
                                                                                                                                                                                                                             
 
Acest proiect este finantat                                                          Consiliul Raional Ungheni          Municipiul Iași 
    de Uniunea Europeana     
 

           

PROIECT: Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași 

care vizează eficientizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni/ RETRANS 

Cod EMS/ENI: 1HARD/3.1/22 

 

Metodologie recrutare grup țintă și echipe de supervizare și 

consultare 

 

1. CONTEXT 

Proiectul RETRANS are ca obiectiv general dezvoltarea relațiilor economice în regiunea Iași-

Ungheni prin îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona de frontieră pentru a facilita 

accesibilitatea și tranzitul mărfurilor și persoanelor la punctul de frontieră Sculeni (RO) - 

Sculeni (MD) pentru o perioadă de 24 de luni. 

2. GRUPUL ȚINTĂ ȘI BENEFICIARII FINALI 

Grupul țintă al proiectului are o structură în oglindă pentru fiecare din cei doi parteneri ai 

proiectului. În grupul țintă vor fi incluși: 

 15 Reprezentanți ai persoanelor juridice din zona economică liberă Ungheni-

Business. 

- Persoanele juridice din ZEL Ungheni-Business produc bunuri și servicii pentru 

export, cum ar fi producția industrială de bunuri, cu excepția alcoolului etilic și a 

producției de alcool; desfășoară activități de  sortare, ambalare, marcare și alte 

operațiuni similare cu mărfurile tranzitate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova; 

activitate de comerț exterior; alte tipuri de activități auxiliare necesare pentru 

desfășurarea activităților indicate mai sus (precum servicii comunale, depozitare, 

construcții, catering, etc.) 
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 15 Reprezentanți ai persoanelor juridice din Parcul Științific și Tehnologic 

TehnopolIS 

- Grupul țintă al proiectului este format din reprezentanții persoanelor juridice 

din Parcul Științific și Tehnologic Tehnopolis și angajații acestora. Parcul a fost 

înființat pentru a utiliza rezultatele cercetării, pentru a aplica tehnologii avansate în 

procesul economic și pentru a spori participarea instituțiilor de învățământ superior 

la procesul de dezvoltare economică și socială prin știință și tehnologie. Biroul vamal 

de frontieră Iași funcționează pe teritoriul parcului. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: 

 angajații persoanelor juridice din ZEL Unghei-Business – Ungheni 

- Vor utiliza infrastructura reabilitată în cadrul proiectului 

- 2778 angajați ai 36 de firme (date din 2017) 

 angajații persoanelor juridice din cadrul Parcului Tehnologic și Științific TehnopolIS – 

Iași 

- Vor utiliza infrastructura reabilitată în cadrul proiectului 

- 38 de persoane juridice (2017) – nu au fost disponibile date privind numărul 

de angajați 

 Companii de transport terestru de mărfuri din România (Regiunea Nord-Est) și 

Republica Moldova care staționează pentru operațiuni vamale:  estimat la 348 

companii de transport din R. Moldova și 411 companii de transport din România. 

 Cetățenii orașului Ungheni: 30.804 persoane predispuse să tranziteze zona rutieră 

reabilitată. De asemenea, drumul va fi tranzitat de cetățenii care locuiesc în regiunea 

centrală a Republicii Moldova în drumul lor către punctul de vamă Sculeni. Drumul 

vizat pentru reabilitare în cadrul proiectului este tranzitat zilnic de 50 de autoturisme 

și 10 camioane. 
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3. PARTICPAREA GT LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

Membrii grupului țintă vor fi implicați în activitățile proiectului după cum urmează: 

- vor participa la ședințe focus grup în care se vor dezbate probleme legate de 

îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere, se vor căuta soluții, se vor propune 

direcții de acțiune prioritare în vederea dezvoltării unui plan de acțiune pentru 

îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere. Cetățenii membri ai grupului țintă vor fi 

implicați activ în activitatea de monitorizare a componentei de infrastructură din 

cadrul proiectului.  

- vor participa la activități evenimente de networking transfrontalier, împreună cu 

reprezentanți ai autorităților publice locale de pe ambele părți ale frontierei comune. 

- vor fi invitați la conferințele de presă organizate în cadrul proiectului 

În afara activităților descrise mai sus, membrii grupului țintă vor avea oportunitatea să facă 

parte din Echipele de Consultare și Supervizare a Implementării Proiectului, să efectueze 

vizite proprii de monitorizare a implementării infrastructurii vizate în proiect, să înainteze în 

scris feed-back legat de implementarea acțiunilor, sugestii, sesizări. Orice feed-back, 

sugestie, sesizare va fi îndosariată de echipa de implementare a proiectului și va fi discutată 

în cadrul ședințelor ordinare și ședințelor executive de proiect pentru informarea deciziilor 

de implementare a acțiunilor necesare.  

 

4. CONDIȚII ELIGIBILITATE ȘI DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

Condițiile de eligibilitate și documentele necesare înscrierii în grupul țintă: 

- vârsta de peste 18 ani (inclusiv), copie CI  
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- copie certificat înregistrare al firmei reprezentate; document atestând prezența fie a 

sediului social, fie a unui punct de lucru al firmei în cadrul ZEL Ungheni-Business/ 

TehnopolIS Iasi,  

- adeverință salariat atestând încadrarea în muncă în cadrul firmei reprezentate 

 

5. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

Procedura de înscriere va fi lansată printr-un anunț public afișat pe website-urile celor 2 

parteneri de proiect: Consiliul Raional Ungheni/ Municipiul Iasi în secțiunea dedicată 

proiectului RETRANS. 

Anunțul referitor la înscrierea în grupul țintă va conține detalii asupra perioadei și orarului de 

înscriere, manierei/ locației în care înscrierea va avea loc, condițiile de eligibilitate și 

documentele necesare înscrierii, persoanele de contact din partea partenerilor pentru 

procedura de înscriere.  

Înscrierile se vor face prin completarea formularului de înscriere în grupul țintă, aceste 

formulare, cu detaliile specifice pentru fiecare categorie vizată (cetățeni, reprezentanți ai 

mediului de afaceri, reprezentanți ai entităților locale) pot fi regăsite în anexele prezentei 

metodologii – Anexa GT1  

Înscrierile se vor face  în ordinea solicitărilor primite, cu condiția respectării criteriilor de 

eligibilitate, în măsura locurilor disponibile.  Solicitările de înscriere primite după 

completarea celor 15 locuri disponibile (pentru fiecare partener) vor fi trecute în lista de 

rezervă a grupului țintă.   

Calitatea de membru al grupului țintă va fi deținută pe toată perioada de implementare a 

proiectului, inclusiv după această dată în cazul prelungirii perioadei de implementare.  

Membrii grupului țintă au obligația de a anunța partenerii de în momentul în care există 

schimbări care afectează condițiile necesare de încadrare în grupul țintă (schimbare a locului 

de muncă de natură să le schimbe reprezentativitatea față de firma în reprezentarea căreia 

s-au înscris în GT inițial, insolvența firmei reprezentate, mutarea sediului social sau 

închiderea punctului de lucru de pe teritoriul acoperit de proiect) 
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În cazul în care pe durata implementării proiectului membri ai grupului țintă devin 

indisponibili pentru participare la activitățile proiectului, noi membri vor fi înscriși în grupul 

țintă din lista de rezervă (Anexa GT2), în funcție de disponibilitatea acestora pentru 

activitatea respectivă, urmărindu-se acoperirea necesarului de participanți din GT la fiecare 

activitate (focus – grup, eveniment de networking).  Persoanele din lista de rezervă for fi 

contactate și vor completa formularul de înscriere în grupul țintă, prezentând aceleași 

documente prezentate mai sus în secțiunea 4 a prezentei metodologii. Persoanele recrutate 

din lista de rezervă vor deveni membri ai GT în locul persoanei înlocuite pe toată perioada de 

implementare rămasă.  

În cazul în care minimul de participanți la activitățile proiectului nu poate fi acoperit nici prin 

apelarea la lista de rezervă, procedura de recrutare va fi reluată cu un nou anunț de 

recrutare publicat pe website-ul partenerului de proiect.   

 

 

6. ORGANIZAREA ECHIPELOR DE SUPERVIZARE ȘI CONSULTARE A IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

Fiecare partener de proiect va crea o echipă de supervizare și consultare, formată din 10 

membri ai comunităților locale / mediului de afaceri local, care va fi consultată pentru a 

implementa aspectele privind componenta de infrastructură vizată în cadrul proiectului: 

determinarea termenilor de referință, atribuirea contractelor, implementarea și 

supravegherea lucrărilor în teren. O consultare publică cu privire la toți pașii menționați va fi, 

de asemenea, disponibilă pe site-ul web și în avizierul instituțiilor locale. În acest fel, 

partenerii vor câștiga sprijinul mediului de afaceri local și al cetățenilor pentru realizarea 

obiectivelor proiectului, dar, de asemenea, vor spori încrederea în autoritățile publice locale 

și în gestionarea corectă a fondurilor publice. 

Implicarea părților interesate poate îmbunătăți procesul de proiectare, integrarea, 

acceptarea și sprijinul public pentru infrastructura dezvoltată în cadrul proiectului.  

Echipele de Supervizare și Consultare a Implementării Proiectului pot să efectueze vizite 

proprii de monitorizare a implementării infrastructurii vizate în proiect, să înainteze în scris 

feed-back legat de implementarea acțiunilor, sugestii, sesizări. Orice feed-back, sugestie, 

sesizare va fi îndosariată de echipa de implementare a proiectului și va fi discutată în cadrul 
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ședințelor ordinare și ședințelor executive de proiect pentru informarea deciziilor de 

implementare a acțiunilor necesare.  

Echipele de Supervizare și Consultare a Implementării Proiectului se vor întruni în ședințe 

proprii, cu o frecvență cel puțin bianuală, cu participarea a cel puțin un reprezentant al 

echipei de proiect RETRANS. În cadrul acestor ședințe se va discuta progresul înregistrat în 

implementarea proiectului, precum și maniera în care sugestiile/ feed-back-ul, sesizările 

înaintate de membrii echipei de supervizare au fost integrate în procesul decizional al 

echipei de implementare a proiectului. 

 

7. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN ECHIPELE DE SUPERVIZARE ȘI CONSULTARE A 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Procedura de înscriere va fi lansată printr-un anunț public afișat pe website-urile celor 2 

parteneri de proiect: Consiliul Raional Ungheni/ Municipiul Iasi în secțiunea dedicată 

proiectului RETRANS. 

Anunțul va fi diseminat și către firmele care activează în ZEL Ungheni-Business/ TehnopolIS 

Iași, precum și către alte categorii de persoane juridice potențial interesate de activitățile și 

rezultatele vizate în proiect (firme de transport persoane, firme de transport mărfuri), și alte 

categorii de stakeholders.  

Anunțul referitor la înscriere va conține detalii asupra perioadei și orarului de înscriere, 

manierei/ locației în care înscrierea va avea loc, condițiile de eligibilitate și documentele 

necesare înscrierii, persoanele de contact din partea partenerilor pentru procedura de 

înscriere.  

Înscrierile se vor face prin completarea formularului de înscriere în echipa de supervizare și 

consultare (ANEXA ESC1). 

Înscrierile se vor face  în ordinea solicitărilor primite, cu condiția respectării criteriilor de 

eligibilitate, în măsura locurilor disponibile.   

Calitatea de membru al echipei va fi deținută pe toată perioada de implementare a 

proiectului, inclusiv după această dată în cazul prelungirii perioadei de implementare.  
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8. CONDIȚII ELIGIBILITATE ȘI DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ECHIPELE DE 

SUPERVIZARE ȘI CONSULTARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Membrii echipelor de supervizare și consultare nu sunt necesar membri ai grupului țintă ai 

proiectului. Aceștia pot fi simpli membri ai comunității, în calitate civilă, sau ca reprezentanți 

ai unor persoane juridice al căror obiect de activitate este legat/ influențat de activitățile 

desfășurate în cadrul proiectului. 

Condițiile de eligibilitate și documentele necesare înscrierii: 

- vârsta de peste 18 ani (inclusiv)/ copie CI  

- domicilierea pe raza municipiului Ungheni/ Iași sau 

- reprezentant al unei persoane juridice direct interesate în activitățile proiectului 

(firmă de transport etc.) / copie CI și adeverință salariat  

 

9. ÎNDOSARIERE  

Prezenta metodologie, anunțurile de recrutare, formularele de înscriere în grupul țintă/ 

echipele de supervizare completate și semnate, documentele suport (copii CI, certificate de 

înregistrare firmă, adeverințe salariat, documente atestând punct lucru pe teritoriul vizat 

conform secțiunii 4), lista de rezervă  a membrilor grupului țintă – vor fi îndosariate în 

dosarul tehnic al proiectului – secțiunea Grup Țintă. 

 

 

Petre Violeta 

24.09.2021 
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Anexa GT1          Data:  

PROIECT: Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași 

care vizează eficientizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni/ RETRANS 

Cod EMS/ENI: 1HARD/3.1/22 

Formular înscriere grup țintă 

 

Se atestă prin prezenta înscrierea dlui/ dnei..............................................................., 

domiciliat în .................................................., posesor al CI seria...............nr............................, 

tel/mobil..................................., email............................................, reprezentant al 

firmei......................................................,CUI...................................,     J..................................., 

cu sediul/ punctul de lucru în................................................................, în calitate 

de.....................................................,  în cadrul grupului țintă al proiectului ” Reabilitarea 

infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași care vizează eficientizarea 

traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni”.  

Persoanele membre ale grupului țintă vor participa la activități din cadrul proiectului 

(conferințe de presă, ședințe focus grup în care se vor dezbate probleme legate de 

îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere, se vor căuta soluții, se vor propune direcții de 

acțiune prioritare în vederea dezvoltării unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea 

infrastructurii transfrontaliere, activități de networking transfrontalier). 

Formularul este însoțit de  

- o copie CI a reprezentantului.  
- o copie a certificatului de înregistrare al firmei reprezentate sau 
- Copie document atestând prezența pe teritoriul ZEL Ungheni-Business/ TehnopolIS 

Iași a unui punct de lucru al firmei respective în cazul în care firma are sediul social în 
afara teritoriului vizat. 

- adeverința salariat 
 

Reprezentant al echipei RETRANS    Membru al grupului țintă 

Nume, prenume:      Nume, prenume: 

         

Semnătura:       Semnătură:   
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Anexa GT2            

 

PROIECT: Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași 

care vizează eficientizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni/ RETRANS 

Cod EMS/ENI: 1HARD/3.1/22 

 

Lista de rezervă GT  

Nume, prenume Domiciliu Contact 
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Anexa ESC1          Data:  

PROIECT: Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași 

care vizează eficientizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni/ RETRANS 

Cod EMS/ENI: 1HARD/3.1/22 

Formular înscriere Echipa de Supervizare și Consultare 

 

Se atestă prin prezenta înscrierea dlui/ dnei..............................................................., 

domiciliat în ................................., posesor al CI seria...............nr............................, 

tel/mobil..................................., email............................................, reprezentant al 

firmei......................................................,CUI...................................,     J..................................., 

cu sediul în................................................................, în calitate 

de.....................................................,  în cadrul Echipei de Supervizare și Consultare din 

cadrul proiectului ” Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră 

Ungheni-Iași care vizează eficientizarea traficului în punctul de trecere a frontierei 

Sculeni”.  

Formularul este însoțit de  

- o copie CI a reprezentantului.  
- adeverință salariat în cazul reprezentării unei persoane juridice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentant al echipei RETRANS  Membru al Echipei de Supervizare și Consultare 

Nume, prenume:     Nume, prenume: 

         

Semnătura:      Semnătură:    


