
 
   

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”  
Cod SIPOCA/SMIS 2014+: 1041/151412  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie de selecție și menținere a 

grupului țintă 

  



 
   

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”  
Cod SIPOCA/SMIS 2014+: 1041/151412  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 

2 

 

 

Cuprins 
 

1 Cadru general ...................................................................................................................................... 3 

2 Scop document ................................................................................................................................... 4 

3 Grup țintă vizat .................................................................................................................................. 4 

4 Atragerea și selecția grupului țintă ................................................................................................ 5 

5 Activități în care va fi implicat grupul țintă ................................................................................. 6 

6 Etapele selecției grupului țintă ....................................................................................................... 7 

7 Menținerea grupului țintă ................................................................................................................. 8 

8 Calendar de selecție a grupului țintă ............................................................................................. 9 

9 Anexe .................................................................................................................................................... 9 

 

  



 
   

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”  
Cod SIPOCA/SMIS 2014+: 1041/151412  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 

3 

 

 

1 Cadru general 

 

TITLU PROIECT: Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020 

cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412 

 

BENEFICIAR: Asociația GO-AHEAD 

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

Obiectiv general: Creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-

guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin 

participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, 

mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale 

dedicate cetățenilor județului Prahova. 

Obiective specifice:  

OS1: Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de 

formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu 

societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii 

competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele 

decizionale de la nivelul județului Prahova. 

OS2: Dezvoltarea abilităților și competentelor practice a cel puțin 30 de reprezentanți ai 

Asociației GO-AHEAD și ai organizațiilor nonguvernamentale active din județul Prahova, care 

vor adera la parteneriatul propus, pentru a promova și susține inițiative concrete și relevante 

de cetățenie activă si competențe digitale crescute ale cetățenilor județului. 
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2 Scop document 

 

Prezenta metodologie de selecție și menținere a grupului țintă este realizată în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă” – cod 

SIPOCA/MySMIS: 1041/151412, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

3 Grup țintă vizat 

Grup țintă vizat: 

 30 de reprezentanți ai Asociatiei GO-AHEAD și ai ONG-urilor active din județul 

Prahova  

 10 persoane din cadrul Consiliului Județean Prahova  

 70 de persoane, cetățeni ai județului Prahova, cadre didactice și funcționari publici 

(personal din AJOFM Prahova, DGASPC Prahova, din alte instituții publice care au 

interacțiune cu publicul) 

 Cetățenii județului Prahova, cu vârsta peste 18 ani 

Grupul țintă vizat a fost stabilit pornind de la nevoile identificate în etapa de elaborare a 

proiectului după cum urmează: 

 nevoia de implicare crescută a ONG-urilor în comunități pentru formularea şi 

promovarea dezvoltării la nivel local; 

 nevoia de creștere a capacităților organizațiilor nonguvernamentale în vederea 

implicării în promovarea dezvoltării la nivel județean; 

 nevoia de integrare și interacțiune a cetățenilor cu facilitățile digitale puse la dispoziție 

de administrația publică; 

 necunoașterea și nefolosirea serviciilor digitale ale administrației publice locale de 

către cetățeni; 

 număr scăzut de inițiative în ceea ce privește dialogul social eficient/activități 

colaborative între mediul non-guvernamental și administrația publică locală; 

 slaba participare în procesul de bugetare participativă a cetățenilor; 

 lipsa educației în ceea ce privește Cetățenia Activă, Competențele Digitale, Cetățenia 

Digitală în rândul cetățenilor; 

 număr scăzut de inițiative în ceea ce privește informarea și acțiunile în zonele de 

Cetățenie Activă și Digitală, Competențele Digitale ale cetățenilor în județ. 
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4 Atragerea și selecția grupului țintă 

 

Selecția grupului țintă va avea la bază principiul egalității de șanse și principiul non-

discriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate 

pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, 

situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de 

discriminare directă sau indirectă.  

Procesul de atragere și selecție al grupului țintă se va realiza prin: 

1. Realizarea metodologiei ce va sta la baza, stabilirea documentelor necesare, stabilirea 

calendarului de selecție; 

2. Publicarea metodologiei de selecție –metodologia de selecție va fi publicată în mediul 

online, pe site-ul Beneficiarului și va fi disponibilă pentru consultare și la sediul 

Beneficiarului; 

3. Publicarea de mesaje online pentru atragerea anumitor categorii de grup țintă 

(persoane, cetățeni ai județului Prahova, cadre didactice și funcționari publici); 

4. Organizarea și efectuarea selecției grupului țintă -colectarea formularelor și a 

documentelor justificative ale persoanelor care doresc să se înscrie, publicarea 

rezultatelor, rezolvarea contestațiilor; 

5. Menținerea grupului țintă –menținerea continuă a comunicării (față în față, prin 

intermediul rețelelor de socializare, telefonic, prin email etc.), acordarea de sprijin pe 

durata implementării activităților, promovarea  pe toată durata proiectului a principiilor 

de nediscriminare etc.  

Selecția se va face, respectând categoriile de grup țintă detaliate mai jos. 

Persoane eligibile 

Grup țintă Documente justificative necesare Nr persoane selectate 

reprezentanți ai 
Asociatiei GO-AHEAD și 
ONG-urilor active din 
județul Prahova 

Adresa/adeverință privind statutul 
de angajat în cadul Asociației GO-
AHEAD, sau Adresa/adeverință 
privind statutul de angajat la un 
ONG activ în județul Prahova, + 
dovada activitate ONG în județul 
Prahova, copie CI. 
Anexa 1,2,3 la metodologia de 
selecție 

10 angajați ai Asociației GO-
AHEAD 
20 de angajați ai unor ONG-
uri active din județul 
Prahova, cu care au fost 
încheiate acorduri de 
parteneriat 

persoane din cadrul 
Consiliului Județean 
Prahova 

Adresa/adeverință privind statutul 
de angajat la Consiliului Județean 
Prahova, copie CI. 

10 angajați ai Consiliului 
Județean Prahova 
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Anexa 1,2,3 la metodologia de 
selecție 

persoane, cetățeni ai 
județului Prahova, 
cadre didactice și 
funcționari publici 

Adresa/adeverință privind statutul 
de angajat la o instituție publică/ 
unitate școlară din județul 
Prahova, copie CI. Pentru 
persoanele care nu sunt angajate la 
o instituție publică va fi necesară 
doar o copie CI. 
Anexa 1,2,3 la metodologia de 
selecție. 

70 de persoane, cetățeni ai 
județului Prahova și/sau 
cadre didactice și alți 
angajați în instituții publice 

 

Selecția grupului țintă se va realiza într-o manieră obiectiva si transparentă, referindu-se 

exclusiv la aspecte obiective, sociale și profesionale și se va acorda in mod special atenție 

femeilor. Proiectul își propune să contribuie semnificativ la tema orizontală “Egalitate de gen” 

prin: eliminarea stereotipurilor legate de discriminarea femeilor și a bărbaților, în procesul de 

selecție a grupului țintă, fiind vizată o componență echilibrată de aproximativ 50% femei. 

Egalitatea de gen va fi în mod particular urmarită ca principiu transversal al proiectului, 

experții implicați în proiect înțeleg și vor pune în practică principiile egalității de gen in 

activitățile din proiect și vor asigura participarea unui număr semnificativ de femei la 

activitățile derulate în proiect. 

Accesul în grupul țintă se va baza pe principiul egalității de șanse pentru toți, fără discriminare 

în functie de gen, rasă, origine etnică, religie, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală. 

5 Activități în care va fi implicat grupul țintă 

 

 reprezentanți ai Asociatiei GO-AHEAD și ONG-urilor active din județul Prahova – A4.1 

Organizarea de sesiuni de consultare cu ONG-urile, partenerii sociali, instituţiile de 

învăţământ superior acreditate pe marginea obiectivelor si activităților proiectului și 

A5.2 Participarea la programe de formare pentru dezvoltare abilități specifice de 

intervenție în dezvoltare la nivel local: comunicare și promovare, facilitare comunitară, 

lobby si advocacy pentru dezvoltare locală, Folosirea DigComp - Frameworkului 

European pentru Competențe Digitale în dezvoltarea de cursuri și teste; 

 persoane din cadrul Consiliului Județean Prahova – A3.1 Elaborarea unei analize de 

evaluare a strategiilor la nivel local şi a instrumentelor digitale disponibile și necesare 

pentru cetăţeni; 
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 persoane, cetățeni ai județului Prahova, cadre didactice și funcționari publici – A3.3 

Elaborarea de materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor pe teme de 

cetățenie activă și digitală 

6 Etapele selecției grupului țintă 

 

Pentru atragerea grupului țintă, vor fi derulate activități de informare și promovare în cadrul 

activității A4.2 Dezvoltarea de campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, 

folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la 

nivelul județului Prahova, iar pentru fiecare activitate a proiectului în parte care necesită 

informarea și selecția de participanți vor fi realizate acțiuni specifice cum ar fi contactarea 

telefonică, transmiterea de email, postarea de anunțuri în mediul online și pe websiteul 

Beneficiarului și al Consiliului Județean Prahova, daca e cazul. 

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și va consta în completarea Anexa-12-

Formular-individual-participanti și furnizarea documentelor justificative solicitate. 

Etapele selecției pentru reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ai ONG-urilor active din 

județul Prahova: 

 Identificarea persoanelor din grupul țintă pe baza nominalizării directe a președinților 

ONG-urilor vizate; nu se admit contestații; 

 Completarea Anexei 12 – Formular individual participanţi și consimțământ pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Colectarea documentelor justificative inclusiv Notificarea cu privire la datele cu 

caracter personal și a consimțământului GDPR (Anexa 2, 3). 

  

Etapele selecției pentru persoane din cadrul Consiliului Județean Prahova: 

 Identificarea persoanelor din grupul țintă pe baza nominalizării directe realizate de 

reprezentanți din conducerea Consiliului Județean Prahova; nu se admit contestații; 

 Completarea Anexe 1 - Anexa 12 – Formular individual participanţi și consimțământ 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Colectarea documentelor justificative inclusiv Notificarea cu privire la datele cu 

caracter personal și a consimțământului GDPR (Anexa 2, 3). 

 

Etapele selecției pentru persoane, cetățeni ai județului Prahova, cadre didactice și 

funcționari publici: 
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 Transmiterea unui anunț în mediul online cu privire la selecția grupului țintă, cu 

precizarea condițiilor și a perioadei în care cei interesați se pot înscrie; principul 

accesului în grupul țintă va fi primul venit, primul servit; instituțiile publice pot 

nominaliza persoanele care vor face parte din grupul țintă; 

 Colectarea documentelor -  Anexa 1 - Anexa 12 – Formular individual participanţi și 

consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și colectarea 

documentelor justificative inclusiv Notificarea cu privire la datele cu caracter personal 

și a consimțământului GDPR (Anexa 2, 3); 

 Evaluarea dosarelor primite; 

 Publicarea listei cu persoanele selectate (se va realiza periodic); 

 Rezolvarea contestațiilor dacă este cazul. Contestațiile se vor vor transmite pe email 

proiectepoca@go-ahead.ro   în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor selecției. 

Contestațiile vor fi înregistrate în cadrul proiectului și vor fi soluționate în termen de 

maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea lor. Rezultatul contestațiilor va fi 

comunicat în scris (pe email) contestatarilor în termen de 2 zile lucrătoare de la 

soluționare. 

 Publicarea listei finale cu persoanele selectate să facă parte din grupul țintă al 

proiectului (Anexa 4). 

 

Managerul de proiect va fi responsabil cu selecția persoanelor din grupul țintă. 

După finalizarea selecției membrilor grupului țintă, se va publica un anunț pe site-ul 

Beneficiarului, ce va include listele finale cu persoanele selectate să facă parte din grupul țintă 

al proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”. 

În cazul în care din motive obiective vor exista persoane care vor solicita retragerea din grupul 

țintă (Anexa 5), pe durata implementării proiectului, acestea vor fi înlocuite cu persoane din 

aceeași categorie de grup țintă, cu respectarea recomandărilor din metodologia de selecție și 

menținere a grupului țintă. 

7 Menținerea grupului țintă 

 

În vederea atragerii și menținerii grupului țintă, se vor derula, pe durata implementării 

proiectului, acțiuni de motivare a persoanelor implicate în proiect, cu sprijinul tuturor 

experților din echipa de implementare. Se va pune accent, prin activitățile derulate, atât pe 

creșterea motivației profesionale cât și pe creșterea motivației personale. 

 

mailto:proiectepoca@go-ahead.ro
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Pentru a menține grupul țintă interesat și motivat să participe la activitățile din proiect, se va 

avea de asemenea în vedere și includerea în campaniile de promovare a beneficiilor la care au 

acces cei care fac parte din grupul țintă – de la beneficii profesionale și educaționale până la 

beneficii de dezvoltare personală. 

 

8 Calendar de selecție a grupului țintă 

 

ETAPĂ Perioadă 

Publicare metodologiei de selecție Septembrie 2022 

Selecție reprezentanți ai Asociatiei GO-AHEAD și ONG-

urilor active din județul Prahova 

Octombrie 2022 – Decembrie 2022 

Selecție persoane din cadrul Consiliului Județean 

Prahova 

Septembrie 2022 - Octombrie 2022 

Selecție persoane, cetățeni ai județului Prahova, 

cadre didactice și funcționari publici 

Octombrie 2022 – Decembrie 2022 

 

9 Anexe 

 

Anexa 1 - Anexa-12-Formular-individual-participanti 

Anexa 2 - Notificare date cu caracter personal 

Anexa 3 - Consimtamant GDPR 

Anexa 4 - Listă participanți în grupul țintă 

Anexa 5 - Cerere de retragere din GT 

 

  


