Proiect: PROFESIONISTI prin calificare
Cod SMIS 2014+: 135257 NR: POCU/726/6/12/135257
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

LISTA DOCUMENTE NECESARE
pentru înscrierea în grupul țintă și la cursurile organizate în cadrul proiectului POCU/
726/6/12/135257 – ”PROFESIONIȘTI prin calificare”

Documente personale participant (angajat):
Carte de identitate – copie “conform cu originalul” semnată de titular
Certificat naștere – copie “conform cu originalul” semnată de titular
Certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească divorț (după caz – dacă numele diferă pe
documente, diplome, etc) – copie “conform cu originalul” semnată de titular
4. Dovada statutului de angajat si a calificării deținute, daca angajatul deține o calificare (Se solicită depunerea unui raport salariat REVISAL, cu menționarea funcției deținute – copie “conform cu originalul” semnată de titular sau de angajator. Ca alternativă, se poate prezenta o
adeverință semnată de angajator, cu menționarea calificării, dacă este cazul)
5. Dovada studii (diploma/adeverinta studii/foaie matricola si altele, dupa caz)– copie “conform
cu originalul” semnată de titular 1
1.
2.
3.

Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă și la cursurile organizate în cadrul proiectului:
6. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020/ (Anexa 8) – original
7. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări și a conflictului, de angajament privind participarea la activitățile proiectului (Anexa 3) – original
8. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2) – original
Persoanele ale căror dosare cu documente sunt incomplete nu pot fi validate ca fiind înregistrate
în grupul țintă.

1

In funcție de programul de studii pentru care optează, candidații pentru înscrierea în grupul țintă vor fi informați în
legatură cu necesitatea respectarii nivelului minim de studii conform acreditarii ANC. Pentru verificarea acestui aspect
se va solicita o copie a actului de studii pentru ultima formă de învățământ absolvită.
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Acord pentru folosirea datelor personale
Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679, din data
de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR),care reglementează
folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu
nr. 54, judetul Gorj, România, tel.: 0253214391, email: ccigj.office@gmail.com , împreună cu
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ″EQ″ , cu sediul în Municipiul București, Str. Bd. Octavian Goga nr.6,
bl. M25, sc.2, et.2, ap. 34, sector 3, județul București, tel/fax: 0314380883, email: office.adeq@gmail.com implementează proiectul ″PROFESIONIȘTI prin calificare″, Cod SMIS 2014+: 1355257
NR: POCU/726/6/12/135257, în parteneriat, denumite în continuare „Parteneriatul Proiectului”.
Parteneriatul proiectului are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai
pentru scopurile specificate explicit de către dvs., datele personale pe care le furnizați despre
dvs., respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare,precum: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, CNP, vârsta, telefon, email,
număr si serie CI/BI, stare civila, nivel de educație (inclusiv diplome de studii), statut pe piața
forței de munca (funcție detinută, nume si tip angajator), date privind apartenența la un grup
vulberalbil, daca este cazul, fotografii)
Scopul colectării datelor vizează implementarea proiectului ″PROFESIONIȘTI prin calificare″
în cadrul Programului Operațional Capital Uman, transparența gestionării fondurilor europene și
egalitatea de șanse în accesarea fondurilor europene, respectiv: furnizarea de informații privind
activitățile organizate în cadrul proiectului; recrutare si selecție grup țintă, participarea la activități desfășurate in cadrul proiectului (sesiuni de consiliere si orientare profesionala, programe de
formare profesionala), promovarea rezultatelor proiectului, acțiuni de verificare și monitorizare a
activităților proiectului de către finanțator.
Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în sco puri legale sau contractuale, cum ar fi: OIR POSDRU SUD VEST Oltenia, Ministerul Fondurilor Europene, - Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect
în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege. Datele
dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.
Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de:dreptul la informare; dreptul de
acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării,
dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere competente şi de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului
dat prin prezentul formula. Refuzul dumneavoastră de a completa, semna și retrimite formularul
de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs. determină imposibilitatea de a beneficia
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pe viitor de resursele noastre.
Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere la adresa ccigj.office@gmail.com
sau office.adeq@gmail.com
Datele vor fi utilizate pe durata derulării proiectului, respectiv 24 de luni calendaristice, în
perioada 31.03.2021 – 30.03.2023. Ulterior, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de cca. 5
ani, în vederea monitorizării de către autoritățile contractante.
Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu mai putem
trimite niciun fel de informații sau materiale privind activitățile proiectului.
Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în
baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcută în
scris.
Subsemnat (a)(ul) .............................................................................................................
Îmi dau acordul asupra folosirii datelor personale de mai sus de către Parteneriatul Proiectului,
prin bifarea activităților de mai jos, pentru oricare din situațiile de mai jos, după caz:
1. furnizarea de informații privind activitățile organizate în cadrul proiectului (apeluri telefonice, SMS, poștă, email-uri, conturi de social media, înscrierea în grupuri de social media, liste
de participare la evenimentele de informare, documente de participare);
2.recrutare si selecție grup țintă (completare formulare specifice, liste de participare, documente de participare)
3. participarea la sesiuni de consiliere profesionala, de grup si/sau individuale (completare
formulare specifice, liste de participare, documente de participare)
4. participarea la programele de formare profesionala (completare formulare specifice, liste
de participare, documente de participare)
5. monitorizarea si controlul activităților proiectului (documente specifice de raportare către
finanțator)
6. promovarea rezultatelor proiectului prin diverse instrumente (publicare, inclusiv pe paginile web ale partenerilor ale listelor de participanți la activitățile proiectului, evenimente de promovare și schimb de bune practici, fotografii/video cu includerea imaginii mele realizate in timpul evenimentelor organizate în cadrul proiectului, comunicate de presă etc.
7.furnizarea informațiilor care au legatura cu proiectul, monitorizare, promovare program
POCU
Semnătura_________

Data_________

Acordul este valid doar dacă este semnat.
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind evitarea dublei finanțări si a conflictului de interes, privind angajamentul participării la
activitățile proiectului ”PROFESIONIȘTI prin calificare”

Subsemnatul/a…………………………….…………………………………, CNP …………………........…………………, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Art. 326 din Codul
penal declar pe propria răspundere că:
-

nu sunt angajat al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Gorj sau al Asociației de Dezvoltare "EQ" și nici în relație de șot/soție, rudă sau afin, până la gradul II cu reprezentanții legali
și/sau angajații niciuneia din cele două organizații.

-

nu fac parte din grupul țintă al unui alt proiect finanțat prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, pentru același tip de program de formare profesională;

-

nu am beneficiat de nici o altă finanțare din fonduri publice naționale sau comunitare în calitate
de participant la un program de formare profesională cu tematica pentru care optez în cadrul
acestui proiect.

De asemenea,
-

particip în nume propriu la programul de formare pentru care optez în cadrul proiectului și îmi
asum angajamentul de a participa la întregul program de consiliere și de formare profesională,
inclusiv la examenul de absolvire;

-

la finalul programului de formare mă oblig să transmit furnizorului de formare dovada îmbunătățirii statului pe piața muncii prin documente justificative (de exemplu raport Revisal) și dacă
este cazul, dovada participării la alte cursuri de formare profesională sau studii la încetarea calității de participant (adeverință participare la curs, adeverință de student.

Declar, susțin şi semnez după ce am luat la cunoștință de întregul conținut.

Semnătura

Data
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LISTA DE VERIFICARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
pentru înscrierea în grupul țintă și la cursurile organizate în cadrul proiectului POCU/
726/6/12/135257 – ”PROFESIONIȘTI prin calificare”

Partener:____
Numele și prenumele persoanei înscrise în grupul țintă ________________________________
Nr.- Criterii de eligibilitate
DA
crt.
1.
Fișă exprimare interes
2
Programul de formare profesionala organizat de proiect pentru care s-a exprimat interesul :(se menționează, conform fisei de exprimare interes)

3.
4.
5
5.
6.

Are vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani
Are cetățenia română și domiciliul sau reședința în Regiunea SV Oltenia în
Statut pe piata muncii
- Angajat
- Desfășoară o activitate independentă (PFA, II)
Documente anexate
1. Carte de identitate – copie “conform cu originalul” semnată de titula
2. Certificat naștere – copie “conform cu originalul” semnată de titular
3. Certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească divorț (după caz – dacă
numele diferă pe documente, diplome, etc) – copie “conform cu originalul”
semnată de titular
4. Dovada statutului de angajat si a calificării deținute, daca angajatul deține
o calificare (Se solicită depunerea unui raport salariat REVISAL, cu menționarea funcției deținute – copie “conform cu originalul” semnată de titular
sau de angajator. Ca alternativă, se poate prezenta o adeverință semnată
de angajator, cu menționarea calificării, dacă este cazul
5. Act Dovada studii (diploma/adeverinta studii/foaie matricola si altele, dupa
caz)– copie “conform cu originalul” semnată de titular
6. Formular de înregistrare grup țintă – Anexa 8 (Anexa 4 la metodologie) –
original

NU

[Type here]

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări si a conflictului de interese, de angajament privind participarea la activitățile proiectului (Anexa 3) – original
8. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2) – original
7.

Rezultat
Persoana este eligibilă

Da

Nu

Observații (se completează pentru fiecare persoană)
Persoana se încadrează in una din următoarele categorii
Da Nu
- persoană cu nivel scăzut de calificare (cu un nivel de educație ISCED 0-2 (cel
mult studii gimnaziale absolvite) sau care au studii de nivelul ISCED 3, dar
care nu mai sunt cerute pe piața muncii sau au ocupații din grupa majora 9
cf. COR)
- persoană din mediul rural
- persoană cu vârsta peste 40 de ani

Întocmit:
Responsabil GT

Data

2
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PROCES VERBAL DE VALIDARE A GRUPULUI ȚINTĂ

Încheiat astăzi_____________, cu ocazia analizei dosarelor de candidatura pentru inregistrarea în
grupul țintă al proiectului POCU/726/6/12/135257 –”PROFESIONIȘTI prin calificare”,
- în conformitate cu Metodologia de selecție și recrutare a grupului țintă aprobată pentru implementarea proiectului
- in baza “Listelor de verificare privind încadrarea în criteriile de eligibilitate” și a condiționărilor privind structura grupului țintă
În procesul de selecţie au fost analizate un număr de ______________ dosare ale candidaţilor pentru validare a înregistrării în grupul țintă .
In urma evaluării și selecției realizate i, comisia de selecție a decis validarea/respingerea următoarelor candidaturi:
 Lista candidaților admiși în cadrul grupului țintă
Nr. Crt.
Nume și prenume candidat

 Lista candidaților cu statut de rezervă
Nr. Crt.
Nume și prenume candidat



Nr. Crt.

Lista candidaților respinși
Nume și prenume candidat

[Type here]

Comisia de evaluare și selecție:
Funcția
Coordonator activități Lider/Partener 1
Responsabil grup țintă Lider 1/Partener 1
Responsabil grup țintă Lider 2

Nume și prenume

Semnătura

2

i

La validarea grupului țintă s-a ținut cont de principiile egalității de șanse si de tratament între femei și bărbați,
nediscriminării, fără nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, varsta, handicap, boală cronică neconta gioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul economic, social și cultural
sau în orice alte domenii ale vieții publice.
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LISTA PERSOANE VALIDATE
pentru înregistrarea în grupul țintă
al proiectului PROFESIONISTI pentru calificare

la data _______________
Nr.
Crt.

Nume și prenume

LISTA PERSOANE RESPINSE
pentru înregistrarea în grupul țintă
al proiectului PROFESIONISTI pentru calificare
la data :___________
Nr.
Crt.

Nume și prenume

Întocmit
Responsabil grup țintă / Partener <…>
Data
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LISTA PERSOANE VALIDATE IN GRUPUL ȚINTĂ
la data _______________

In atenția ................
Consilier dezvoltare profesională /<Partener>
Următoarele persoane au fost înregistrate în grupul țintă:
Nr.
Crt.

Nume și prenume

CNP

Întocmit
Responsabil grup țintă / Partener <…>

Data

Telefon

email

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

135257

Axă prioritară:

Educatie si competente

Titlu proiect:

PROFESIONISTI prin calificare

OIR/OI responsabil:

OIR SUD VEST OLTENIA

Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact:

……………………………………………………………………………………………………….. (NUME, PRENUME)
………………………………………………………………………………………………………(ADRESA DOMICILIU)
………………………………………………………………………………………………………(RESEDINTA)
………………………………………………………………………………………………………(TELEFON, E-MAIL)
[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:

Angajat

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:
………………….

