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                                                                                                    APROBAT 

                                                                                       Manager de proiect 
                                                                            Avram Adrian – Gheorghe 
 

 

 

METODOLOGIE DE SELECȚIE ȘI  

ÎNSCRIERE A GRUPULUI ȚINTĂ 

 

S.2.1 : Selecția și înscrierea persoanelor 

vârstnice aflate în dificultate din municipiul 

Gherla, precum si planificarea acordării serviciilor 

sociale specifice  

 

 

În cadrul proiectului, 

 

 

 

Solidaritate cu vârsta a treia 

COD POCU 436/4/4/126443 
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Capitolul 1: Cadrul general și contextul proiectului 

    Asociația Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj, implementează în 

perioada iulie 2019 - iunie 2022, un proiect având obiectivul principal 

creșterea calității vieții a 165 de persoane vârstnice din localitatea Gherla, 

aflate în situație de vulnerabilitate socială prin oferirea unui pachet integrat 

și inovator de servicii socio-medicale de calitate.  

 

    Prezenta Metodologie a fost elaborată de către experții GT, în 

vederea identificării, recrutării, selectării și înregistrării grupului țintă 

în cadrul activității A2, subactivitatea A2.1, a proiectului ” Solidaritate 

cu vârsta a treia’’, cod proiect 126443, parte din  Cererea de finanțare 

întocmită conform Apelului de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea 

numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea 

unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională 

adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-profesionale. 

 

   Acțiunile specifice dedicate persoanelor vârstnice sunt menite să 

completeze oferta limitată de servicii sociale din zonă, oferind o gamă 

largă de servicii adaptate particularităților fizice și psihice din rândul 

populației de peste 65 de ani contribuind astfel la asigurarea unei 

îmbătrâniri demne prin servicii de incluziune socială și reducere a gradului 

de vulnerabilitate respectiv prin facilitarea participării la activițăți de 

petrecere a timpului liber. 
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    Pentru promovarea egalității de gen, acțiunile specifice ale proiectului  

includ intervenții care vizează pe de o parte, accesul la servicii sociale de 

calitate atât a femeilor cât și a bărbaților din GT - luându-se în considerare 

experiențele și nevoile specifice  ale acestora, eliminarea barierelor de 

gen și discriminare - cât și formarea/specializarea personalului din cadrul 

echipei de implementare pe tema egalității de șanse și gen, respectiv 

comunicare. 

 

Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului este dat de: creșterea calității 

vieții membrilor comunitățiii, prevenirea sau combaterea, prin serviciile 

oferite a riscului de marginalizare socială sau excludere socială a 

persoanelor varstnice, sensibilizarea comunității și a opiniei publice cu 

referire la problematica persoanelor vârstnice, asigurarea premiselor 

implementarii legislatiei nationale la standardele existente, asigurarea 

unor servicii de calitate, accesibile și persoanlizate unei categorii de 

persoane vulnerabile care de cele mai multe ori iși pierd încrederea în 

capacitățile proprii,ajungand izolati din punct de vedere social. 

 

Capitolul 2: Obiectivele proiectului 

Prin obiectivul general și prin cele specifice, proiectul contribuie la 

realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmărește 

dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de 

educație și formare profesională de calitate(experții proiectului: asistenți 

sociali, medicali și ingrijitori) respectiv de reducere a vulnerabilității sociale 
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prin implementarea seturilor de măsuri sociale și medicale specifice, 

menite să ajute persoanele vulnerabile ajunse la vârsta a treia. 

 

 

Obiectivul general  

Prezentul proiect are ca obiectiv general creșterea calității vieții 

persoanelor vârstnice din Municipiul Gherla prin oferirea de servicii sociale 

integrate, pe o perioadă de 30 de luni pentru un număr de 165 persoane 

vârstnice vulnerabile, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și 

reintegrării sociale a acestora.  

 

Obiectivele specifice 

OS1. – Creșterea gradului de incluziune socială pentru un numar de 165 

persoane vârstnice prin furnizarea unui pachet integrat de servicii sociale 

accesibile și de calitate.  

 

OS2.- Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile 

prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socioprofesionale/de formare 

profesională adecvate nevoilor specifice. 

 

 OS3. – Creșterea stimei de sine a persoanelor vârstnice prin facilitarea 

participării acestora la activități de petrecerea timpului liber. 

 

Prin implementarea proiectului sunt vizate următoarele rezultate 

principale: 
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 Formarea și perfecționarea competențelor membrilor echipei de 

implementare după cum urmează : 6 persoane – comunicare, lucru 

in echipa si leadership (3 ingrijitori batrani la domiciliu, 2 asistenti 

medicali si 1 animator) ;2 asistenti sociali vor beneficia de anual de 

cate un program de formare profesionala in domeniul asistentei 

sociale, cursuri acreditate de Colegiul National al Asistentilor 

Sociali din Romania  

 165 de persoane vârstnice vor beneficia de servicii integrate de 

consiliere,îngrijire și asistență medicală la domiciliu; 

 100 persoane vârstnice care au depățit situația de vulnerabilitate 

prin furnizare serviciilor sociale și socio-medicale adecvate nevoilor 

specifice. 

 Organizarea de camapanii de informare a comunității privind 

nevoile persoanelor vârstnice și îmbătrânirea activă organizate și 

desfășurate; 

  60 de persoane beneficiare de servicii sociale care au ca scop 

petrecerea timpului liber și socializarea. 
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Capitolul 3: Profilul Grupului Țintă 

Structura grupul țintă este formată din: 

1. Specialiști, membrii ai echipei de implementare,  

2. Minim 165 persoane vârstnice, aflate în dificultate. 

 

1.Grup țintă-Specialiști 

Un numar de 8 persoane / specialiști, din care: 

6 persoane – comunicare, lucru in echipa si leadership (3 ingrijitori batrani 

la domiciliu, 2 asistenti medicali si 1 animator). Formarea va avea durata 

de 3 zile x 6 persoane. - 2 asistenti sociali vor beneficia de anual de cate 

un program de formare profesionala in domeniul asistentei sociale, cursuri 

acreditate de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania la care 

vor primi credite profesionale conform statutului asistentilor sociali 

profesionisti. Astfel vor fi 3 cursuri x 3 zile x 2 persoane. 

 

Valoarea adăugată adusă de grupul țintă format din specialiști prin 

implicarea în acest proiect este: 

 acumularea de noi cunoștințe și competente profesionale în 

domeniul profesional unde activează;  

 acordarea de servicii sociale de calitate beneficiarilor proiectului, 

formați din persoane vârstnice; 

 îmbunătațirea modului de comunicare și relaționare cu persoanele 

din GT persoane vârstnice; 

 up-datarea cunoștințelor legislative în vigoare din domeniu.  
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2. Grup țintă –Persoane vârstnice 

Principalul Grup Țintă al proiectului ‘’Solidaritate cu vârsta a treia’’, 

reprezentat de persoanele vârstnice va fi format din 165 de persoane 

din Municipiul Gherla, aflate  în nevoie, din care 100 de sex feminin și 65 

de sex masculin ce necesită  sprijin în vederea dobândirii unei vieți 

calitativ mai bune dat fiind contextul socio-medical complex în care se 

află. 

Cele 165 de persoane selectate să facă parte din grupul țintă al acestui 

proiect vor beneficia de următoarele măsuri de sprijin, după cum urmează: 

 servicii de îngrijire, consiliere și asistență socio-medicală la 

domiciliu(ajutor în realizarea igienei corporale,hranire și 

hidratare,ajutor la prepararea hranei,efectuare cumpărături,activități 

de menaj ușor,furnizare alimente și igienico sanitare;consiliere și 

informare oferite beneficiarului și familiei acestuia;servicii medicale 

la recomandarea unui medic,mijloace compensatorii de suport 

etc.), 

 servicii sociale de petrecere a timpului liber și socializare( aceasta 

gama de servicii va fi furnizată în functie de gradul de autonomie al 

beneficiarului și statusul său functional-poate cuprinde scurte ieșiri 

în oraș sau excursii de o zi etc). 
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Capitolul 4: Criterii de selecție 

 

1.Grup țintă-Specialiști 

Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului: 

1) Selecția specialistilor în grupul țintă al proiectului se va realiza în 

funcție de următoarele criterii: 

- specialisti in domeniul serviciilor sociale adresare ingrijirilor 

persoanelor varstnice incadrati in structura Asociatiei, angajati 

in cadrul proiectului cu experienta conform fisei de postului 

astfel: 

 Asistent social (2 persoane):  

Experienta solicitata: Expertiza in domeniul asistentei sociale - 3 ani 

 Ingrijitor batrani la domiciliu (3 persoane) 

Experienta solicitata: Expertiza in acordarea de servicii de ingrijire - 1 

ani 

 Animator social (1 persoana) 

Experienta solicitata Expertiza in realizarea de activitati de asitenta 

sociala - 1 ani 

 Asistent medical  (2 persoane) 

Experienta solicitata Expertiza in realizarea de activitati specifice 

asistentei medicale - 2 ani 

 

2. Grup țintă –Persoane vârstnice 

Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului: 

1) Selecția participanților în grupul țintă al proiectului se va realiza în 

funcție de următoarele criterii: 
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 sunt persoane varstnice (65 de ani sau peste 65 de ani), 

 persoane bolnave (suferă de o boală acută sau cronică, unele fiind 

pensionate pe caz de boală), 

 gradul de dependență - ne adresem și acelor persoane care și-au 

pierdut total sau parțial autonomia , 

 lipsa unui mediu familial suportiv sau resurse interne limitate ale 

familiei, aparținătorilor vârstnicilor în a-i sprijini, respectiv vârstnici 

singuri, 

 existența unui abuz sau risc de abuz sau neglijența asupra 

persoanelor vârstnice - prin serviciile de asistență sociala oferite în 

cadrul proiectului se urmărește identificarea eventualelor cazuri de 

abuz asupra persoanelor vârstnice ți intervenția de tip asistență 

socială pentru a preveni, respectiv stopa situația de abuz. 

2) Candidații trebuie să aibă domiciliul/reședința în Municipiul Gherla;  

3) Candidații trebuie să NU beneficieze  în prezent de măsuri similare 

cu cele ale proiectului ‘’Solidaritate cu vârsta a treia’’, cofinanțat din 

programe europene sau de la bugetul de stat. 

4) Candidații trebuie să aibă disponibilitatea de participare la 

activitățile proiectului; 

Înscriere potențialilor candidați la procesul de selecție se va face prin 

completarea declarației de intenție iar ulterior, înregistrarea în Grupul 

țintă(completarea anexei 5 /POCU anexa 8), se va face ca urmare a 

dobândirii statutului de ADMIS la evaluarea socio-medicală geriatrică și 

întocmirea corectă și completă a dosarului de înscriere.  
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Pe măsura înregistrării dosarelor,se va cuantifica numărul celor înscriși 

pentru a se atinge valorile indicatorilor prognozați. 

 Serviciile de îngrijire și asistență medicală specifice se vor acorda acelor 

cazuri care pot fi deservite prin capacitatea și infrastructura  de care 

dispune Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic Gherla în 

domeniu,respectând criteriiile de eligibilitate ale proiectului și standardele 

autorizate ale respectivelor servicii.Cazurile care nu pot fi deservite  vor fi 

îndrumate spre alte servicii specifice prezente în plan local. 

 

 

Capitolul 5- Dosarul de înscriere 

Dosarul de înscriere în grupul țintă va fi realizat cu sprijinul experților grup 

țintă și va cuprinde următoarele documente: 

 

1.Grup țintă-Specialiști 

 Opis(cu precizarea numărului de pagini) 

 Acordul de utilizare a datelor personale – Anexa 2 

Se referă la acordul specialistului de a furniza date cu 

caracter personal precum CNP, adresă, statut, etc. necesare 

pentru înscrierea în GT. 

 Declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei 

finanțări – Anexa 3 

Aceasta cuprinde datele de indentificare ale potențialul 

beneficiar și certifică prin bifare/semnare faptul că nu 
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beneficiază de măsuri similare din fonduri Europene sau de 

la bugetul de stat 

 Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la 

GT– Anexa 4 

Prin completarea acestei declarații se certifică apartența la 

GT și eligibilitatea potețialului candidat.  

 Formularul de înregistrare individuală a participanților la 

operațiunile finanțate prin POCU 2014- 2020 – secțiunea 

A - B  - Anexa 5 

Acesta cuprinde două secțiuni: A-la intrarea în operațiune și 

B-la ieșirea din operațiune.Prin completarea acestui formular 

potențialul candidat este înregistrat în GT-secțiunea A, 

respectiv se certifică finalizarea măsurilor de care a 

beneficiat și implicit ieșirea din proiect-secțiunea B. 

 Acord de fotografiere și filmare – Anexa 6; 

Prin acordul beneficiarului, membru grup țintă de a fi 

fotografiat/filmat în cadrul activităților desfășurate în proiect 

reușim să dovedim instituției finanțatoare sprijinul socio-

medical oferit membrilor GT și să promovăm activitățile 

proiectului în rândul comunității. 

 

Însoțite de următoarele documente justificative :  

 Copie B.I/C.I/C.I.P - certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

 Copie contract de munca 

 Copie fisa de post 
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Pentru a fi considerat complet dosarul beneficiarului trebuie să conțină 

toate documentele solicitate din prezenta metodologie de selecție. Orice 

alt document nu este dezirabil.  

Dosarele de înscriere la procesul de selecție se vor înregistra într-un 

Registru Unic de luare în evidență a participanților la procedura de 

selecție(dosarele de candidatură - anexa 7) , la sediul din Gherla, p-ța 

Libertății nr 10. 

 

 

 

2. Grup țintă –Persoane vârstnice 

 Opis(cu precizarea numărului de pagini) 

 Declarație de intenție –Anexa 1 

      (Completarea acestei declarații de către potențialul 

beneficiar/aparținătorii acestuia reprezintă intenția liberă și 

expresă de a beneficia de activitățile de sprijin socio-medicale. 

Aceasta cuprinde datele de identificare ale persoanei,statutul de 

persoană vârstnică, pensionară și serviciile socio-medicale de 

care are nevoie)   

 Acordul de utilizare a datelor personale – Anexa 2 

      Se referă la  acordul potențialului beneficiar/aparținătorii 

acestuia de a furniza date cu caracter personal precum 

CNP,dresă,statut,informații legate de starea de sănătate etc. 

necesare pentru înscrierea în GT și participarea la măsurile 

socio-medicale integrate. 
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 Declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei 

finanțări – Anexa 3 

Aceasta cuprinde datele de indentificare ale potențialul 

beneficiar și certifică prin bifare/semnare faptul că nu 

beneficiază de măsuri similare din fonduri Europene sau de 

la bugetul de stat 

 Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la 

GT– Anexa 4 

Prin completarea acestei declarații se certifică apartența la 

GT și eligibilitatea potețialului candidat.Aceasta se 

completează de către persoană în cauză sau de aparținători  

având ca anexă documente doveditoare. 

 Formularul de înregistrare individuală a participanților la 

operațiunile finanțate prin POCU 2014- 2020 – secțiunea 

A -B Anexa 5 

Acesta cuprinde două secțiuni: A-la intrarea în operațiune și 

B-la ieșirea din operațiune.Prin completarea acestui formular 

potențialul candidat este înregistrat în GT-secțiunea A, 

respectiv se certifică finalizarea măsurilor de care a 

beneficiat și implicit ieșirea din proiect-secțiunea B. 

 Acord de fotografiere și filmare – Anexa 6; 

Prin acordul beneficiarului, membru grup țintă de a fi 

fotografiat/filmat în cadrul activităților desfășurate în proiect 

reușim să dovedim instituției finanțatoare sprijinul socio-

medical oferit membrilor GT și să promovăm activitățile 

proiectului în rândul comunității. 
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 Evaluarea socio-medicală geriatrică/analiza de nevoi 

preliminară – Anexă la metodologia de asistență socială 

Aceasta  cuprinde datele personale ale potențialului 

beneficiar și  o analiză de nevoi preliminară în domeniul 

social(locuință,familie,rețea socială),economic(venituri),a 

stării de sănătate și a gradului de dependență al acestuia. 

 

Însoțite de următoarele documente justificative :  

 Copie B.I/C.I/C.I.P - certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

 Copie cupon de pensie 

  Dovada venitului (dacă este cazul). 

 

Pentru a fi considerat complet dosarul beneficiarului trebuie să conțină 

toate documentele solicitate din prezenta metodologie de selecție. Orice 

alt document nu este dezirabil.  

Dosarele de înscriere la procesul de selecție se vor înregistra într-un 

Registru Unic de luare în evidență a participanților la procedura de 

selecție(dosarele de candidatură - anexa 7) , la sediul din Gherla, p-ța 

Libertății nr 10. 

 

Capitolul 6:  Organizarea si desfasurarea procesului de 

selecție GT 

    Selecția și înregistrarea grupului țintă se va face cu respectarea 

principiul egalității de șanse și gen, a nediscriminării și vor fi luate în 
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considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nicio 

deosebire, excludere, restricție sau preferință. 

 

Procesul de atragere și selecție a grupului țintă, conform 

Cererii de Finanțare, se va realiza ținând cont de următoarele etape: 

 

6.1  Elaborarea prezentei  metodologii de selecție și îregistrare în GT 

Pentru elaborarea prezentei metodologii se vor avea în vedere 

următoarele aspecte: stabilirea documentelor ce vor alcătui dosarul 

fiecarui membru al GT, criteriile de selecție ale GT, stabilirea programului 

de preluare a dosarelor, stabilirea criteriilor de departajare și de înlocuire a 

potențialilor candidați în GT în situații de viață excepționale,stabilirea 

modului de comunicare cu GT si stakeholderi(spitale,alte ong-uri etc), 

întocmirea metodologiei de selecție și publicarea metodologiei de selecție. 

Responsabili implementare, experții grup țintă. 

 

6.2 Lansarea selecției 

Informarea comunității în vederea identificării potențialilor candidați, se va 

realiza atât prin comunicare directă între experții GT din proiect și 

stakeholderi, respectiv’’ face to face’’  cu potențialii membrii ai grupului 

țintă și aparținătorii acestora, cît și prin activități de informare și publicitate 

prevăzute a se desfășura la nivelul Solicitantului, pe platforma dedicată 

din cadrul paginii web a acestuia(- buton  accces  ID GHERLA), prin 

intermediul media(spot radio,distribuire pliante,anunțuri,afișe) și social 

media (Facebook,Instagram,Twitter) respectând principiul transparenței și 

a egalității de șanse și gen. 
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Se vor face publice condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru 

înscriere în GT și metodologia de selecție a GT. 

Se pot considera documente justificative în munca cu GT și 

stakeholderii  din această etapă, următoarele documente:nota 

telefonică,listă de prezență informare,listă de prezență materiale de 

promovare, fișa de întrevedere,Contract de colaborare,proces verbal 

predare materiale promovare, poze și orice alt document care va fi 

considerat oportun urmând a fi adus ca și completare ulterioară la 

prezenta metodologie. 

Responsabili implementare, experții grup țintă,respectiv asistenții 

sociali(cei din urmă L1-L6). 

 

6.3 Realizarea procesului de inscriere ca participant la procesul de 

selecție, selecția propriu zisa respectiv inregistrarea persoanelor in  

GT 

Recrutarea și selecția GT se desfașoară în cadrul activității A2- 

Subactivitatea 2.1. – Selecția și înscrierea persoanelor vârstnice aflate în 

dificultate din municipiul Gherla - începând cu L1 pana în L36, având la 

bază criterii de selecție obiective și transparente. 

Înscrierea și înregistrarea persoanelor în GT se va  face la sediul 

centrului din p-ța Libertății nr 10, prin completarea documentației mai sus 

menționate, respectiv a evaluărilor preliminare realizate de experții 

proiectului(expert GT,asistenți sociali,asistenți medicali) conform legislației 

în vigoare și în funcție de criteriile de selecție stabilite și descrise anterior.   
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În situații excepționale, de mobilitate redusă a potențialului beneficiar/lipsa 

aparținătorilor/tutori legali, înscrierea și înregistrarea se poate face la 

domiciliul acestuia. 

Accentul în sesiunile de informare și de selecție a GT se va pune 

inclusiv pe conștientizarea egalității de șanse și gen astfel încât 

persoanele de sex feminin  să fie mult mai prezente în activitățile 

proiectului. 

În vederea eliminării riscului de abandon în cadrul acestei 

selecții,listele candidaților admiși se vor suplimenta  fața de numărul 

prezentat în vederea constituirii  unui grup țintă de rezervă(ex.caz de 

deces, identificare dublă finanțare etc.). 

 

Transparența și accesul nediscriminatoriu al procesului de selecție 

presupune parcurgerea următorilor pași :  

 

Pasul 1 – Transmiterea declarației de intenție și întocmirea dosarului 

 

Declarația de intenție,Anexa 1,a prezentei metodologii va putea fi 

regăsită online,pe site-ul Solicitantului,secțiunea ID Gherla și la sediul din 

P-ta Libertății nr 10. 

 Pentru buna desfășurare a activității va fi stabilit un program al 

înscrieriilor(pentru cei ce nu o pot face online) respectiv de depunere a 

dosarului, care să asigure șanse egale de înscriere tuturor persoanelor 

interesate. Programul va fi comunicat ulterior de către experții GT 

telefonic,online sau direct la sediu. Experții Gt vor oferi sprijin potențialilor 

beneficiari/aparținătorii acestora în întocmirea dosarelor de candidatură și 
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în completarea ulterioară a acestora.Persoanele care din motive obiective 

(pareze, luxații, fracturi, parkinson, deficiențe de vedere,analfabetism etc) 

nu vor putea să completeze documentele justificative și să le semneze,în 

absența apărținătorului vor fi sprijiniți de către experții Gt prin completarea 

acestora în locul lor.Va fi întocmit un Registru Unic de luare în evidență 

a participanților la procedura de selecție(dosarele de candidatură - 

anexa 7) unde se va completa un număr minim de informații ca de 

exemplu:număr de înscriere,componență dosar etc.  

Evaluarea socio medicală geriatrică se va face după primirea declarației 

de intenție și în urma unei programări telefonice cu potențialul 

beneficiar(sau după caz aparținătorul acestuia),candidat în cadrul 

procedurii de selecție. 

Se pot considera documente justificative în munca cu GT în 

această etapă următoarele documente:declarația de intenție,dosarul 

beneficiarului(toate anexele și acordurile mai puțin evaluarea soci-

medicală geriatrică),nota telefonică,fișa de întrevedere(cu 

beneficiari/aparținători,stakeholderi),ordin de deplasare,registru de luare 

în evidență,poze și orice alt document care va fi considerat oportun 

urmând a fi adus ca și completare ulterioară la prezenta metodologie. 

Responsabili implementare, experții grup țintă. 

 

Pasul 2 – Analiza dosarelor și validarea procedurii de selecție 

 

1.Grup țintă-Specialiști 

Dosarele depuse de specialisti, vor fi verificate în vederea 

îndeplinirii criteriilor de selecție și a corectitudinii/completitudinii întocmirii 
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acestora, după cum urmează: verificarea contractului de munca care 

demonstreaza angajarea in cadrul prezentului proiect precum si a 

fisei de post, completarea/bifarea/semnătura declarațiilor, 

formularelor și acordurilor.  

 

2. Grup țintă –Persoane vârstnice 

 

Dosarele depuse de potențialii beneficiari sau aparținătorii 

acestora, vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de selecție și a 

corectitudinii/completitudinii întocmirii acestora, după cum urmează: 

verificarea zonei de reședință,a vârstei conform CI, existența 

cuponului de pensie, obținerea calificativului ADMIS la evaluarea 

socio-medicală geriatrică(realizată de asistenții sociali și medicali),  

completarea/bifarea/semnătura declarațiilor, formularelor și 

acordurilor.  

           Fişa de evaluare/ socio-medicală geriatrică a beneficiarului, 

elaborată de furnizorul serviciului după modelul fișei de evaluare socio-

medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/ 2000 se face de către o 

echipă formată din cel puțin doi specialiști: asistentul social care 

evaluează situația socială a persoanei și un asistent medical care 

evaluază nevoile medicale a persoanei completându-se și semnându-se 

de către fiecare specialist în parte. Evaluarea se va face după primirea 

declarației de intenție și în urma unei programări telefonice cu potențialul 

beneficiar,candidat în cadrul procedurii de selecție/aparținătorul 

candidatului în cadrul procedurii de selecție . 
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Grila de evaluare a gradului de dependență permite încadrarea 

acestuia la un anumit grad. Pentru fiecare activitate evaluată se identifică 

trei posibilități: 

0 - activitate facută fără ajutor, în mod obișnuit și corect, nu 

necesită supraveghere și ajutor. 

1 - activitate facută cu ajutor parțial și/sau mai puțin corect;necesită 

supraveghere temporară și/sau ajutor parțial.  

2 - activitate facută numai cu ajutor;necesită supraveghere 

permanentă și/sau ajutor integral. În urma calculării punctajelor din 

grila de evaluare se va încadra în grad de dependență astfel: 

o Între 1 și 6 puncte – gradul de dependență III A 

o Între 6 și 10 puncte- gradul de dependență II C 

o Între 10 și 14 puncte- gradul de dependență II B 

o Între 14 și 18 puncte- gradul de dependență II A 

o Între 18 și 22 puncte- gradul de dependență I C 

o Între 22 și 26 puncte- gradul de dependență I B 

o Între 26 și 30 puncte- gradul de dependență I A 

Vor fii eligibile persoanele care se încadrează la gradele de 

dependență IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC și IIIA, iar frecvența  vizitelor la domiciliu 

va fi  adaptată la gradul de dependență (gravitatea cazului). 

  În baza evaluării socio-medicale geriatrice,a documentelor ce 

certifică eligibilitatea, a politicii „primul venit, primul servit”, experții GT 

și asistenții sociali vor proceda la selecția a 165 persoane vârstnice ce 

vor benficia de servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu.  
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Pentru a putea menține o adecvată evidență a procesării dosarelor se va 

proceda la întocmirea unui proces verbal de verificare și selecție a 

dosarelor conform modelului prevazut în a Anexa 8. 

Înlocuirea unui membru Gt cu un altul de pe listele de rezerve,se face 

după ieșirea din operațiune a acestuia din urmă, în cazurile  menționate 

mai jos la PASUL 4, în ordinea datei de înscriere în registrul unic de luare 

în evidență a dosarelor potențialilor candidați,respectându-se principiul 

‘’primul venit primul servit’’. 

Se pot considera documente justificative în această etapă următoarele 

documente: evaluarea soci-medicală geriatrică, procesul verbal de 

verificare și selecție a dosarelor,nota telefonică,fișa de întrevedere și orice 

alt document care va fi considerat oportun urmând a fi adus ca și 

completare ulterioară la prezenta metodologie. 

Responsabili implementare experții grup țintă ,asistenții sociali și 

asistenții medicali . 

 

Pasul 3- Informarea candidaților cu privire la rezultatele selecției în 

vederea includerii în grupul țintă 

După validarea procedurii de selecție, rezultatele și etapele ce vor 

urma, vor fi aduse la cunoștința candidaților în cadrul  unei adrese 

oficiale de informare(Anexa 9). 

Tabelele nominale cu grupul tință selectat, se vor centraliza lunar și posta 

la sediul  solicitantului din Gherla,  P-ța Libertății nr. 10 și în secțiunea 

specifică de pe site-ul Caritas Eparhial Greco Catolic (www.caritas-cluj.ro ) 

sub forma a trei liste de candidați: admiși,respinși sau cu statut de 

http://www.caritas-cluj.ro/


 
 
 
lnvestim în dezvoltare durabilă 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei 
Domeniul major de intervenție 4.4 „Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 
specifice în vederea integrării socio-profesionale” 
Contract: POCU/436/4/4/126443 

Titlul proiectului „Solidaritate cu vârsta a treia 
 
 

23 

 

rezerve- Lista rezultate candidatură la procesul de selecție GT 

(Anexa 10). 

 

Grupul țintă selectat/aparținătorii grupului țintă selectat în proiect, va fi 

invitat să completeze, în prezența Expertului GT, Formularul de 

înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020 – secțiunea A prevăzut în Anexa 5 din prezenta 

metodologie.In continuare, persoanele care din motive obiective (pareze, 

luxații, fracturi, parkinson, deficiențe de vedere,analfabetism etc) nu vor 

putea să completeze documentele justificative și să le semneze,în 

absența apărținătorului vor fi sprijiniți de către experții Gt prin completarea 

acestora în locul lor. 

     Ca urmare a înregistrării în grupul țintă, persoanele vârstnice, vor 

beneficia de o gamă largă de servicii adaptate nevoilor identificate, 

conform planului individualizat de asistență și îngrijire. 

Se pot considera documente justificative în această etapă 

următoarele documente: anexa 5(pocu anexa 8),extras anexa 17,extras 

POCUFORM,nota telefonică,fișa de întrevedere și orice alt document care 

va fi considerat oportun urmând a fi adus ca și completare ulterioară la 

prezenta metodologie. 

Responsabili implementare expertii grup țintă. 

 

Pasul 4 Iesirea din operatiune a membrilor GT 

Încetarea calității de membru Gt, se obține în ultima zi în care un 

participant este implicat în activitățile din cadrul proiectului și odată cu 

semnarea Anexei 5(Pocu -Anexei 8), secțiunea B-de ieșire din operațiune. 
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Exemple în care poate înceta calitatea de membru Gt:  

 atingerea obiectivelor propuse  

 expirarea contractului de prestări servicii 

 la solicitarea beneficiarului 

 în caz de deces 

 în cazul în care dobândește îngrijitor personal 

 dacă se constată falsul în declarații privind dubla finanțare etc. 

Responsabili implementare expertii grup țintă. 

 

 

6.4 Completarea/actualizarea și monitoizarea continuă a dosarelor 

celor intrați în GT  

Completarea și actualizarea dosarelor celor intrați în GT se face 

săptămânal la ședințele multidisciplinare cu echipa interdisciplinară, 

formată din manager de program, asistenți sociali, medic, asistenți 

medicali, îngrijitori la domiciliu. 

Pe toată durata proiectului experții Gt vor asigura monitorizarea grupului 

țintă și vor menține îndeaproape legatura cu aceștia, favorizându-le 

accesul la experții furnizori de servicii, din cadrul activității A 2.4 

Acest subcapitol se  va reactualiza ulterior odată cu progresul proiectului. 
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ANEXA nr. 1 

DECLARAȚIE DE INTENȚIE 

Subsemnatul/ Subsemnata, 
_____________________________________________, domiciliat /ă în 
localitatea __________________, str. ______________________, nr. 
_____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, jud. ________________, 
CNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, identificat/ă prin B.I./C.I. 
seria_____, nr.________   ,declar pe proprie raspundere urmatoarele: 

 

  doresc înscrierea în calitate de participant în cadrul procedurii de 
selecție a grupului țintă aferent proiectului cu titlu ‘’Solidaritate cu vârsta 
a treia’’, număr de identificare contract POCU/436/4/4/126443, 
implementat de către Asociația Caritas  Eparhial Greco Catolic, Cluj 
Napoca. 

  sunt persoană vârstnică (65 de ani sau peste 65 de ani); 

  sunt deținător al cuponului de pensie(dosar pensie) nr. 
____________; 

 

În continuare, îmi exprim dorința de a beneficia de sprijin in 
urmatoarele domenii: 

      îngrijire socială (ex informare, consiliere, activități de timp liber                        

                   și socializare, ingrijire personală de bază); 

                îngrijire medicală (tratament și recuperare la domiciliu). 

 

Data                                                            Nume și prenume și Semnatură 

_______________________                            ____________________ 

 

                                                                   Nume prenume și Semnatură 

                                                 (aparținător/tutore legal potențial beneficiar) 

                                                      _______________________________ 
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Anexa nr 2 

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 
Subsemnatul/subsemnata 

____________________________________________domiciliat/ă în 

Municipiul Gherla, .județul Cluj Str.______________________________ 

blc. ______, sc.______, etj.______, ap.______, posesor/posesoare a/al 

CI/BI/pașaport seria ______, număr _____________, eliberat de 

_____________________________, 

la data de _______________________, CNP 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, în calitate de participant în cadrul 

procedurii de selecție a grupului țintă, îmi exprim consițământul, cu privire la 

utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea întocmirii și 

transmiterii dosarului de candidatură pentru înscrierea ca grup țintă în cadrul 

proiectului POCU/436/4/4/126443 – „Solidaritate cu vârsta a treia” 

 

Sunt de acord ca informațiile din documentele care alcătuiesc dosarul de 

candidatură să se prelucreze de către Asociația Caritas Eparhial Greco – 

Catolic Cluj, în scopul desfășurării tuturor acțiunilor necesare 

implementării proiectului. 

 

Cunosc și sunt de acord că prelucrarea, stocarea și transmiterea datelor 

vizează și categorii precum: date care dezvăluie originea rasială sau 

etnică, apartenența la un cult religios, date privind sănătatea, date 

genetice sau biometrice, despre membrii familiei și persoanele pentru care 

am drept de reprezentare, incluzând și fără a se limita la acestea: 

înregistrări video, fotografice și sonore, fotocopii de pe actele de stare 

civilă, actele de studii, și calificare, fișe medicale și altea asemenea. 
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De asemenea îmi dau consimțământul expres în legătură cu furnizarea 

datelor cu caracter prsonal către Ministerul Fondurilor Europene, 

Autoritatea de Management POCU – AMPOCU / Organismul Intermediar 

Regional – OIR, terți furnizori implicați direct în implementarea proiectului, 

autoritățile publice abilitate de lege sau cu care partenerii proiectului au 

încheiat protocoale de colaborare în scopul efectuării verificărilor necesare 

și monitorizării proiectului. 

 

Am fost informat/imformată că datele vor fi tratate cu confidențialitate și în 

condiții de siguranță precum și cu privire la drepturile prevăzute în 

Regulamentul 2016/679/UE privind potecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu carater personal și privind libera circulație 

a acestor date. 

 

Cunosc că am dreptul de a solicita orcând revocarea prezentului acord 

printr-o notificare transmisă la sediul Asociației Caritas Eparhial Greco 

Catolic,Cluj -  Piata Libertății nr 10,Gherla, și că aceasta nu afectează 

legalitatea prelucrării datelor înaintea de data revocării. 

 
 
 
Data                                                      Numele și prenumele,Semnatura 

                                                                               

 ________________                                ______________________________ 

 

                                                           Nume prenume și Semnatură 

                                                 (aparținător/tutore legal potențial beneficiar) 
                                                      _______________________________ 
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                                                                                                    Anexa nr 3 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA 

DUBLEI FINANȚĂRI 
Subsemnatul/Subsemnata, ____________________________________, 

domiciliat/ă în localitatea __________________, str. 

______________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, 

jud. ________________, CNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, 

identificat/ă prin B.I./C.I. seria_____, nr.____________, în calitate de 

participant în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă al proiectului 

POCU/436/4/4/126443 „Solidaritate cu vârsta a treia’’, cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform cu art.326 

din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

 

  Nu beneficiez în prezent de măsuri similare cu cele ale proiectului 

‘’Solidaritate cu vârsta a treia’’, cofinanțat din programe europene sau de 

la bugetul de stat. 

 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine 

excluderea din activitățile din care am beneficiat  până la momentul 

descoperirii falsului, precum și  acordarea de despăgubiri către 

beneficiarul proiectului, constând în contravaloarea serviciilor de 

care am beneficiat în cadrul proiectului  până la momentul 

descoperirii falsului. 
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Data                                                       Numele și prenumele,Semnatura 

___________________                          ___________________________ 
 
 

                                                       Nume prenume și Semnatură 

                                                 (aparținător/tutore legal potențial beneficiar) 
                                                      _______________________________ 
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Anexa nr. 4 

 

DECLARAȚIE DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ 

 

Subsemnatul/Subsemnata, 

_______________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea ____________________, str. _________________________, 

nr. ______, bl. ______, sc. ______, ap. ______, jud. 

_________________, CNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, 

identificat/ă prin B.I./C.I. seria ________, nr._______________, în calitate 

de participant în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent 

proiectului ‘’Solidaritate cu vârsta a treia’’, număr de identificare contract 

POCU/436/4/4/126443, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind 

falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele: 

 

           sunt specialist in cadrul proiectului POCU/436/4/4/126443, având 

functia de ________________________________________; 

 sunt persoană vârstnică (65 de ani sau peste 65 de ani); 

sufăr de o boală acută sau cronică, respectiv: 

___________________________________________________________ 

mi-am pierdut total sau parțial autonomia; 

nu dețin suport familial/familia mea deține resurse interne limitate; 

mă aflu într-o situație de abuz sau neglijență. 

 
Anexez prezentei declarații următoarele documente: 

Copie CI/BI 

Copie cupon pensie 
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Data _______________            Numele și prenumele, Semnătura 

                                                                  

                                                                 ________________________ 

 
 

                                                                                                                                  
Nume prenume și Semnatură 

                                                 (aparținător/tutore legal potențial beneficiar) 

 
                                                      _______________________________ 
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Anexa nr. 5 
(Anexa 8 POCU) 

 

 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A 
PARTICIPANȚILOR 

LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 126443 

Axă prioritară: POCU/436/4/4 

Titlu proiect: „Solidaritate cu vârsta a treia” 

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 
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Localizare geografică:  

Regiunea Nord-Vest 

Județ: Cluj 

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) 
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 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 
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Semnătura participant        Semnătura responsabil  

                                                             cu înregistrarea participantului 

___________________   ___________________ 

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. 
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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 care 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 care desfășoară o activitate 
independentă, la încetarea calității de participant 
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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: 

___________________ 
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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: 

 ___________________ 
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Anexa nr. 6 
 

ACORD DE FOTOGRAFIERE ȘI FILMARE 

 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata, 

_______________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea ___________________, str. ________________________, nr. 

______, bl. ______, sc. ______, ap. _______, jud. _________________, 

CNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, identificat/ă prin B.I./C.I. 

seria _______, nr.___________________, în calitate de beneficiar al 

proiectului POCU/436/4/4/126443 „Solidaritate cu vârsta a treia’’, 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, 

 Sunt de acord să fiu fotografiat/filmat în cadrul activităților 

proiectului 

 Nu sunt de acord să fiu fotografiat/filmat în cadrul activităților 

proiectului 

 
 
Data                                                               Nume și Prenume,Semnătura 

                                                                        (beneficiar/apărținător) 

_________________    _________________________ 
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                                                                                                Anexa 7 
REGISTRU UNIC DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ A 

PARTICIPANȚILOR LA PROCEDURA DE SELECȚIE 
Activitatea 2 – Furnizarea serviciilor de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice aflate in 

situatie de dificultate 
 

 Subactivitatea 2.1. – Selectia si inscrierea persoanelor varstnice aflate in dificultate din localitatea 
Gherla, precum si planificarea acordarii serviciilor sociale specifice 

 
NR.DE 

INREGIST
RARE 

DATA 
INREGIST

RARII 

NUME 
PREN
UME 

CANDI
DAT 

CNP 
CANDI

DAT 

CONTIN
UTUL 

DOSAR
ULUI SI 
NUMAR
UL DE 
PAGINI 

EXP
ERT 
GT 

OBSER
VATII 

1 11.11.201
9 

PAPA
DIE 

IOAN 

123689
00 

1 
DECLAR
ATIE DE 
INTENTI
E 
2 C.I 

 DOC 
LIPSA 
....... 

2       

3       
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                                                                                                   Anexa nr. 8 
PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR DE 

ÎNSCRIERE LA PROCESUL DE SELECȚIE 
Activitatea 2 – Furnizarea serviciilor de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice aflate in 
situatie de dificultate  

 
Subactivitatea 2.1. – Selectia si inscrierea persoanelor varstnice aflate in dificultate din localitatea 
Gherla, precum si 
planificarea acordarii serviciilor sociale specifice 

 
Încheiat azi……………………,cu ocazia verificării dosarelor de 
candidatură a candidaților care doresc să participe la activitățile 
organizate în cadrul proiectului Solidaritate cu varsta a treia, cod proiect 
126443. 
Menționez că au fost verificate…………dosare ale candidatilor,din 
care……………admise/………………..respinse/………….admise cu 
statut de rezerva.Situația dosarelor verificate este prezentată în tabelu de 

mai jos: 
 

Nr crt  Initiale 
Nume 

Nr 
inregistrare 
dosar 

Eligibilitate  Observatii 

     

     

     

 
Expert Gt 1   ______________________________ 
Expert Gt 2________________________________ 
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                                                                                        Anexa nr. 9 

Adresă de informare 
Activitatea 2 – Furnizarea serviciilor de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice aflate in situatie de 

dificultate  
Subactivitatea 2.1. – Selectia si inscrierea persoanelor varstnice aflate in dificultate din localitatea Gherla, 
precum si 

planificarea acordarii serviciilor sociale specifice 

 
Pin prezenta, Asociația Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj Napoca, vă 

aduce la cunoștință ca urmare a depunerii candidaturii dumneavoastră la 

procesul de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului Pocu” 

Solidaritate cu vârsta a treia’’, cod 126443 faptul că ați fost declarat 

ADMIS/RESPINS/REZERVĂ(urmand a fi explicitat statutul de 

admis,respins,rezerva) 

Informațiile listate în această adresă le veți regăsi și online www.caritas-

cluj.ro in tabelul persoanelor admise/respinse/rezerve după cu urmează: 

(Exemplu)  

Inițiale Nume 

Prenume 

Nr. dosar de 

înregistrare 

 Rezultat  

procedura de 

selectie 

X.C …./11/2019 Admis 

 

Intocmit de Expert Gt 

________________________ 

 

Data 

________________________ 

 

http://www.caritas-cluj.ro/
http://www.caritas-cluj.ro/
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                                                                                                 Anexa nr. 10 
Model lista rezultate candidature la procesul de selectie in 

GT 
Activitatea 2 – Furnizarea serviciilor de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice aflate in 
situatie de dificultate  

 
Subactivitatea 2.1. – Selectia si inscrierea persoanelor varstnice aflate in dificultate din localitatea 
Gherla, precum si 
planificarea acordarii serviciilor sociale specifice 
 

NR 
CRT 

INITIALE CANDIDAT NR DOSAR REZULTAT ANALIZA 
DOSARE 

1 I .L 51/12.11.2019 ADMIS 
 

2    
ADMIS 

3   … 
 

 

NR 
CRT 

INITIALE CANDIDAT NR DOSAR REZULTAT ANALIZA 
DOSARE 

1 P.S 12/09.09.2019  
RESPINS 

2    
RESPINS 

3    
…. 

 

NR 
CRT 

INITIALE CANDIDAT NR DOSAR REZULTAT ANALIZA 
DOSARE 

1 R.V 111/12.12.2019  
REZERVA 

2    
REZERVA 

3    
… 

 
 
 

Note explicative 
Admis- înseamnă că indepliniți criteriile de selecție și sunteți acceptat ca 

beneficiar în cadrul proiectului’’Solidritate cu vârsta a treia’’ 
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Respins- înseamnă că cel puțin momentan nu îndepliniți criteriile de 
eligibilitate specifice proiectului și nu puteți participa la activitățile 
desfășurate în cadrul proiectului’’ Solidaritate cu vârsta a treia’’ 
  
Rezerva-Sunteți acceptat cu statutul de rezervă în cadrul proiectului 
‘’Solidaritate cu vârsta a treia’’ acest lucru înseamnând ca sunteți eligibil 
dar datorită indisponibilității locurilor nu puteți fi declarat admis decât în 
situația în care un membru Gt existent renunță la poziția pe care o deține 
în proiect/este exclus din motive obiective. 
 

 


	ACORD DE FOTOGRAFIERE ȘI FILMARE

