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I. CADRUL GENERAL 
 

 

Prezenta Metodologie este elaborata în vederea stabilirii conditiilor de recrutare si inregistrare a grupului 

țintă în cadrul proiectului „PRACTICA, MESERIE DE VIITOR PENTRU ELEVI DIN JUD. SUCEAVA”, Contract 

finantare: POCU/633/6.14/132916. Proiectul este implementat de catre ASOCIATIA INTERCONCORDIA 

Botoşani. 

     Metodologia de selectie a grupului tinta este elaborată în cadrul Activității 2.1: „Elaborarea   

metodologiei de recrutare si a instrumentelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere si 

orientare profesionala” 

Activitatea de recrutare a grupului tinta este una dintre cele mai importante din cadrul proiectului, dat 

fiind că de ea depind toate celelalte acțiuni care vor conduce la atingerea rezultatelor și indicatorilor 

proiectului.  

 

II. CADRUL LEGAL APLICABIL 
 

Metodologia de recrutare grup tinta este întocmita în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil,  

respectând prevederile următoarelor documente: 

➢ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul specific 6.14: 

Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 

învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI;  

➢ Cerere de finanțare proiect;  

➢ Contractul de finanțare nr. POCU/633/6.14/132916 (nr. 7913/23.07.2020). 

➢ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
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III. OBIECTIVE 
 

 

❖ Obiectivul general al proiectului: Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la 

locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu 

accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

 

❖ Obiectivele specifice ale proiectului:  

 

✓ Cresterea nivelului de informare, consiliere si orientare profesionala, axate pe dobandirea 

de competente care raspund necesitatii si au in vedere facilitarea insertiei pe piata muncii 

dupa finalizarea studiilor pentru un numar de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-

5 din invatamantul profesional si tehnic din judetul Suceava; 

 

✓ Completarea cunostintelor practice si acomodarea cu un viitor loc de munca pentru 184 

de elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5,din judetul 

Suceava prin efectuarea unor stagii de practica la companii in domeniul specializarii urmate 

in scoala, in urmatoarele domenii : mecanica; electronica si automatizari ; turism ; 

economic, urmand ca cel putin 76% dintre acestia sa fie certificate. Cel putin 20 % din cei 

184 de elevi vor apartine sectoarelor economice cu potential competitiv, cuprinse in 

Strategia Nationala pentru Comptetitivitate, precum si in SNCDI; 

✓ Cresterea nivelului de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca a alevilor din 

Invatamantul profesional si tehnic prin incheierea unui numar de 10 parteneriate intre 

furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii 

de practica ( societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor 

absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv 
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identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI), din 

judetul Suceava; 

✓ Cresterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui numar de 40 de elevi care finalizeaza 

stagiile de practica; 

✓ Cresterea nivelului de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, prin infiintarea a 

4 fime de exercitiu. 

 

IV. GRUP TINTA ELIGIBIL 
 

 

Grupul țintă vizat de proiect este format din 184 elevi nivel educatie ISCED 2-4, nivel de 

calificare 3-5, din cadrul unitatilor de invatamant profesional si tehnic din judetul SUCEAVA. 

       Cel putin 10% din acestia vor proveni din mediul rural si/sau vor fi cetateni romani de etnie roma, mai 

exact: 

GT Total proiect 

184 elevi ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5, din 

jud. SUCEAVA, din care: 

 

 

 

14 elevi din mediul rural 

7 elevi de etnie rroma 

 

         

 

Nivelurile de calificare vizate de proiect cuprind: 

Nivelul 3 

Persoana este responsabilă de execuția propriei activități, dar și de realizarea sarcinilor încredințate grupului 

din care face parte, având atribuții de coordonare și control. Munca presupune o gamă largă de activități 

complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate. 
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Formare profesională care oferă acces la acest nivel: învățământ liceal - filiera tehnologică și vocațională 

sau învățământ postliceal ori învățământ liceal și program de formare profesională de specialitate în sistemul 

de formare profesională a adulților. 

Nivelul 4 

Persoana este responsabilă de execuția propriei activități, dar și de realizarea sarcinilor încredințate grupului 

din care face parte, putând desfășura și activități de tip managerial. Munca presupune aplicarea cunoștințelor 

într-o gamă largă de activități complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea 

de proceduri diverse sau definirea altora noi. 

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică postsecundară prin învățământ 

universitar. 

 

Nivelul 5 

Persoana este responsabilă de execuția activităților proprii și ale grupului pe care îl conduce, având o 

autonomie personală ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă 

varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunoștințe și competențe de nivel înalt atât legate 

de domeniile ocupaționale, cât și independente de aceste domenii. Caracteristici esențiale ale nivelului sunt: 

capacitățile de analiză, diagnoză, structurare, planificare, execuție și evaluare.Formare profesională care 

oferă acces la acest nivel: învățământ universitar și postuniversitar. 

 PROFILUL GRUPULUI TINTA: 

➢ Elevi care urmeaza in momentul de fata forma de invatamant profesional/tehnic in jud. Suceava, 

avand nivel de educatie ISCED 2- 4, nivel de calificare 3- 5 (licee, scoli profesionale/scoli de maistri); 

➢ sunt inregistrati in acest sens la o unitate de invatamant (dovada adeverinta de elev) 

➢ nu participa la momentul actual ca grup tinta al unui alt proiect finantat prin programul POCU Axa 

6, Obiectiv specific 6.14)  sau altele similare (declaratie pe proprie raspundere).  
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V. RECRUTAREA SI CONSILIEREA GT/DOSARUL DE GRUP TINTA 

 

Pentru a facilita atragerea si recrutarea elevilor din grupul tinta, expertii GT vor realiza baze de 

date cu unitati de invatamant relevante din judet, catre care se vor face informari cu privire la 

activitatile proiectului la care pot participa elevii. Deasemenea, se vor incheia protocoale de 

colaborare cu Inspectoratul Judetean Suceava pentru a facilita si a sprijini relatia cu unitatile de 

invatamant, interactiunea si comunicarea intre expertii beneficiarului si reprezentantii unitatilor 

scolare. Totodata, se va realiza o selectie cu acele unitati de invatamant care scolarizeaza elevi pe 

cele patru domenii vizate de proiect astfel incat sa fie incheiate cu acestea Acorduri de parteneriat 

pentru recrutarea grupului tinta. 

Informarea, consilierea si orientarea profesionala este prima activitate la care participa grupul tinta 

si ca urmare fiecare beneficiar va fi inregistrat de catre expertii grup tinta in registrul grup tinta, 

incepand de la prima sedinta de informare, cand se va completa si Formularul individual de 

inregistrare in grup tinta (FGT). Elevii din grupul tinta vor fi informati, pe de o parte, despre 

activitatile proiectului si posibilitatile de a lua parte la actiunile propuse, iar pe de alta parte si 

despre activitatea de consiliere si orientare profesionala. Pentru a facilita identificarea membrilor 

grupului tinta, se vor realiza baze de date cu unitati de invatamant din jud. Suceava catre care se 

vor face informari in acest sens, cu privire la activitatile proiectului in care pot fi implicati elevii. 

In procesul de recrutare/inregistrare a grupului tinta, se vor respecta  principiile egalitatii de sanse 

(sex, religie, etnie). 

Se vor selecta de catre Expertii GT, elevi din jud. Suceava (conform cerintelor de eligibilitate de la 

cap. IV) pentru urmatoarele profiluri: mecanica ; electronica si automatizari, turism ; economic. 

Pentru fiecare elev, expertii grup tinta vor intocmi dosarul individual de grup tinta cu documentele 

justificative aferente.  
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       Dosarul de grup tinta va cuprinde: 

 

 Formular de inregistrare individuala a participantillor completat şi semnat – original; 

 Declaratie de consimtamant privind utilizarea şi publicarea datelor cu caracter personal – 

original; 

 Declaratie privind disponibilitatea participarii la activitaile proiectului - original;  

 Declarație pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari (candidatul nu beneficiază 

de finanțare în cadrul altor proiecte finanțate prin programul POCU Axa 6, Obiectiv specific 

6.14 sau altele similare) – original;   

 Document care dovedeste apartenenta la categoria de grup tinta a proiectului, respectiv 

Adeverinta de elev de la unitatea de invatamant la care este inregistrat - original; 

 Copie Carte identitate.   

Fiecare dosar de grup tinta va avea in fata un OPIS al documentelor mai sus mentionate, anexat 

prezentei Metodologii. Documentele aferente dosarului de grup țintă vor fi colectate, centralizate 

si verificate de catre Expertii grup tinta. 

  

 

FURNIZAREA SERVICIILOR DE INFORMARE, CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA. 

 In cadrul acestei activitati, persoanele din grupul tinta vor beneficia de informare cu privire la 

piata muncii, legislatie, oportunitati de pregatire profesionala. Vor fi identificate nevoile de 

informare ale grupului tinta. 

                       Elevii inclusi in grupul tinta al proiectului vor parcurge urmatoarele etape, ce vor fi realizate de 

catre expertii consiliere si orientare profesionala din cadrul proiectului: 

A. ETAPA DE INFORMARE : In cadrul acestei etape, expertii de consiliere vor identifica nevoile 

de informare, consiliere si orientare ale persoanelor din grupul tinta, prin intermediul unui 

chestionar de evaluare a acestei nevoi. Totodata, se va prezent cadrul de desfasurare si 

activitatile principale in care pot fi implicati elevii din grupul tinta.  
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B. CONSILIEREA PROFESIONALA DE GRUP – sedintele de consiliere se vor desfasura cu un numar 

maxim de 15 elevi si vor cuprinde: 

➢ informare profesionala despre piata muncii; 

➢ intocmirea CV-ului in format Europass, cu accent pe evidentierea punctelor tari in format 

electronic;  

➢ intocmirea unei Scrisori de intentie in format electronic; 

➢ instruirea candidatului privind modul de prezentare in cadrul unui interviu de angajare;  

➢ centralizarea instrumentelor de evaluare in vederea interpretarii in cadrul sedintelor de 

consiliere individuala.  

C. CONSILIEREA PROFESIONALA INDIVIDUALA: In cadrul acestei etape, vor avea loc urmatoarele 

actiuni: 

➢ elevii vor beneficia de o testare psihologica si vocationala in vederea realizarii matching-

ului cu profesiile adecvate profilului lor; 

➢ vor fi interpretate rezultatele oferite de instrumentele de evaluare a potentialului 

vocational individual si se vor corela rezultatele (se realizeaza inainte de sedinta 

individuala.) 

➢  pentru fiecare elev din grupul tinta, se va intocmi Fisa de consiliere individuala, in vederea 

recomandarii anumitor meserii sau programe de formare profesionala in functie de 

potentialul vocational individual si interesele persoanei consiliate; 

➢  se va prezenta profilul care a rezultat din evaluarea potentialului vocational individual si 

din fisa de consiliere si, in functie de caz, se va directiona candiatul catre cursuri/ 

activitati.  

➢ Se va face orientarea profesionala prin indrumarea candidatului catre ofertele de job-uri si 

directionarea sa catre firme de recrutare, firme angajatoare, job-uri vacante. 

Fiecare elev din grupul tinta va avea un dosar de consiliere si orientare profesionala, cu 

documentele justificative specifice acestei activitati, ce va fi realizat de catre Expertii consiliere si 

orientare profesionala. 
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VI. ACTIVITATILE/MASURILE DE CARE BENEFICIAZA GRUPUL TINTA 

 

 

A. EFECTUAREA DE STAGII DE PRACTICA 

Dupa inregistrarea si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor, acestia vor 

fi repartizati in functie de domeniul de specializare (mecanica ; electronica si automatizari ; turism, 

economic) la unitati economice din specializarea respectiva, pentru a efectua stagii de practica. 

       In efectuarea stagiilor de practica, fiecare elev va fi coordonat de catre un coordonator de practica 

(din partea unitatii de invatamant) si de catre un tutore (din cadrul agentului economic la care 

efectueaza practica). In acest sens, elevii vor semna o conventie de practica. 

        Activitatea de practica se va putea desfasura cu program saptamanal sau cumulat, la sfarsit de semestru 

sau de an de studii, in conformitate cu planul de invatamant. Practica se va desfasura pe baza unei/unui 

programe analitice/portofoliu de practica, intocmita/intocmit de institutia de invatamant a elevului 

din grupul tinta. Elevul va avea obligatia de a fi prezent pe toata perioada desfasurarii practicii si va 

avea obligatia de a completa caietul de practica, instrumentul care sintetizeaza sintetizeaza activiatile 

desfasurate pe perioada stagiului. Tutorele din cadrul unitatii de practica il va sprijini si consilia pe 

elevul practicant pe toata perioada desfasurarii pregatirii practice. 

        Acesta va fi indrumat de catre coordonatorul de practica din cadrul unitatii scolare de care apartine si 

totodata va fi sprijinit in alegerea temei de proiect astfel incat sa isi selecteze cele mai bune surse 

bibliografice pentru tema aleasa. 

La sfarsitul activitatii de practica, organizatorul (unitatea de invatamant prin coordonatorul de 

practica) impreuna cu partenerul de practica (prin tutore) va efectua o evaluare a cunostintelor si a 

intregii activitati a practicantului si ii va acorda un calificativ.   

        Elevul va prezenta Caietul de practică coordonatorului de practica pentru evaluarea finală a activităţii 

acestuia. Evaluarea si notarea finala se va realiza la unitatea sau institutia de invatamant a 

practicantului.  
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B. ACORDAREA DE SUBVENTII 

Fiecare elev din grupul tinta care a finalizat stagiile de practica va beneficia de o subventie in  valoare 

de 800 lei. Acestea se vor acorda in baza unei metodologii de acordare a subventiilor, ce se va realiza 

ulterior si prin care se vor stabili care sunt criteriile de indeplinire in acest sens, precum si documente 

justificative aferente. 

 

  C . INFIINTARE FIRME DE EXERCITIU. PREMII PENTRU PLANURI DE AFACERI. 

        Pe masura ce elevii din grupul tinta vor beneficia de servicii de consiliere si orientare in cariera, vor fi 

identificati aceia dintre ei care au aptitudini si abilitati de intreprinzatori sau de manageri, oferindu-

li-se posibilitatea de a-si dezvolta si de a-si completa cunostintele functionarii si conducerii unei firme. 

Astfel, vor fi identificate 4 domenii de interes in scopul infiintarii a 4 firme de exercitiu.  

        Prin intermediul acestora, elevii vor avea posibilitatea sa isi demonstreze abilitatile antreprenorile, 

precum si invatarea principiilor de baza in demararea unei afaceri. Instruirea în cadrul acestui 

„laborator şcolar“ va face posibilă punerea în practică a cunoştinţelor deja dobândite anterior, fiind 

astfel, o continuare firească şi necesară a instruirii, prin care elevul învaţă practic cum să conceapă şi 

să conducă o afacere, prin simularea unor operaţiuni pe care întreprinzătorii din mediul real de afaceri 

le desfăşoară, respectiv:  

✓ elaborarea unui plan de afaceri; 

✓ proiectarea planurilor de producţie; 

✓ marketing; 

✓ resurse umane; 

✓ management; 

✓ contabilitate; 

✓ lichidarea unei afaceri.  

Se vor realiza 20 de planuri de afaceri, iar cele mai bune 5 planuri de afaceri elaborate de elevi vor primi 

cate un premiu de 1000 de lei.    
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VII. MENTINEREA GRUPULUI TINTA  

 

In baza datelor de contact ce se vor regasi in registrul grup tinta, expertii responsabili vor mentine 

legatura cu elevii din grupul tinta, in vederea implicarii lor in activitatile proiectului, vor raspunde 

neclaritatilor sau intrebarilor privind desfasurarea activitatilor si rolul grupului tinta in cadrul acestora. 

Expertii GT vor monitoriza participarea grupului tinta la activitatile prevazute, vor tine legatura cu 

coordonatorii de practica si tutorii de practica pe parcursul desfasurarii stagiilor si se vor lua masurile 

aferente in cazul in care o persoana se retrage sau se constata absenta peste limita admisa la stagiile de 

practica. 

Totodata, pentru mentinerea in grupul tinta a proiectului, acesta se va constientiza permanent de catre 

expertii responsabili cu privire la beneficiile oferite prin proiect: participarea la stagiile de practica, 

urmata de acordarea la final, a subventiei in valoarea de 800 lei pentru fuecare participant; posibilitatea 

de a-si dezvolta si de a-si completa cunostintele functionarii si conducerii unei firme prin intermediul 

infiintarii firmei de exercitiu si in acest sens premierea celor mai bune 5 planuri de afaceri realizate; 

beneficiul medierii si angajarii a 40 dintre elevii care au finalizat stagiile de practica. 

 

VIII. ANEXE 

 

• Anexa 1: Formularul de înregistrare individuală a participanților (Anexa 8 la Manualul 

beneficiarului POCU); 

• Anexa 2 : Declaratie de consimtamant privind utilizarea si prelucrarea datelor cu 

caracter personal;  

• Anexa 3:  Declaratie privind disponibilitatea participarii la activitatile proiectului;  

• Anexa 4: Declarație privind evitarea dublei finanțări (candidatul nu beneficiază de 

finanțare în cadrul altor proiecte finanțate prin POCU Axa 6, Obiectiv specific 6.14);  

• Anexa 5 – OPIS Documente Dosar grup tinta 
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ANEXA 1 Anexa 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 132916 

Axă prioritară: 6 Educaţie şi competenţe 

Titlu proiect:  ”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Suceava”  

OIR/OI responsabil:  OIR POSDRU NORD-EST 

 

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 



 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe” 

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul 

secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile 

de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Suceava”, Cod SMIS: 132916 

 

 
 

14 
 

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 
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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. 
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ANEXA 2                                                                DECLARATIE 

de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

         Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………………………….……...............................,  

domiciliat/ă în localitatea ……………..………..……................... judeţul ………………….……................  

adresa: ……………………………………………………….………………………………...........................................,  

posesor/ posesoare al CI/BI  seria…..……, nr …………..…………, eliberat de …………………………............,  

la data de …………………...., CNP ………………………………………………………………………...........................,   

participant in grupul tinta din cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. 

Suceava”, POCU/633/6.14/132916, declar prin prezenta ca sunt de acord cu utilizarea şi 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal, rezultate din prezenta declaraţie și/sau din 

actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului „Practica, meserie de 

viitor pentru elevi din jud. Suceava”, POCU/633/6.14/132916. 

          Înţeleg că furnizarea datelor mele cu caracter personal către Asociatia INTER CONCORDIA 

este necesară pentru a participa la activitățile specifice în cadrul proiectului, a.î. Asociatia INTER 

CONCORDIA să își poată îndeplini obligațiile conctractuale prevăzute în contractul de finanțare nr. 

POCU/633/6.14/132916.  

          Declar totodată că am fost informat cu privire la drepturile privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

 

     Data          Semnătura 

 

           .......................................                                 ................................... 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe” 

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul 

secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile 

de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Suceava”, Cod SMIS: 132916 

 

 
 

17 
 

ANEXA 3                                                    

 

DECLARAŢIE 

privind disponibilitatea participarii la activitatile proiectului 

 

 

 

Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………………………….……......................................,  

domiciliat/ă în localitatea ……………..………..……................... judeţul ………………….……................  

adresa: ……………………………………………………….………………………………...........................................,  

posesor/ posesoare al CI/BI  seria…..……, nr …………..…………, eliberat de …………………………............,  

la data de ………………….., CNP ………………………………………………………………………............................., 

imi exprim acordul si disponibilitatea de a participa la activitatile derulate in cadrul proiectului 

„Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Suceava”, POCU/633/6.14/132916. 

 

 

 

      Data:                                                            Semnătura 

 .......................................     ................................... 
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ANEXA 4                                                DECLARAŢIE 

privind evitarea dublei finanțări 

 

 

Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………………………….…….....................................,  

domiciliat/ă în localitatea ……………..………..……................... judeţul ………………….……..............  

adresa: ……………………………………………………….………………………………..........................................,  

posesor/ posesoare al CI/BI  seria…..……, nr …………..…………, eliberat de …………………………...........,  

la data de ………………….., CNP ……………………………………………………………………….............................,  

participant in grupul tinta din cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. 

Suceava”, POCU/633/6.14/132916, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în 

declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am participat și nici nu particip în prezent la activități având 

competențe similare cu cele ale proiectului „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. 

Suceava”, finanțate prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020 sau din 

alte fonduri publice. 

 

Totodata, ma oblig sa nu ma inregistrez in grupul tinta al altui proiect finantat prin programul POCU sau 

finantat din fonduri nerambursabile care are in vedere activitati similare cu proiectul „Practica, meserie de 

viitor pentru elevi din jud. Suceava” . 

 

Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului atrage după sine pe langa consecintele penale 

si următoarele consecinte civile:  

- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul 

descoperirii falsului; 

- obligatia de a despagubi financiar pe beneficiar (ASOCIATIA INTER CONCORDIA) cu sumele declarate 

neeligibile de catre Autoritatea de Management POCU in ce priveste participarea mea la proiect. 

 

     Data                               Semnătura 

     ............................ ................................... 
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ANEXA 5 

OPIS DOCUMENTE DOSAR GRUP TINTA 

 

 

Nr. crt Denumire document Depus 
Da / Nu 

1. Anexa 1: Formularul de înregistrare individuală a participanților 

 
 

2. Copie carte de identitate 
 

 

3. Anexa 2 : Declaratie de consimtamant privind utilizarea si prelucrarea  
datelor cu caracter personal 
 

 

4. Anexa 3:  Declaratie privind disponibilitatea participarii la activitatile 

proiectului 

 

5. Adeverinta elev de la unitatea scolara 
 

 

6. Anexa 4: Declarație privind evitarea dublei finanțări 
 

 

 

 

 Data        Semnatura 


