de instruirea realizata prin 
intermediul proiectului. 
Participantii la cursurile de instruire vor avea cunostinte mult imbunatatite in ceea ce 
priveste tematica dezvoltarii locale, cunostinte ce le vor fi de folos in asigurarea 
sustenabilitatii parteneriatului creat prin intermediul proiectului. In plus, parteneriatul 
creat prin intermediul proiectului reprezinta o oportunitate extraordinara de schimb de 
idei si bune practici, de implicare in procesul decizional necesar dezvoltarii locale. Cele 
30 de persoane, reprezentanti ai ONG-urilor, instruite si certificate vor contribui la 
finalizarea proiectului la indeplinirea indicatorului 5S22 si 5S61, iar parteneriatul creat, 
prin participarea intregului grup tinta de 50 de persoane va duce la indeplinirea 
indicatorilor 5S21 si 5S60. 
 
Indirect, de rezultatele proiectului vor beneficia si urmatoarele grupuri: 
- Consilierii locali - participa la procesul decizional având competente stabilite prin lege; 
ei se vor bucura de cresterea gradului de cooperare cu ONG-urile si cu cetatenii, ceea ce 
va conduce la o mai buna sustinere a lor în demersurile initiate si de dezvoltarea unor 
mecanisme de evaluare si monitorizare a strategiilor elaborate la nivel local; 
- Mediul de afaceri local/ ONG-uri/ societatea civila va fi implicat activ in procesul de 
elaborare a diverselor strategii si politici publice, documentelor strategice care cuprind 
masuri privind investitiile viitoare si perspective de viitor. 
- Cetatenii municipiului vor beneficia de dezvoltarea dialogului social cu autoritatile 
publice in realizarea diverselor investitii, va creste gradul de informare al acestora si vor 
fi consultati în probleme de interes local. 
 

 



  

 

 

 

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A 
GRUPULUI ȚINTĂ 
Conform CF, Secțiunea Grup țintă, GT va fi selectat cu respectarea principiilor de 
egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, 
categorie socială, convingeri, vârsta, handicap, boala cronică necontagioasa, potrivit 
prevederilor OUG 137/2000 și ale Legii nr. 202/2002 republicată. 
 

Grupul țintă inclus în proiect va fi relevant din perspectiva obiectivelor proiectului 
propus. 

 

Procedura de selecție a grupului țintă a fost împărțită în următoarele etape: 

LANSAREA SELECȚIEI 
In cadrul activitatii A2.2 Realizarea parteneriatului intre ONG-uri/parteneri si 
autoritatea publica locala, vor fi organizate 3 reuniuni de lucru în vederea identificarii 
problemelor privind dezvoltarea locala si a solutiilor identificate pentru rezolvarea 
acestora. 

Problemele, ideile si opiniile exprimate în aceste întâlniri publice vor fi înregistrate si si 
vor sta la baza activitatii parteneriatului. 

Tot in cadrul acestor intalniri se vor discuta aspectele cu privire la procedura de 
colaborare în cadrul parteneriatului, precum si elaborarea Regulamentului de organizare 
si functionare a parteneriatului. 

Se intentioneaza ca la fiecare reuniune sa se reuneasca 20 participanti, in vederea 
prezentarii rolului mecanismul de consultare, dar si de a realiza parteneriate viitoare 
pentru punerea in valoare a mecanismului respectiv si pentru a integra cetatenii din 
comunitatea vizata de proiect in procesele decizionale regionale.  

Parteneriatul este deschis oricarei persoane sau organizatie din teritoriul UAT. În plus, în 
parteneriatul format sunt invitate sa participe institutiile publice de la nivel local cu 
responsabilitati în domeniile relevante pentru integrarea comunitatilor marginalizate. 
 
Parteneriatul poate fi format din: 

– Reprezentanti ai autoritatii publice locale; 
– Reprezentanti ai sectorului public, institutii publice locale sau judetene, cum ar fi: 

- Consiliul Judetean,  
- Agentia Locala/Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca,  
- Inspectoratul Scolar Judetean,  
- Directia Generala de Asistenta Sociala  
- Protectia Copilului,  



  

 

 

 

 

- Directia de Sanatate Publica,  
- Inspectoratul Judetean de Politie,  
- Directia Judeteana de Statistica (DJS), 

 
precum si diferite institutii locale, precum scoli sau licee; 
 
– Reprezentanti ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice 

autorizate, asociatii familiale, întreprinderi individuale, profesii liberale, 
întreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari), si organizatii de reprezentare 
ale acestora, camere de comert, cooperative, entitati de economie sociala, 
întreprinderi sociale de insertie, furnizori de servicii etc.; 

– Reprezentanti ai societatii civile: ONG-uri, asociatii, inclusiv asociatii de locatari, 
fundatii, furnizori de servicii sociale în conditiile legii, unitati de cult etc. 

 

DOSARELE DE INSCRIERE IN GRUPUL TINTA 
Dosarele de inscriere in GT vor putea fi predate Expertului recrutare si informare în cadrul 
reuniunilor organizate. Toate dosarele de inscriere vor fi preluate de Expertul recrutare 
si informare. 

Componența dosarelor de inscriere in GT este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt 

Document Anexe Formă 

1. 
Consimțământ pentruprelucrarea datelor 
cu caracter personal 

Anexa 1 Original 

2. Formular individual participanti Anexa 2 Original 
3. Act de identitate (valabil) N/A Copie conform cu originalul 

 
VERIFICAREA DOSARELOR ȘI ADMITEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
Pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate și înscrise în GT, pe 
principiul ”primul venit, primul servit”. Dosarul de inscriere va cuprinde cel puțin 
documentele enumerate în tabelul de mai sus.  
Lipsa unuia dintre documente, precum si neîndeplinirea criteriilor de selecție descrise 
anterior conduce automat la neînscrierea candidatului în grupul ținta al proiectului.  

În funcție de gradul de atingere a indicatorilor legați de grup ținta se vor selecta si 
înregistra persoane în funcție de acest obiectiv, urmând sa fie înscrise pe liste de rezerve 
în caz de abandon a persoanelor înregistrate anterior.  

Dosarele depuse vor fi verificate de catre persoanele responsabile și se va avea în vedere 
îndeplinirea criteriilor de selecție si corectitudinea/ completitudinea întocmirii dosarului 



  

 

 

 

 

(persoana îndeplineste criteriile de selecție si a depus toate documentele conform 
solicitarilor). 

În urma primirii dosarelor complete, Expertul recrutare si informare va realiza selecția 
persoanelor care vor participa la activitațile proiectului pe baza urmatoarelor criterii: 
 
1. persoana se încadreaza într-una dintre categoriile de grup ținta ale proiectului; 
2. persoana a prezentat până la data stabilita toate documentele de înscriere, aferente 

GT menționate anterior; 
3. toate formularele de înscriere sunt complete si corect completate. 

Se va avea în vedere sa fie selectate pentru participare la cele 3 reuniuni cel puțin 60 
de persoane. 

Dosarele cuprinzând documentele fiecărei persoane înregistrate în grupul țintă, vor fi 
verificate de către expertul responsabil. Verificarea dosarelor va viza îndeplinirea 
criteriilor de selecție și corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului (persoana 
îndeplinește criteriile de selecție și a adus toate documentele conform solicitărilor). 

GESTIUNEA INTERNĂ A DOCUMENTELOR  
Expertul vor respecta regulile de gestiune unitară a documentelor, dosarelor și 
bibliorafturilor ce conțin documentele de selecție a ale GT.  

La întocmirea dosarelor de candidatură pentru GT al proiectului DIALOG PENTRU 
CONSENS, se va acorda atenție gestiunii fizice a documentelor și dosarelor, grupării 
dosarelor pe bibliorafturi și etichetării bibliorafturilor în scopul accesării facile a 
conținutului lor. 

Reguli de gestionare a documentelor: 
• fiecare expert este responsabil de întocmirea dosarelor de candidatură; 
• dosarele de candidatură se întocmesc într-un singur dosar original; 
• dosarele individuale ale beneficiarilor se organizează în cutii sau bibliorafturi în 

ordinea  alfabetică alocate dosarelor; 
• dosarele complete ale beneficiarilor vor fi scanate; 

RAPORTARE ȘI MONITORIZARE 
Echipa de management și cea de implementare vor furniza capabilitățile necesare pentru 
administrarea si implementarea cu succes a activității de identificare și selecție a GT prin: 

• administrarea adecvată a calității materialelor livrate și controlul progresului 
înregistrat în cadrul subactivitații A2.2,  

• asigurarea disponibilitații experților în cadrul procesului de identificare și selecție 
a GT,  



  

 

 

 

 

• stabilirea și monitorizarea punctelor de control esențiale pentru atingerea 
indicatorilor asumați prin proiect, 

• rezolvarea la timp a problemelor sau conflictelor ce pot interveni în procesul de 
identificare și selecție a GT,  

• raportarea eficientă și la timp. 

Având în vedere specificul GT al proiectului, datele pe care Beneficiarul le colectează de 
la participanți sunt următoarele: 

• Date de identificare (nume, prenume, CNP, data nașterii, gen); 
• Date de contact (domiciliu de reședință, domiciliu de corespondență, numere de 

telefon, adrese de e-mail); 
• Date privind statutul pe piaţa muncii; 
• Vârsta; 
• Date privind nivelul studiilor; 
• Date privind situația la nivelul gospodăriei; 
• Date privind apartenența la un grup vulnerabil/dizabilități/ situația în gospodărie 

(migrant, origine străină, grup minoritar (inclusiv comunități marginalizate cum ar 
fi romii), dizabilități, persoană defavorizată (altele), persoană fără adăpost sau 
care este afectată de excluziune locative); 

• Date privind locul de domiciliu (urban/rural). 
 
Beneficiarul va furniza participanților un formular individual de înregistrare a acestora 
(Anexa 2) și se vor asigura că participanții vor completa și semna formularul. 
De asemenea, fiecare participant va trebui sa completeze si sa semneze un consimțământ 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 

DISPOZIȚII FINALE 
Un grup țintă selectat la o activitate, poate participa și la activități ulterioare, în limita 
locurilor disponibile pentru GT deja înregistrat, astfel încât să se asigure, pe de o parte, 
transferabilitatea rezultatelor atinse, dar și atingerea indicatorilor de număr și de gen 
pentru categoriile de GT asumate prin contract.  

Dacă, în funcție de gradul de atingere a indicatorilor legați de grupul țintă, se observă că 
se impune urmărirea atingerii doar a anumitor indicatori, se vor selecta și înregistra 
persoane în funcție de acest obiectiv, restul urmând să fie înscrise pe liste de rezerve în 
caz de abandon a persoanelor înregistrate anterior. 



  

 

 

 

 

INSTRUMENTE DE LUCRU – LIVRABILE 
Fiecare expert va întocmi o serie de instrumente de lucru (livrabile) pentru a-și eficientiza 
procesul de identificare și selectare a GT și pentru a raporta actvitățile realizate. 

Experții grup țintă își vor elabora propriile instrumente de monitorizare prin care să 
urmărească atingerea indicatorilor legați de GT. De asemenea, dosarele persoanelor 
membre ale GT se constituie în livrabile ale expertilor. 

Fiecare expert va elabora fișa de pontaj și raportul lunar de activitate, conform 
instrucțiunilor POCA, la care va anexa totalitatea livrabilelor realizate. 

ATRIBUȚII, RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI 
Ø Expert recrutare si informare 

• Realizeaza metodologia de recrutare a GT; 
• Contacteaza instituțiile/ autoritațile publice locale pentru recrutarea GT; 
• Colaboreaza cu instituțiile/ autoritațile publice locale pentru identificarea 

persoanelor din GT; 
• Stabileste modalitațile de contactare a persoanelor din GT și organizeaza întâlnirile 

cu acestia; 
• Asigura informarea persoanelor din GT cu privire la scopul si activitațile proiectului; 
• Informeaza persoanele din GT cu privire la datele care trebuie furnizate si solicita 

acestora copii dupa documentele de identitate si documente care atesta 
apartenența la GT; 

• Completeaza formularele de înregistrare a GT; 
• Strânge documentele de identitate si cele care atesta apartenența la GT; 
• Realizeaza dosare individuale ale persoanelor identificate. 

Activitatea experților va fi supervizată de Managerul de proiect. 

ANEXE 
ANEXA 1. Consimțământ pentruprelucrarea datelor cu caracter personal 
ANEXA 2. Formular individual participanti 
 


