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I. CADRUL LEGAL APLICABIL  
 
Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare 
aplicabil, respectând prevederile procedurilor de lucru privind implementarea 
Programului Operațional Capital Uman, respectiv Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Ghidului 
Solicitantului Condiții Specifice „Stagii de practică pentru elevi”, Contractul de 
finanțare nr. POCU/633/6/14/ 132921. 

II. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

II.1 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 
 
Creşterea nivelului de participare 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. 
 

II.2 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 
 
 Ob. Specific 1 - Creşterea nivelului de informare, consiliere si orientare 

profesională, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesitații și au în 
vedere facilitarea inserției pe piața muncii după finalizarea studiilor pentru un număr 
de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din învățământul profesional și 
tehnic din judeţul Vaslui. 
 
 Ob. Specific 2 – Completarea cunoștințelor practice și acomodarea cu un viitor 

loc de muncă pentru 184 de elevi din învățământul profesional și tehnic ISCED 2 – 4 
nivel de calificare 3 – 5. 
 Ob. Specific 3 – Creşterea nivelului de dezvoltare a sistemului de învățare la 

locul de munca a elevilor din Învățământul profesional si tehnic prin încheierea unui 
număr de 10 parteneriate intre furnizorii de educație si formare profesionala inițială 
(unități de învățământ ) si partenerii de practica (societăți comerciale/structuri 
asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți in special cu entități din 
sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC si din 
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.  
 
 Ob. Specific 4 – Creşterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui număr de 

40 de elevi care finalizează stagiile de practica.  
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 Ob. Specific 5 – Creşterea nivelului de sprijin a sistemului de învățare la locul 
de munca, prin înființarea a 4 firme de exercițiu. 

 

III. PROFILUL GRUPULUI ȚINTĂ (GT) 
 
Grupul țintă este format din 184 elevi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  
 Să fie încadrați în învățământul profesional și tehnic din judeţul Vaslui,  
 Să urmeze studii ISCED 2-4  
 Să aibă nivel de calificare 3 – 5. 
 Intenționează să efectueze stagii de practică. 
 Nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile 

– participanții la activitățile proiectului nu au mai reprezentat grup ţintă pentru măsuri 
similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile. 

 
Vor fi selectate minimum 184 persoane care să facă parte din grupul țintă, beneficiind 
de următoarele măsuri de sprijin în cadrul acestui proiect: 
 Creşterea nivelului de informare, consiliere și orientare profesională prin 

dobândirea de competențe care au în vedere facilitarea inserției pe piața muncii 
după finalizarea studiilor pentru un număr de 184 de elevi din învățământul 
profesional și tehnic. 

 Completarea cunoștințelor practice și acomodarea cu un viitor loc de muncă 
pentru 184 de elevi din învățământul profesional și tehnic. 

 Completarea cunoștințelor practice și acomodarea cu un viitor loc de muncă 
pentru 184 de elevi din învățământul profesional și tehnic. 

 Creşterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui număr de 40 de elevi care 
finalizează stagiile de practică. 

 Creşterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui număr de 40 de elevi care 
finalizează stagiile de practică. 

 
 
 
Fiecare membru al grupului țintă va putea participa la stagiile de practică organizate la 
companii.  

IV. MONITORIZAREA INDICATORILOR  
 
Pe măsura înregistrării dosarelor de înscriere, se vor cuantifica numărul și categoria 
celor înscriși pentru a se atinge următoarele valori ale indicatorilor:  
 
 140 elevi certificați la încetarea calității de participant în proiect. 
 40 elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant în 

proiect. 
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 7 elevi vor fi de etnie romă. 
 14 elevi vor fi din zona rurală. 
 30 elevi urmează alte studii/cursuri de formare la încetarea calității de 

participant în proiect. 
 
!!! Se va comunica potențialilor membri ai GT, în cadrul întâlnirilor cu aceștia, că în 
cazul în care se înscriu în mai multe GT (i.e. în mai multe proiecte) vor fi eliminați din 
toate grupurile și vor pierde șansa de a beneficia de oportunitățile oferite de proiect. 
 
Se va ține evidența persoanele înscrise în fiecare categorie în cadrul Registrului unic 
al grupului țintă (GT), urmărindu-se atingerea indicatorilor mai sus menționați.  
 
În cazul în care se observă că unii dintre indicatori sunt mai dificil de atins, se vor 
introduce mesaje țintă de atragere a membrilor respectivei categorii prin intermediul 
campaniilor de informare.  
 

V. DOSARUL DE ÎNSCRIERE  
 
Dosarul de înscriere în grupul țintă va cuprinde următoarele documente:  
 Anexa 1 - Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile 

finanțate prin POCU 2014 – 2020. 
 Anexa 2 – Acord de utilizare a datelor cu caracter personal. 
 Anexa 3 - Declarație privind disponibilitatea participării la activitățile proiectului. 
 Anexa 4 - Declarație privind evitarea dublei finanțări. 

 
Alte documente: 
 Copie a cărții de identitate. 
 Document vizat/asumat care să ateste că la momentul înscrierii urmează o 

formă de învățământ. 
 Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instrucțiunilor 

AMPOCU/MFE. 
 
Dosarele de înscriere se vor înregistra într-un Registru unic de GT la sediul Asociației 
Inter Concordia.  
 

VI. DERULAREA PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI 
ȚINTĂ  
 
Asociația Inter Concordia va asigura transparența procesului de selecție a GT pe baza 
prezentei metodologii, potențialii membri ai grupului țintă fiind informați cu privire la 
activitățile proiectului, la derularea proceselor de selecție GT.  
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Selectarea și implicarea în proiect a grupului țintă se va face după etapa de informare 
privind oportunitățile oferite, astfel încât selecția să fie nediscriminatorie și 
transparentă.  
 
ETAPA 1 – INFORMARE  
 
Pentru derularea primei etape, cea de informare a publicului în vederea 
IDENTIFICĂRII ȘI RECRUTĂRII GRUPULUI ȚINTĂ, au fost determinate următoarele 
elemente:  
 A. Întocmirea unei informări/anunț general care va cuprinde toate informațiile 

relevante pentru PROCESUL DE ÎNSCRIERE A POTENȚIALILOR MEMBRI AI GT ÎN 
PROIECT. Comunicatul va cuprinde elementele specifice ale proiectului, cu accent pe 
oportunitățile și principalele condiții pentru a beneficia de acestea, precum și 
următoarele informații: date generale despre proiect și etapele acestuia, condiții de 
participare la stagiile de practică, sprijinul financiar acordat, concursul pentru 
înființarea firmelor de exercițiu.  
 
Acest comunicat va fi realizat de către experții implementare, urmând a fi diseminat de 
către experții GT prin mijloacele de informare disponibile.  
 
B. Comunicările vor fi diseminate prin intermediul următoarelor mijloace de informare, 
dar nu se vor limita la acestea:  
 pagina de Facebook a proiectului  
 pagina web a proiectului  
 grupurile de Facebook ale studenților - Youtube - Instagram  

 
C. Realizare de afișe și materiale de informare care vor cuprinde informațiile despre 
activitățile proiectului, ce vor fi afișate și distribuite: școli, agenți economici, sediul 
social al beneficiarului, etc.  
 
D. Sesiuni de informare în cadrul școlilor sau la sediul de proiect susținute de către 
experții GT.  
 
ETAPA 2 – REALIZAREA PROCESULUI DE SELECȚIE  
 
Recrutarea grupului țintă (GT) se va realiza cu respectarea principiilor egalității de 
șanse, nediscriminării și incluziunii sociale, de către experții grup țintă din proiect, atât 
prin contact direct cu elevii și mediul școlar, cât și cu ajutorul campaniilor de informare 
și mediul online, urmând a oferi asistență pe toată durata proiectului și monitorizare 
ulterioară stagiilor de practică privind inserarea acestora pe piața muncii sau 
continuarea de studii. 
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Identificarea GT se va realiza direct din cadrul școlilor din județul de implementare a 
proiectului, dar și indirect prin contactarea altor beneficiari ca urmare a promovării, 
publicității și diseminării continue a proiectului. 
 
Înscrierea efectivă a elevilor se va realiza prin completarea cererii de înscriere și 
depunerea documentelor aferente dosarului de înscriere, care se va realiza în cadrul 
întâlnirilor de prezentare și identificare a grupului țintă, organizate și moderate de 
experții pentru identificarea grupului țintă, pe toată perioada de implementare a 
proiectului, cu asigurarea timpului necesar parcurgerii celorlalte etape prevăzute de 
proiect. 
 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 
 Anexa 1 - Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile 

finanțate prin POCU 2014 – 2020. 
 Anexa 2 – Acord de utilizare a datelor cu caracter personal. 
 Anexa 3 - Declarație privind disponibilitatea participării la activitățile proiectului. 
 Anexa 4 - Declarație privind evitarea dublei finanțări. 

 
Alte documente: 
 Copie a cărții de identitate. 
 Document vizat/asumat care să ateste că la momentul înscrierii urmează o 

formă de învățământ. 
 Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instrucțiunilor 

AMPOCU/MFE. 
 
 
Elevul va semna un acord pentru utilizarea și prelucrarea datelor personale în cadrul 
activităților proiectului și o declarație pe propria răspundere, prin care își asumă 
disponibilitatea pentru participare la activitățile proiectului (consiliere, stagiul de 
practică) în perioadele planificate în graficul proiectului, precum și obligativitatea de a 
furniza informații legate de parcursul lui profesional (angajarea sau continuarea 
studiilor), după încheierea proiectului. 
 
În urma finalizării procesului de înscriere, sunt întocmite listele cu elevii înscriși pentru 
participare la stagiile de practică și la programul de consiliere și orientare în carieră, 
ca document premergător pentru procesul de selecție ulterioară a elevilor. 
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ETAPA 3 - FURNIZAREA SERVICIILOR DE INFORMARE, CONSILIERE ȘI 
ORIENTARE PROFESIONALĂ 
 
În cadrul acestei activități, persoanele din grupul țintă vor beneficia de informare cu 
privire la piața muncii, legislație, oportunități de pregătire profesională. Vor fi 
identificate nevoile de informare ale grupului țintă. 
 
Elevii incluși în grupul țintă al proiectului vor parcurge următoarele etape, ce vor fi 
realizate de către experții consiliere și orientare profesională din cadrul proiectului: 
 

A. INFORMAREA: În cadrul acestei etape, experții de consiliere vor identifica 
nevoile de informare, consiliere și orientare ale persoanelor din grupul țintă, prin 
intermediul unui chestionar de evaluare a acestei nevoi. Totodată, se vor prezenta 
cadrul de desfășurare și activităţile principale în care pot fi implicați elevii din grupul 
țintă.  
 

B. CONSILIEREA PROFESIONALĂ DE GRUP – ședințele de consiliere se vor 
desfășura cu un număr maxim de 15 elevi și vor cuprinde: 

 informare profesională despre piața muncii; 
 întocmirea CV-ului in format Europass, cu accent pe evidențierea 

punctelor tari în format electronic;  
 întocmirea unei Scrisori de intenție în format electronic; 
 instruirea candidatului privind modul de prezentare în cadrul unui interviu 

de angajare;  
 centralizarea instrumentelor de evaluare în vederea interpretării în cadrul 

ședințelor de consiliere individuală.  
 

C. CONSILIEREA PROFESIONALĂ INDIVIDUALĂ 
 
În cadrul acestei etape, vor avea loc următoarele acțiuni: 

 elevii vor beneficia de o testare psihologica și vocațională în vederea 
realizării matching-ului cu profesiile adecvate profilului lor; 

 vor fi interpretate rezultatele oferite de instrumentele de evaluare a 
potențialului vocațional individual și se vor corela rezultatele (se realizează 
înainte de ședința individuală). 

 pentru fiecare elev din grupul țintă, se va întocmi Fișa de consiliere 
individuală, în vederea recomandării anumitor meserii sau programe de 
formare profesională în funcție de potențialul vocațional individual și 
interesele persoanei consiliate; 

 se va prezenta profilul care a rezultat din evaluarea potențialului vocațional 
individual și din fișa de consiliere și, în funcție de caz, se va direcționa 
candidatul către cursuri/ activități.  
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 se va face orientarea profesională prin îndrumarea candidatului către 
ofertele de job-uri și direcționarea sa către firme de recrutare, firme 
angajatoare, job-uri vacante. 

 
Fiecare elev din grupul țintă va avea un dosar de consiliere și orientare profesională, 
cu documentele justificative specifice acestei activități, ce va fi realizat de către experții 
consiliere și orientare profesională. 
 

D. EFECTUAREA DE STAGII DE PRACTICĂ 
 
După înregistrarea și furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a 
elevilor, aceștia vor fi repartizați în funcție de domeniul de specializare (mecanica; 
electronica și automatizări; industria textile și pielărie, economic) la unități economice 
din specializarea respectivă, pentru a efectua stagii de practică. 
 
În efectuarea stagiilor de practică, fiecare elev va fi coordonat de către un coordonator 
de practică (din partea unității de învățământ) și de către un tutore (din cadrul agentului 
economic la care efectuează practica). În acest sens, elevii vor semna o convenție de 
practică. 
 
Activitatea de practică se va putea desfășura cu program săptămânal sau cumulat, la 
sfârșit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învățământ. 
Practica se va desfășura pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practică, 
întocmită/întocmit de instituția de învățământ a elevului din grupul țintă. Elevul va avea 
obligația de a fi prezent pe toata perioada desfășurării practicii și va avea obligația de 
a completa caietul de practica, instrumentul care sintetizează activităţile desfășurate 
pe perioada stagiului. Tutorele din cadrul unității de practica îl va sprijini și consilia pe 
elevul practicant pe toată perioada desfășurării pregătirii practice. 
 
Acesta va fi îndrumat de către coordonatorul de practica din cadrul unității școlare de 
care aparține și totodată va fi sprijinit în alegerea temei de proiect astfel încât să își 
selecteze cele mai bune surse bibliografice pentru tema aleasă. 
 
La sfârșitul activității de practică, organizatorul (unitatea de învățământ prin 
coordonatorul de practică) împreună cu partenerul de practică (prin tutore) va efectua 
o evaluare a cunoștințelor și a întregii activități a practicantului și ii va acorda un 
calificativ.   
 
Elevul va prezenta Caietul de practică coordonatorului de practică pentru evaluarea 
finală a activității acestuia. Evaluarea și notarea finală se va realiza la unitatea sau 
instituția de învățământ a practicantului.  
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E. ACORDAREA DE SUBVENTII 
 
Fiecare elev din grupul țintă care a finalizat stagiile de practică va beneficia de o 
subvenție în valoare de 800 lei. Acestea se vor acorda în baza unei metodologii de 
acordare a subvențiilor, ce se va realiza ulterior și prin care se vor stabili care sunt 
criteriile de îndeplinire în acest sens, precum și documentele justificative aferente. 
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Anexa 1 
 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 132921 

Axă prioritară: 6 Educație și competențe 

Titlu proiect: Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui 

OIR/OI responsabil: Organism Intermediar Regional P.O.S.D.R.U Regiunea 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 
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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 
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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. 
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Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune   

 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

 

Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de 
participant 

 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

 - Persoană 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 
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- 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 

 

…………………. 
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Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

- Persoană care are un loc de muncă  

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 

 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 

 

 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă  

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  

 

- Altă situație: ...................................................... 

 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

 

…………………… 

Data 

 

…………………. 
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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 

 

…………………. 
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Anexa 2 
 

ACORD DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………..., CNP 
………………………..……………., declar că sunt de acord ca datele mele personale transmise 
prin Formularul de înregistrare a grupului țintă să poată fi colectate, utilizate și prelucrate în 
scopul derulării proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui”, implementat de 
Asociația Inter Concordia, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și Competențe, Contract de 
finanțare nr. POCU/633/6/14, Cod SMIS: 132921.  
 
Conform cerințelor 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 și ale Legii nr.506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice, cu modificările și completările ulterioare, scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal furnizate de mine este acela de a respecta obligațiile contractuale pe care Asociația 
Inter Concordia le are în cadrul Contractului de finanțare nr. POCU/633/6/14, Cod SMIS: 
132921, în ceea ce privește implementarea proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din 
jud. Vaslui”.  
 
Înțeleg și sunt de acord cu faptul că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul 
(UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR) și de Legea nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de persoană 
vizată de culegerea de informații cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește dreptul de 
acces, intervenție sau opoziție asupra acestor date.  
 
Confirm faptul că Asociația Inter Concordia m-a informat cu privire la scopul colectării, utilizării 
și prelucrării datelor mele cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește condițiile în care 
îmi pot exercita următoarele drepturi prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 
(Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), direct aplicabil în România: dreptul 
de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul de a 
restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecții, precum și drepturile 
legate de luarea de decizii de automatizare și de profilare.  
 
Înțeleg și sunt de acord ca aceste date să fie transmise exclusiv Organismelor finanțatoare și 
instituțiilor în cadrul se va efectua practica, precum și autorităților publice abilitate să verifice 
și să monitorizeze modul de derulare a proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. 
Vaslui”, Cod SMIS: 132921, derulat de Asociația Inter Concordia.  



 
 
 
 
 
 

 
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 pt elevi din jud. Vaslui”, Cod SMIS: 132921 
 

 

18 
 

În aceste condiții, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de mine 
către Asociația Inter Concordia în scopul precizat anterior și cu furnizarea lor către organismele 
finanțatoare și instituțiilor în cadrul cărora se va efectua practica, precum și autorităților publice 
abilitate să verifice și să monitorizeze modul de derulare a proiectului „Practica, meserie de 
viitor pt elevi din jud. Vaslui”, Cod SMIS: 132921.  
 
 
 
 
Data: ..................................... 
 
Semnătura: ..................................... 
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Anexa 3 
 

DECLARAŢIE 

privind disponibilitatea participării la activitățile proiectului 

 

Subsemnatul/a  

………………………………………….……...............................................................................,  

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

………………….…….........................................................................................................., 

adresa: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………..............................................,  

îmi exprim acordul și disponibilitatea de a participa la activitățile derulate în cadrul proiectului 

„Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui”, POCU/633/6.14/132921. 

 

 
 

            Data                                                          Semnătura 
.......................................                                                                      ....................................... 
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ANEXA 4 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea dublei finanțări 

 
Axa prioritară: 6 Educație și competențe 
Titlul proiectului: Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui 
Cod proiect: 132921 
 
Subsemnatul/a 
……….…………………….…………………………………………….……...................................., 
domiciliat/ă în localitatea ……………..………..……................... judeţul 
………………….…….............. 
adresa: 
……………………………………………………….………………………………............................
.............., 
posesor/ posesoare al CI/BI  seria…..……, nr …………..…………, eliberat de 
…………………………..........., 
la data de ………………….., CNP 
………………………………………………………………………............................., 
participant în grupul țintă din cadrul proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. 
Vaslui”, cod proiect 132921, 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 pt 
elevi din jud. Vaslui”, finanțate prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020 sau din alte fonduri publice. 
 
Totodată, mă oblig să nu mă înregistrez în grupul țintă al altui proiect finanțat prin programul 
POCU sau finanțat din fonduri nerambursabile care are în vedere activități similare cu proiectul 
„Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Vaslui” . 
 
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului atrage după sine pe lângă 
consecințele penale și următoarele consecințe civile: 

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

- obligația de a despăgubi financiar pe beneficiar (ASOCIAȚIA INTER CONCORDIA) cu 
sumele declarate neeligibile de către Autoritatea de Management POCU în ce privește 
participarea mea la proiect. 

 
           Data                                                                           Semnătura  
   
.................................                                                           .............................. 
           
 


