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,,Muzeu SilviCULTURAL” 

       Proiect de cooperare interteritorială 

 

 

 

 

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă 

pentru participarea la activitățile proiectului  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia poate fi completată cu instrucțiuni, precizări și decizii ale 
echipei de proiect  
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CADRUL GENERAL DE APLICARE  

 

Metodologia  de  selecție  și  recrutare  a  grupului  țintă  are  scopul  de  a  stabili  

rolurile, activitățile și instrumentele de lucru necesare pe timpul implementării 

activităților de selecție și recrutare desfășurate în cadrul proiectului  de cooperare 

Muzeu SilviCULTURAL.  

 

PARTENERI:  

- GAL Dealurile Târnavelor 

- GAL Lider Cluj 

- GAL Ținutul Zimbrilor 

- GAL Prietenia Mureș-Harghita 

 

PROGRAM: PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b - 

Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.  

 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI:  

 

Regiunea Centru 

- Teritoriul GAL Dealurile Târnavelor: comunele Albești, Apold, Daneș,Nadeș, 

Saschiz, Vînători – județul Mureș, Biertan și Laslea – județul Sibiu 

- Teritoriul GAL Prietenia Mureș-Harghita: comunele Petelea, Beica de Jos, 

Solovăstru, Ibănești, Hodac, Chiheru de Jos, Gurghiu - Județul Mureș, Sărmaș, 

Subcetate, Gălăuțas - județul Harghita 

 

Regiunea Nord – Vest 

- Teritoriul GAL Lider Cluj: comunele Aiton, Băișoara, Feleacu, Ciurila, Iara, Petreștii 

de Jos, Ploșcoș, Tureni și Valea Ierii- județul Cluj  

 

Regiunea Nord-Est:  

- Teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor: Comunele Agapia, Bălțătești, Brusturi, Crăcăoani, 

Drăgănești, Ghindăoani, Păstrăveni ,Răucești, Timișești, Urecheni, Vânători-Neamț 

– județul Neamț 

 
 
Pentru  implementarea  proiectului Muzeu SilviCULTURAL se va asigura accesul   egal   si   
nediscriminatoriu  pentru   toate   persoanele care au domiciliul in teritoriile GAL-urilor 
partenere  si  care  doresc  sa  participe la activitățile proiectului.  
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OBIECTIVELE PROIECTULUI  
 
Obiectiv 1: Creșterea nivelului de conştientizare, responsabilizare și apreciere a 
comunităților din  teritoriile GAL partenere asupra valorilor culturale, estetice și 
economice ale patrimoniului natural local, prin realizarea aplicației Muzeu SilviCULTURAL  
 
Obiectiv1:  Dezvoltarea capacității de interpretare a resurselor naturale locale, prin 
intermediul acțiunilor de instruire și educație și prin materiale didactice în beneficiul 
grupului țintă din GAL-urile partenere, pe o perioadă de 21 de luni 
 
Obiectiv 3: Promovarea elementelor de patrimoniu natural identificate, în vederea 
reconectării comunităților locale cu valorile culturale ale acestora și în scop turistic pe 
durata implementării proiectului prin materiale publicitare comune (tipărituri, audio, 
video, online) și wokshop-uri tematice 
 
Obiectiv 4. Creșterea capacității organizaționale a GAL-urilor partenere în urma 
implementării acțiunilor de cooperare și valorificarea experienței cooperării la nivelul 
fiecărui partener în perioada celor 21 de luni de implementare. 
 
ACTIVITĂȚI PROPUSE  
 
Activitatea 1 – Realizarea aplicației interactive Muzeu SilviCultural  

Activitatea 2: Desfășurarea de activități de educație despre natură, în natură 

Activitatea 3: Dezvoltarea de mecanisme de interpretare a patrimoniului natural local 

Activitatea 4. Informare și promovare privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului 

de cooperare  

Activitatea 5 – Management și achiziții 

 

Durata de implementare a proiectului: 16 martie 2021 – 15 noiembrie 2022 
 
GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI  
 
Beneficiari direcți:  
- minimum 20 de participanți la întrunirile de animare/recrutare și selecție grup 
țintă  
- minim 12  persoane (3 din fiecare GAL) selectate să participe la instruirea ghizilor 
locali specializați;  
- minim 20 actori locali (5 din fiecare GAL) selectați să participe la 1 workshop 
tematic  
- minim 20 de copii și tineri din teritoriul GAL DT selectați să participe la 2 tabere 
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(10/tabără)  
- minim 18 copii și tineri din teritoriul GAL Lider Cluj selectați să participe la 2 tabere 
(minim 9/tabără)  
- minim 20 copii și tineri din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor selectați să participe la 
2 tabere (10/tabără)  
- minim 20 copii și tineri din teritoriul GAL Prietenia Mureș - Harghita selectați să 
participe la 2 tabere (10/tabără)  
- 8 cadre didactice (2/GAL) care însoțesc copiii și tinerii în cele două tabere  
- minim 8 reprezentanti al GAL-urilor partenere (minim un reprezentant din partea 
GAL-urilor partenere la fiecare tabara) 
- minim 20 de participanți la campania ,,Atitudine SilviCULTURALA”: copii și tineri din 
comunele din GAL Dealurile Tarnavelor, membrii echipei de proiect GAL DT, participanți 
la instruire 
 
 
Beneficiari indirecți:  

- locuitorii din teritoriile GAL partenere care participă la întruniri; agenți economici, 
unități de învățământ, administrații locale din GAL-urile partenere,  turiști din țară  
și din străinătate 

 
Activitatea de selecție și înscriere în grupul țintă al proiectului este promovată prin:  
 

- afiș de promovare pentru A1 - afișele se vor posta la avizierul GAL, la avizierele 
primăriilor din GAL, la școli, sedii ONG-uri, unități de cazare și/sau agrement, 
puncte de informare turistică, magazine sătești și, în general, în locurile intens 
circulate din localități, pentru a atrage un număr cât mai mare de participanți la 
întrunirile de recrutare a grupului țintă. Pentru recrutarea grupului țintă în fiecare 
GAL se vor posta și anunțuri pe website-uri și pe paginile de social media proprii 
 

- afiș de promovare a taberelor organizate în cadrul proiectului - pentru recrutarea 
și înscrierea tinerilor din GAL care vor participa la taberele de educație în natură, 
pentru natură. Afișele se vor posta la școli și licee din zonă, la avizierul GAL și la 
avizierele primăriile membre, anunț pe website și pe pagina de facebook a fiecărui 
partener 

 
- website-ul www.muzeusilvicultural.ro cu aplicația interactivă și o secțiune 

dedicată activităților proiectului – website-ul va fi achiziționat și administrat de 
liderul de proiect - serviciu externalizat (domeniu, găzduire, creare etc.) și va fi 
populat cu tururile virtuale propuse și externalizate de fiecare partener în parte  
 

- campanie google adwords și facebook ads  pentru promovarea online a Muzeului 
SilviCultural - Campania de promovare on-line va ținti categorii specifice de public: 
tineri și adulți cu un stil de viață activ, persoane cu interese profesionale în 
domeniul protejării pădurilor, naturii în general, cadre didactice, ONG-uri de 
mediu, antreprenori din turism din teritoriile GAL partenere ș.a.m.d .   
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- 2 Comunicate de presă: la lansarea și  la finalizarea proiectului  
 
Acțiunile de informare și promovare se vor desfășura pe toată perioada de implementare 
a proiectului pentru a crește  vizibilitatea activităților și rezultatelor obținute în urma 
implementării acestora, informarea locuitorilor din teritoriile GAL partenere asupra 
organizării evenimentelor/instruirilor care au loc, în vederea creșterii numărului de 
participanți la activitățile proiectului, precum și elaborarea și diseminarea de materiale de 
informare. 
Audiența vizată de acțiunile de informare și promovare o constituie grupul țintă al 
proiectului, reprezentat de persoane din mediul rural din comunitățile din proiect (copii și 
tineri, sectorul turistic local, ocoale silvice, unități de învățământ, ong-uri de mediu din 
teritoriile GAL), dar și alte părți interesate (vizitatori/turiști, mass-media, populația în 
ansamblul ei, administrațiile publice locale, etc.). 
Acțiunile de informare și promovare contribuie la atingerea obiectivelor proiectului prin 
respectarea cerințele UE cu privire la comunicare, informare, promovare și transparență. 
 
CRITERII DE ADMINISBILITATE ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI  
 
 

- persoanele  interesate de înscrierea la activitățile proiectului vor avea domiciliul/ 
reședință în comunele din teritoriile GAL Dealurile Târnavelor, GAL Lider Cluj, GAL 
Ținutul Zimbrilor, GAL Prietenia Mureș-Harghita 

- înscrierea se va face pe principiul ,,primul venit - primul servit: în fiecare teritoriu 
GAL partener vor fi înscrise câte 3 persoane care vor participa la instruirea ghizilor 
locali specializați  

 
PROCESUL RECRUTARE ȘI SELECȚIE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ 
 
Activitatea de selecție / recrutare se derulează atât la sediul GAL (elaborarea 
metodologiei, a instrumentelor de lucru, întocmirea mapelor) cât şi în teren (actiuni de 
animare – intruniri pentru contactul direct cu beneficiarii proiectului în vederea recrutării 
în grupul țintă a acestora).  
 
Selecţia grupului ţintă se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi 
nediscriminării și fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe 
criterii de rasă, naționalitate,  etnie,  limbă,  religie,  categorie  socială,  convingeri,  gen,  
vârstă,  handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot 
conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.  
În vederea derulării cu succes a procesului de selecție a membrilor grupului țintă din 
proiect pentru  participarea  la instruiri, tabere și workshop tematic vor fi parcurse 
următoarele etape: 

- postare pe pagina proprie a fiecarui GAL 
- afișe postate la sediile primăriilor din GAL-urile partenere 
- publicitate mass-media realizată în presa online  
- Întâlniri de animare: minim 1 întrunire în fiecare teritoriu GAL partener pentru a 

prezenta proiectul, oportunitatea și cerințele de înscriere la activitățile proiectului  
- Vizite în teren–la agenții economici din domeniul turismului interesați participe la 
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workshopul tematic 
- Vizite in teren la școli pentru selecția participanților la tabere – copii și tineri cu 

vârste între 10 si 16 ani  
- Realizarea bazei de date cu potențialii beneficiari direcți ai activităților  
- Întâlniri directe - presupune realizarea întâlnirilor cu acele persoane care, în urma 

procesului  de  recrutare, se arată interesate de proiect: contactarea  potențialilor 
beneficiarilor direcți telefonic și prin e-mail în vederea stabilirii unor întâlniri 
directe pentru intocmirea  mapelor de înscriere la activitățile proiectului – pentru 
persoanele selectate se vor întocmi mape de participare; fiecare mapă va conține: 
angajament de participare la activitățile proiectului (după caz, pentru fiecare 
activitate), copie CI, fișa cu date de contact, formular acord de prelucrare date cu 
caracter personal. Acțunea se  va  realiza  de către responsabilul de proiect cu 
sprijinul asistent managerului.  

- Întâlniri individuale -Presupune realizarea de întâlniri cu o singură persoană care, 
din diverse motive, nu poate fi integrată în cadrul întalnirilor de grup (fie se 
adresează direct prin prezența la sediul Beneficiarului, fie nu poate fi prezentă la 
data și ora stabilite pentru întâlnirile de grup).  
Nota:  

o indiferent de modalitatea aleasă, formularele din mapele stabilite pentru  
această  fază  se  pot  completa  numai  în  prezența  și  sub  îndrumarea  
responsabilului de proiect și/sau a asistentului manager, prin urmare, alte 
modalitati, precum selecția via internet este exclusă.  

o Fiecare întrunire/acțiune de animare va fi documentată prin listă de 
participanți și fotografii  

 
CANALELE ȘI INSTRUMENTELE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE RECRUTARE 
 
În alegerea canalelor de recrutare s-au avut în vedere, în principal, aspecte legate de 
profilul participanților identificați în categoria ,,beneficiari direcți”și ,,beneficiari indirecți” 
din Planul de acíune, precum și de aria geografică în sfera căreia domiciliază membrii 
grupului țintă.  
 
Astfel, canalele de recrutare care se vor utiliza în acest proces vor fi: 

- Primăriile din comunele membre în GAL-urile partenere 
- Unitățile școlare din teritoriile GAL partenere  
- Structurile de primite turistică din teritoriile GAL partenere 
- Fermieri interesați să dezvolte servicii non-agricole  
- Site-ul proiectului 
- Site-urile web ale GAL-urilor partenere  
- Paginile social media ale proiectului  
- Altele  

 
PRINCIPII SELECȚIE A MEMEBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ 
Selectarea participanților în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului se va 
realiza în baza unor criterii clare, obiective, care să ofere transparență procesului, definite 
astfel: 
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- Șanse egale –procedura de selecție nu va permite și nici nu va încuraja discriminari 
pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau 
orientare sexuală. Singurele criterii vor fi cele legate de performanță și apartenența 
la grupul țintă specific proiectului.  
 

- Confidentialitate –datele  personale,  informațiile  oferite  de  către  participanți  
sunt supuse rigorilor principiului confidențialității 

 
- Obiectivitate –va fi asigurată prin metode specifice și se va regăsi inclusiv în 

elaborarea instrumentelor pe baza cărora se realizează evaluarea participanților.  
 

- Ponderabilitate - numărul persoanelor recrutate de către fiecare partener va fi 
distribuit în funcție de pervederile asumate în Planul de Acțiune – Anexa III aprobat 
pentru proiect  
 

ANEXE 
 
Anexa 1 – Angajament de participare la activitățile proiectului 
 
Anexa 2 - Fișa cu date de contact 
 
Anexa 3 - Acord de prelucrare date cu caracter personal. 
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ANEXA 1 
 

Angajament de participare la activitățile proiectului 
 
 
Subsemnatul/a ...................................cu domiciliul în  teritoriul GAL .........................loc. 

................ , str............nr.........................judetul ........................în calitate de beneficiar 

selectat să particip la activitatea ............................. instruire, tabara, workshop tematic, 

după caz) din cadrul proiectului Muzeu SilviCULTURAL , mă angajez:  

 

- să particip la procesul de informare, la datele și intervalul comunicate de echipa de 

proiect  

- să particip la ...............................................(instruire, tabara, workshop tematic, 

după caz) organizata în proiect,la datele și intervalul stabilit 

- să asigur informarea organizatorilor despre orice situație neprevăzută ce ar putea 

să afecteze participarea mea la activitățile organizate în proiect  

 

Nume si Prenume ....................................... 

Data..................................................... 

Semnătura......................................... 
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ANEXA 2  

 
Fișa cu date de contact  

ale participantilor la activitățile proiectului Muzeu SilviCULTURAL  
 
DENUMIRE ACTIVITATE1............................................................ 

Nume   

Prenume   

Adresa completă   

Nr. de telefon  

Adresă de email   

Observatii  

 

  

 
1 instruire, tabara, workshop tematic, după caz 
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ANEXA 3  

Acord de prelucrare date cu caracter personal 

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................,cu domiciliul 

în........................................................................................................................... având CNP 

........................................, în calitate de participant/a la activitățile proiectului ,,Muzeu 

SilviCULTURAL”, prin prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor 

personale (conform prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) 

de către GAL..........................................  

 

 

Data: Semnătura: 
 

 


