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SCOPUL SI OBIECTIVELE PROCEDURII
Prezenta metodologie este realizata in vederea selectării si înregistrării grupului țintă in cadrul
proiectului “Educație si Profit” – contract de finanțare nr 24585/22.12.2021 – POCU/829/ 6/13/ 140965.
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor
de formare, facilitarea tranziției de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a
sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a
competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de
învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial
loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC1 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI2.
Apel: POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de învatare/ cercetare/
inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv
identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
Parteneriatul pentru implementarea proiectului este format din:
• FUNDATIA CORONA - Lider de parteneriat/Partener 1
• CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI – Partener 2
• UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI –
Partener 3
Proiectul ,,Educație si Profit” își propune să susțină antreprenoriatul si să consolideze gradul de
ocupare al absolvenților din învățământul superior din Regiunile Nord Est si Sud Est in domenii de
activitate cu potențial competitiv. In acest sens, in cadrul proiectului va fi implementat un program de
dezvoltare antreprenoriala adresat unui nr de minim 350 de beneficiari eligibili structurat pe doua
dimensiuni:
▪ dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin furnizarea de formare profesionala-curs FPC
„Competențe cheie, comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale” adresat celor
350 de beneficiari
▪ susținerea financiara prin alocare de granturi in valoare de maxim 40.000 euro/afacere pentru
minim 33 de planuri de afacere selectate in cadrul unei competiții, business-uri care activează
in domenii economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domenii de
specializare inteligenta conform SNCDI
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Activitatea in cadrul căreia se realizează procesul de selecție si înregistrare a grupul țintă:
Activitate: 2. INREGISTRAREA GRUPULUI TINTA
Subactivitatea 2.1. Selectarea si înregistrarea beneficiarilor
Obiectivele procedurii:
OS1. Stabilirea etapelor procesului de selecție si înregistrare si a instrumentelor de lucru / formularelor
utilizate in vederea înregistrării beneficiarilor.
OS.2 Stabilirea modalităților de organizare, păstrare si arhivare a documentelor generate de procesul
de selecție si înregistrare a grupul țintă.

REGLEMENTARI SPECIFICE APLICABILE
✓ Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020 POCU 2014-2020
✓ Ghidul solicitantului condiții specifice Innotech Student;
✓ Contract de finanțare nr. POCU/829/6/13/140965
✓ Ghidul indicatorilor POCU

DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ
Grupul țintă al proiectului include 350 de persoane ce vor fi selectate din rândul studenților care
urmează cursurile universitare la o instituție de învățământ superior acreditata publica sau privata din
regiunile vizate de acțiunea proiectului - Regiunea Nord Est si Regiunea Sud Est.
Cele 350 de persoane fac parte din următoarele categorii eligibile, conform prevederilor Ghidului
solicitantului condiții specifice Innotech Student:
▪ Studenți (ISCED 5-7) înmatriculați la data intrării în operațiune in cel puțin în anul 2 de studii
de licența.
▪ Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi)
▪ Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor
de învățământ superior) –înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii
La data intrării in operațiune, beneficiarii vor face dovada apartenentei la una din categoriile
enumerate prin adeverința de student –dovada ca urmează cursurile unei universități, publice sau
private, din Regiunile Nord Est sau Sud Est.
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Beneficiarii au domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est, Sud-Est,
Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru) cât si în regiunea mai dezvoltata
(București Ilfov).
Toate afacerile sprijinite in proiect vor fi localizate exclusiv in Regiunile Nord Est si Sud Est.
Conform prevederilor cererii de finanțare, la nivelul grupului țintă sunt asumate următoarele ținte:
- Distribuție de gen: includerea in grupul țintă a minim 123 femei (35% din grupul țintă)
- Localizare beneficiari: 50 de beneficiari vor avea domiciliul/reședința in mediul rural din
Regiunile Nord Est sau Sud Est.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ÎNREGISTRAREA IN GRUPUL ȚINTĂ
Pentru ca o persoana sa fie înregistrata in proiect trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele
condiții:
❖ urmează cursurile universitare la o instituție de învățământ superior acreditata publica sau
privata din Regiunea Nord Est sau Regiunea Sud Est si se afla intr-una dintre situațiile:
➢ este student (ISCED 5-7) – aspect demonstrat cu adeverința de studii din
care să reiasă că la data intrării în operațiune este înmatriculat în cel puțin
anul 2 de studii de licență;
➢ este Doctorand în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți
doctoranzi);
➢ este cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile
organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați la
data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii;
❖ are domiciliul/ reședința în oricare dintre regiunile de dezvoltare ale României - regiunile
mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest
și Centru cât și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.
Nu pot fi înregistrați in grupul țintă al proiectului persoanele care, deși îndeplinesc condițiile de
eligibilitate, dețin un certificat de absolvire „Competențe cheie, comune mai multor ocupații –
competențe antreprenoriale” obținut in urma participării la un curs de formare profesionala derulat in
cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile (situație de dubla finanțare a serviciului oferit in proiect).
In grupul țintă vor fi incluse doar persoanele care respecta criteriile de eligibilitate, înregistrarea
realizandu-se in ordinea înscrierii.
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DOCUMENTE CARE TREBUIE PREZENTATE DE BENEFICIARI IN VEDEREA STABILIRII
ELIGIBILITĂȚII
In vederea verificării eligibilității si înregistrării in proiect, beneficiarii vor prezenta următoarele
documente:
A. Documente necesare verificării cerințelor de eligibilitate:
Nr.
Condiție de participare
Document doveditor
Crt.
1
Încadrarea in categoriile de grup țintă:
✓ Adeverință de studii din care să reiasă faptul că
la data intrării în operațiune (în prima zi de curs
1.1. Studenți (ISCED 5-7)
de competențe antreprenoriale) este înmatriculat
cel puțin în anul 2 de studii de licență
✓ Adeverință de studii din care să reiasă faptul că
la data intrării în operațiune (în prima zi de curs
Doctoranzi în ciclul de studii
de competențe antreprenoriale) urmează studiile
1.2. universitare de doctorat
universitare de doctorat
(studenți doctoranzi)

Cursanți (ISCED 4, nivel 5 de
calificare, înmatriculați în
1.3. colegiile organizate la nivelul
instituțiilor de învățământ
superior)

2

Au domiciliul/ reședința în
regiunile mai puțin dezvoltate
ale României: Nord-Est, SudEst, Sud Muntenia, Sud-Vest
Oltenia , Vest, Nord-Vest și
Centru cât și în regiunea mai
dezvoltată București-Ilfov

✓ Adeverință de studii din care să reiasă faptul că
la data intrării în operațiune (în prima zi de curs
de competențe antreprenoriale) sunt înmatriculați
în cel puțin anul 2 de studii – la unul dintre
colegiile organizate la nivelul instituțiilor de
învățământ superior
✓ Carte de identitate (inclusiv viza de flotant unde
este cazul) – domiciliul in regiunile mai puțin
dezvoltate ale României (Nord-Est, Sud-Est, Sud
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și
Centru cât și în regiunea mai dezvoltată
București-Ilfov

B. Documente necesare completării Formularului de
dosarului de beneficiar:
Nr.
Document
Crt.
Actele care dovedesc ultimele studii absolvite 1.
Diploma/Foaie matricolă/Adeverința pentru
ultima formă de învățământ absolvită

înregistrare a grupului țintă si constituirea
Informație necesara
Completarea Formularului de
înregistrare a grupului țintă si
realizarea dosarului de beneficiar
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2.

Certificat de naștere
Certificat de căsătorie, hotărârea de divorț sau
orice alt document care face legătura intre
documentele emise pe nume diferite in cazul
aceleiași persoane (diplome, carte de identitate
etc) – unde este cazul

Completarea Formularului de
înregistrare a grupului țintă si
realizarea dosarului de beneficiar

Toate documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentării.
Înregistrarea in grupul țintă / completarea dosarului individual al beneficiarului se realizează după
furnizarea tuturor documentelor mai sus menționate.

ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE SI ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ȚINTĂ
In procesul de selecție si înregistrare a grupului țintă vor fi parcurse următoarele etape:
▪ contactarea de către Asistenții înregistrare GT din echipele partenerilor a potențialilor
beneficiari care si-au exprimat interesul pentru participarea la proiect, urmare a acțiunilor de
informare si promovare derulate in proiect, si programarea pentru înregistrare
▪ informarea potențialilor beneficiari cu privire la legislația si masurile luate in proiect pentru
protecția datelor cu caracter personal - participanții la activitățile proiectului vor fi informați
despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale
vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/
contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale in
domeniu;
▪ colectarea documentelor de înscriere si verificarea eligibilității beneficiarilor;
▪ completarea si asumarea de către beneficiar a formularelor din dosarul beneficiarului;
▪ completarea formularului electronic de înregistrare individuală a participanților și validarea
acestuia – introducerea in baza de date electronica a grupului țintă POCUForm Validarea
formularului se realizează de către Manager client responsabil GT, expertul responsabil cu
operarea înregistrărilor grupului țintă in POCUForm si raportarea indicatorilor proiectului.
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INTEGRAREA PRINCIPIILOR EGALITĂȚII DE ȘANSE SI GEN, TRATAMENT EGAL SI
NEDISCRIMINARE IN PROCESUL DE SELECȚIE SI ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ȚINTĂ.
Masuri prevăzute pentru facilitarea accesului in grupul țintă, participarea la activitățile si serviciile
proiectului a tuturor persoanelor interesate:
- utilizând preponderent comunicarea in mediul online, acțiunile de informare prevăzute in
cererea de finanțare – subactivitatea 1.1. Derulare acțiuni de informare si promovare a
programului de dezvoltare antreprenoriala susținut in proiect, favorizează accesul egal si
nediscriminatoriu la informație a tuturor potențialilor beneficiari indiferent de gen, rasa, etnie,
categorie sociala s.a.;
- accesul la informațiile privind proiectul este deschis, accesibil tuturor celor interesați indiferent
de categoria sociala, vulnerabilitate/dizabilitate etc atât prin utilizarea preponderanta a
mediului online cat si prin mesajele transmise si modul de comunicare abordat –comunicare
clara, adecvata/adaptata segmentului de public vizat cu utilizarea mediilor de comunicare
utilizate de studenți;
- accesul in grupul țintă si participarea la activități proiectului sunt deschise tuturor persoanelor
care îndeplinesc condițiile de eligibilitate fără a discrimina în funcție de rasă, etnie, sex sau
orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, stare civilă, situație economică sau orice
alte asemenea criterii de natura discriminatorie;
- țintă de gen asumata la nivelul grupului țintă (35% femei urmărita si in componenta de alocare
granturi) a fost stabilita in baza statisticilor privind distribuția pe sexe a asociaților/acționarilor
in cadrul IMM-urilor la nivelul Regiunilor Nord Est si Sus Est;
- pentru facilitarea înscrierii si eficientizarea procesului de evaluare si înregistrare, potențialii
beneficiari pot completa online un formular de înregistrare, formular promovat la nivelul
potențialilor beneficiari prin mijloace si medii de comunicare familiare/accesibile profilului
populației vizate – studenți; in baza formularului, aplicații sunt ulterior contactați telefonic si
programați pentru înregistrare;
- in situația persoanelor cu dizabilități si/sau dificultăți de deplasare, procedura de înregistrare
se va derula preponderent in mediul online, pentru obținerea semnăturilor experții deplasanduse la locația accesibila/indicata de către beneficiar;
- platformele de comunicare/canalele de lucru utilizate sunt ușor de utilizat, accesibile
persoanelor cu dizabilități, aspect urmărit inclusiv la nivelul spatiilor/infrastructurii utilizate in
procesul de înregistrare al grupului țintă (facilitați pentru persoanele cu dizabilități – rampa, lift
specific conform normativelor tehnice etc);
- in relația cu potențialii beneficiari si grupul țintă, experții implicați in procesul de selecție si
înregistrare au obligația stabilita prin fisa postului de a trata cu respect toate persoanele cu
care intra in contact si își oferă serviciile cu respect pentru ființa umană şi pentru mediul
înconjurător, fără a discrimina în funcție de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri
politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educație, stare civilă, situație economică
sau orice alte asemenea criterii de natura discriminatorie;
- la nivelul partenerilor, prin regulamentele interne (ROI/ROF, proceduri si standarde etc), sunt
definite codurile de etica corespunzătoare cu interzicerea formelor discriminatorii la nivel de
limbaj si conduita (prejudecați, atitudini, practici discriminatorii etc);
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prin masurile incluse proiectul respecta reglementările care interzic discriminare - Directiva
2000/78/CE din 27.11.2020; Directiva 2000/43/CE; Directiva 97/80/CE din 15.12.1997;
Directiva 79/7/CE; Directiva 75/117/CE
Toți beneficiarii proiectului vor avea acces egal si nediscriminatoriu la activitățile si serviciile adresate
grupului țintă.
Pentru situațiile in care o persoana – beneficiar/potențial beneficiar - considera ca a fost suspus unui
tratament discriminatoriu in procesul de selecție si înregistrare in grupul țintă, aceasta se poate adresa
instituțiilor in drept, respectiv Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, cu respectarea
cadrului legal aplicabil - https://www.cncd.ro/depune-o-petitie/
La nivelul proiectului, pentru sesizarea unor astfel de situații, persoanele se pot adresa in scris
Managerului de client responsabil GT la adresa de e-mail: antreprenoriat@fundatiacorona.ro
-

ORGANIZAREA, PĂSTRAREA SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR GENERATE DE PROCESUL
DE SELECȚIE SI ÎNREGISTRARE A GRUPUL ȚINTĂ
Constituirea dosarelor individuale ale beneficiarilor înregistrați in grupul țintă constituie sarcina
Asistenților înregistrare GT.
Pentru fiecare beneficiar se constituie un dosar individual care include:
Document
Formular GDPR
informare obligatorie în baza Regulamentului European 679/2016
privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date si consimțământul
beneficiarului
Formular de înregistrare a grupului țintă în original
Adeverință care atestă statutul de:
- Student (ISCED 5-7, anul II de studii)
- Doctorand în ciclul de studii universitare de doctorat
- Cursant (ISCED 4 – nivel de calificare 5, înmatriculați la colegiile
organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior, cel puțin
anul 2 de studii)
Actul de identitate valabil
Certificat de naștere
Certificat de căsătorie, hotărârea de divorț sau orice alt document care
face legătura intre documentele emise pe nume diferite in cazul
aceleiași persoane (diplome, carte de identitate etc) – unde este cazul

Forma documentului –
copie/original
Original
Original

Original

Copie
Copie
Copie
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Diploma/Foaie matricolă/Adeverința pentru ultima formă de învățământ
absolvită
Declarație cu privire la ne/participarea la alte programe/servicii de
același tip finanțate de Uniunea Europeană (declarație privind evitarea
dublei finanțări)
Declarație de angajament privind furnizarea de informații cu privire la
calitatea de participant in proiect

Copie
Original
Original

După constituire, dosarele in format fizic sunt arhivate la sediul Beneficiarului – Liderul de parteneriat
Fundația Corona.
Se va menține legătura cu beneficiarii înregistrați in grupul țintă pe tot parcursul programului de
furnizare servicii și vor fi înregistrate constant eventualele modificări, schimbări survenite în privința
documentelor, datelor de contact pana la ieșirea din operațiune.
După caz, se vor înregistra cereri de retragere sau se vor consemna abandonurile.
Pe toata perioada de implementare a proiectului se va răspunde solicitărilor de clarificări/ întrebărilor
privind desfășurarea activităților si rolul grupului țintă in cadrul acestor activități.

MENȚIUNI FINALE
Prezenta metodologie și formularistica de înregistrare vor fi aduse la cunoștință tuturor membrilor
echipei de implementare implicați în procesul de informare, recrutare, selecție și înregistrare a grupului
țintă;
Prezenta metodologie este revizuibilă ori de câte ori va fi nevoie
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FORMULARE SPECIFICE - ANEXE
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OPIS
Grup țintă proiect: ,,Educație si Profit” Cod MySMIS2014: 140965
PERSOANE (CURSANȚI, STUDENȚI) CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN PENTRU TRANZIȚIA DE LA
ȘCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ
NUME SI PRENUME:
OBS.
Formular de înregistrare a grupului țintă în original
Certificat de naștere
Certificat de căsătorie (daca este cazul)
Carte de identitate
Diploma/Foaie matricolă/Adeverința pentru ultima formă de învățământ
absolvită
Documente care atestă încadrarea în categoria de GT a programului:
Adeverință (în original) care atestă statutul de:
- Student (ISCED 5-7, anul II de studii)
- Doctorand în ciclul de studii universitare de doctorat
- Cursant (ISCED 4 – nivel de calificare 5, înmatriculați la colegiile organizate
la nivelul instituțiilor de învățământ superior, cel puțin anul 2 de studii)
Declarații
- Declarație cu privire la ne/participarea la alte programe/servicii de
același tip finanțate de Uniunea Europeană (declarație privind
evitarea dublei finanțări)
- Declarație de angajament privind furnizarea de informații cu privire
la calitatea de participant in proiect
Formular GDPR
Alte documente:

Date de contact
Telefon:
Adresă de email:

Observații:

“Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
PROIECT: ”Educație si Profit”, Cod MySMIS2014: 140965
INFORMAREA PERSOANEI VIZATE
Această informare este obligatorie în baza Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate de urmatoarele organizatii avand calitatea de parteneri cadrul proiectului mai sus –
mentionat :
1. FUNDAȚIA CORONA, cu sediul social în Municipiul Iași, str. Calea Chisinaului, nr. 23A, cod poștal 700265, jud. Iași, CIF
11688836, Cod RPJFSP 8/PJ/1999, telefon: 0232 244530, fax: 0232 244536, poștă electronică: office@fundatiacorona.ro
2. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI, cu sediul în Municipiul Iași, Str. B-dul Carol I, nr. 27, cod poștal
700507, jud. Iași, CIF RO3422492, telefon 0374 462462, fax: 0374 462463, poștă electronică: cciasi@cciasi.ro
3. UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI, cu sediul în Municipiul Iasi, Aleea M.
Sadoveanu, nr. 3, cod poștal 700490, jud. Iași, CIF 4541840, telefon: 0232407407, fax: 0232260650, poștă electronică:
rectorat@uaiasi.ro
Datele dvs. vor fi prelucrate legal, pe baza consimțământului dvs., în conformitate cu art. 6, alin 1, lit. (a) si (b) din
Regulamentul 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, în scopul implementării proiectului PROIECT:
”Educație si Profit”, Cod MySMIS2014: 140965, conform contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/140965
Prelucram legal datele Dvs. cu caracter personal pentru:
−
−
−
−
−
−
−

Înscrierea Dvs. in proiect prin completarea Anexa 8 - Formularul de înregistrare individuală a participanților la
operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020, formular furnizat de AM POCU;
Realizarea dosarului Dvs. de participant in proiect;
Completarea si transmiterea pachetului de fișiere POCUForm.B catre OIR NE, AM POCU, conform procedurilor
stabilite de AM POCU;
Întocmirea documentelor si a situațiilor necesare pentru includerea Dvs. pentru a respecta prevederile din toate
documentele cadru care reglementeaza derularea proiectului ;
Întocmirea documentelor necesare conform prevederilor legale pentru serviciile de formare profesionala si
dezvoltare antreprenoriala al căror beneficiar sunteți Dvs.;
Întocmirea documentelor si raportarilor obligatorii care trebuie realizate de partenerii din proiect conform
legislatiei in domeniul furnizării serviciilor de formare profesionala, instruirii si dezvoltării antreprenoriale;
Respectarea obligațiilor legale ale partenerilor din proiect privind realizarea si transmiterea rapoartelor tehnice si
financiare, a documentelor/situațiilor in legătura cu implementarea proiectului, in care Dvs. sunteți participant;

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
− nume si prenume,
− adresă domiciliu,
− adresa reședință,
− cod numeric personal,
− data și locul nașterii,
− serie și număr act de identitate,
− date certificat de naștere,
− starea civilă
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−
−
−
−
−
−
−

−
−

date certificat de căsătorie,
date acte de studii,
telefon,
e-mail,
semnătură,
imagine/poza,
status asumat prin bifarea unei căsuțe din Anexa 8 privind includerea Dvs. categoria de persoana dezavantajata
(sunteți migrant si/sau trăiți in gospodarii fără persoane ocupate si/sau traiti in gospodarii fara persoane ocupate
cu copii aflati in intretinere si/sau traiti in gospodarii alcatuite dintr-un parinte unic cu copil aflat in întreținere
si/sau faceți parte dintr-o minoritate si/sau sunteți persoana fără adăpost si/sau afectata de excluziunea locativa
si/sau sunteți de etnie roma si/sau sunteți participant de origine străină si/sau sunteți participant cu dizabilități
si/sau traiti intr-o comunitate marginalizata si/sau alta situație), daca este cazul,
cetățenia,
date privind situația Dvs. pe piața forței de munca

Datele dvs. vor fi divulgate, in functie de serviciile de care beneficiati in proiect, către următoarele categorii de destinatari,
cu garanția implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la transfer a datelor cu caracter personal:
− Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene,
− Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
− Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea
Nord Est,
− Ministerul Muncii și Protectiei Sociale,
− Ministerul Educatiei si Cercetarii,
− Comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților,
− Autoritatea de audit,
− Orice alt organism/institutie/autoritate ce are drepturi de verificare, control conform legii in domeniul formarii
profesionale a adulților, instruirii si formarii antreprenoriale, fondurilor europene
Nu vom transfera datele dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o altă organizație internațională.
Stocăm datele Dvs. cu caracter personal pe toată durata contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/140965 (plus 3 ani
de la încetarea contractului – perioada de prescripție) sau până la retragerea consimțământului dvs.
Retragerea consimțământului se face la fel de ușor ca acordarea acestuia, printr-o cerere scrisă depusă la sediul organizației
sau prin e-mail. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acordului.
În sensul Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile dvs.:
− Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
− Dreptul la acces – puteți cere acces la datele dvs. personale;
− Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
− Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de voință, în
cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
− Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați
exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
− Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru
legitim;
− Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
− Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs.,
îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată
anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Mi s-a adus la cunostințã cã perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este în funcţie de:
- prevederi din documentele, actele normative din România şi Uniunea Europeanã în legãturã cu prelucrarea
datelor cu caracter personal ;
- prevederi din documentele, actele normative pentru programele operaţionale finanţate de Uniunea Europeanã
aflate în implementare în România ;
- prevederi din acte normative, ghiduri, documente aferente Programului Operaţional Capital Uman;
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- prevederi din acte normative, documente emise de Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene;
- prevederi cuprinse in contractul de finanţare ;
- prevederi din acte normative, documente în legãturã cu formarea profesionalã a adulţilor;
- prevederi din acte normative, documente emise de Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale;
- prevederi din acte normative, documente emise de Ministerul Educaţiei si Cercetarii;
Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., vă puteți adresa Operatorului de prelucrare a
datelor cu caracter personal la datele de contact anterior menționate sau Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, 0318.059.211).
Nu vă prelucrăm datele personale în sistem automatizat pentru crearea unui profil.
Nume si prenume

__________________________________

Semnătură

__________________________________

Data

__________________________________

CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul/a ....................................................................................................., în baza Art. 7 din Regulamentului European
679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date

−
−

−

[ ] SUNT
[ ] NU SUNT
de acord ca fotografiile în care apare distinct imaginea mea, colectate in activitatile din proiect să fie prelucrate
pentru:
întocmirea portofoliului de imagini al proiectului în scop de promovare proiect si activități / mediatizare /
diseminare, pe toate platformele oficiale de comunicare ale partenerilor, site-uri oficiale, conturi oficiale pe
rețele de socializare ;
în scop justificativ, financiar contabil și pentru întocmirea rapoartelor tehnice, pentru a executa Contractul de
finanțare nr. POCU/829/6/13/140965

Am luat la cunoștință despre faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment și că retragerea acestuia nu
afectează legalitatea prelucrării datelor personale efectuată anterior retragerii consimțământului.
Declinarea răspunderii
Dacă în afară de organizatori, alte persoane prezente la evenimente din cadrul proiectului, indiferent de calitatea în care
sunt prezente, dacă sunt sau nu operatori de date cu caracter personal, prelucrează datele dvs., oricare ar fi ele și în orice
modalitate, date personale, fotografii, înregistrări audio - video, partenerii din proiect își declină orice responsabilitate și se
va aplica legislația specifică categoriei juridice din care face parte terțul, iar utilizarea datelor de către acesta, va fi
reglementată între dvs. și cealaltă parte, fără să se implice responsabilitatea organizatorului în niciun mod.

Nume si prenume

__________________________________

Semnătură

__________________________________

Data

__________________________________
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“Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
PROIECT: ”Educație si Profit”, Cod MySMIS2014: 140965

DECLARAŢIE
cu privire la ne/participarea la alte programe/servicii de acelaşi tip finanţate de Uniunea Europeană

Subsemnata/ul: ____________________________________________________________________________,
Domiciliat/ă în localitatea ________________________________, strada _____________________________,
Nr. ______, Bl. ______, Scara _______, Et. _______, Ap. ________, Județul ______________________________,
cu Reședința in:........................................................................................................................................................
legitimat(ă) cu C.I./Pașaport Seria ________, Nr. ________________, eliberat de _______________________,
la data _______________, având CNP ______________________________, în calitate de beneficiar al
proiectului „Educație si Profit” contract POCU/829/6/13/140965
sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarea situație cu
privire la participarea mea, în calitate de beneficiar, la activități in cadrul unor proiecte cu finanțare europeana:
A. Participare la programe de formare profesionala

AM PARTICIPAT la cursul: Competente antreprenoriale

NU AM PARTICIPAT la cursul: Competente antreprenoriale

B. Am beneficiat de subventie (grant) pentru infiintarea unei afaceri

DA
NU

Declar ca nu am urmat si nu sunt înscris / nu urmez in prezent cursul de competente antreprenoriale organizat
de alt furnizor de formare profesionala finanțat din fonduri europene nerambursabile. In cazul in care voi lua
decizia de a urma cursul de competente antreprenoriale cu un alt furnizor de formare, mă angajez sa anunț
imediat Fundația Corona si înțeleg ca acest lucru atrage in mod automat excluderea mea din proiect.

Semnătura: __________________
Data: _______________________

ANEXA 8
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:

……………..

Axă prioritară:

……………..

Titlu proiect:

……………………………………….

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
Localizare geografică:
Regiune:

………………………………………..

Județ:

…………………………………………

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)
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

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

……………………

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.

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 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 desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant

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:
………………….

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:
………………….

Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite

Entitate nou creată prin intervențiile POCU

Da

Nu

-

Denumire:

-

Adresa:

-

Județ:

-

Localitate:

-

Telefon:

-

Fax:

-

Email:

-

Website:

-

Cod unic de înregistrare fiscală:

-

Dată intrare în operațiune:

-

Dată ieșire din operațiune:

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….

“Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
PROIECT: ”Educație si Profit”, Cod MySMIS2014: 140965

DECLARAŢIE
de angajament privind furnizarea de informațiilor cu privire la calitatea de participant în proiect

Subsemnata/ul: ____________________________________________________________________________,
Domiciliat/ă în localitatea ________________________________, strada _____________________________,
Nr. ______, Bl. ______, Scara _______, Et. _______, Ap. ________, Județul ______________________________,
cu Resedinta in:....................................................................................................................................

legitimat(ă) cu C.I./Pașaport Seria ________, Nr. ________________, eliberat de _______________________,
la data _______________, având CNP ______________________________, în calitate de beneficiar al
proiectului „Educație si Profit” contract POCU/829/6/13/140965
mă angajez sa răspund solicitărilor formulate de către partenerii proiectului si orice autoritate / organism /
instituție ce are drepturi de verificare si control conform cadrului legislativ aplicabil contractului de finanțare
POCU/829/6/13/140965 si sa furnizez toate informațiile si documentele solicitate privind calitatea mea de
participant în cadrul proiectului pe toată durata implementării si pe o perioada de cel puțin 3 ani de la finalizarea
acestuia.

Semnătura: __________________
Data: _______________________

