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                                                                                                             Document întocmit de: 

Asociația Inter Concordia Botoșani 

 

 

 

PROIECT POCU/ 665/6/23/133087 – A doua sansa la educatie, o noua sansa 

in viata! 

PROCEDURĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 

 

 

1. INFORMAȚII PROIECT (prezentare succinta) 

Solicitant: Asociația INTER CONCORDIA BOTOȘANI 

Partener 1: Casa Corpului Didactic Botoșani Partener 2: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

Durata proiectului: 36 luni 

Perioada de implementare: 2 Decembrie 2020 – 1 Decembrie 2023  

 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului persoanelor care au parasit 

timpuriu scoala din județul Botosani, prin furnizarea serviciilor de consiliere, educație si formare 

acestei categorii de grup ținta, precum si prin furnizarea de servicii educationale pentru cadrele 

didactice din învatamântul primar si gimnazial.  

Proiectul se încadreaza in apelul Măsuri de educație de tip a doua sansa din cadrul POCU, Axa 

prioritara 6 - Educație si competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea si prevenirea 

abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învațamântul prescolar, primar si 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învațare formale, nonformale si informale pentru 

reintegrarea în educație si formare.   
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Obiectivele se ating prin faptul ca: 

- se vor crea noi oportunitați in domeniul consilierii, educației, formarii pentru 600 de persoane 

( din care 25% cetateni romani de etnie roma), care au parasit timpuri scoala, din județul Botosani 

- 396 membri ai grupului vor finaliza programe de tip a doua sansa si 60 de persoane vor obține 

o calificare, având sanse sporite pe piața muncii 

- 515 persoane, reprezentând personal didactic, vor beneficia de programe de formare 

- 464 persoane, reprezentând personal didactic, îsi vor îmbunatați nivelul de competente si vor 

fi certificate  

 

Proiectul contribuie la îndeplinirea : 

a). obiectivului major al POCU, anume dezvoltarea resurselor umane, prin cresterea accesului la 

un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, reducerea saraciei 

si a excluziunii sociale si la îndeplinirea urmatoarelor obiective specifice ale POCU; 

b). la realizarea obiectivelor Strategiei de Invatare pe tot Parcursul Vietii, 

c). la realizarea obiectivelor privind Strategia Nationala privind Reducerea Parasirii TimpuriI a 

Scolii, 

d). la realizarea obiectivelor Strategiei Nationale privindIncluziunea sociala, a Cetatenilor Romani 

Apartinand Minoritatii Roma. 

* O.S.6.4. - Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au 

finalizat educatia obligatorie care se reîntorc 

în sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de 

formare profesionala; 

* O.S.6.6. - Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre-universitar 

în vederea promovarii unor servicii 

educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive. 
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2. REZULTATELE FINALE ASTEPTATE:  

- 515 persoane, reprezentând personal didactic, beneficiare ale programelor de formare 

- 464 persoane, reprezentând personal didactic, certificate 

- 3 tipuri de cursuri organizate 

- 1 metodologie de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare scolara a carierei; 

- 600 copii, tineri si adulți care au parasit timpuriu scoala consiliați, în județul Botosani 

- 600 planuri personalizate de intervenție pentru copiii, tinerii si adulții care au parasit timpuriu 

scoala din județul Botosani. 

- 396 copii, tineri si adulti finalizeaza Programul A doua sansa 

- 60 absolvenți ai cursurilor de calificare, dupa finalizarea programului de tip a doua sansa pentru 

învatamânt secundar inferior. 

- 600 membrii ai grupului tinta subventionati. 

- 600 dosare subvenții de câte 1700 lei 

 

3. DOMENIUL DE APLICARE  

3.1 Procedura se aplică în cadrul activității de Selecție, recrutare și menținerea în proiect a 

membrilor grupului tinta, activitate ce va fi realizata de catre Expertii grup tinta. 

 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

➢ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Axa prioritara 6 - 

Educație si competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea si prevenirea 

abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învațamântul prescolar, 

primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învațare formale, nonformale 

si informale pentru reintegrarea în educație si formare.   
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➢ Ghidul Condiții Generale POCU; 

➢ Manualul Beneficiarului POCU; 

➢ Cererea de finanțare : „A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!”, Cod SMIS: 

133087; 

➢ Contractul de finanțare nr. POCU/ 665/6/23/133087  

 

5. DETALIEREA GRUPULUI TINTA 

      5.1 Descrierea GRUPULUI TINTA 

 

Grupul tinta este format din 1115 persoane si este localizat in judetul Botosani. Conditii de 

selectie: 

 

Prima categorie 

- 600 persoane (prima categorie de grup tinta), astfel: 

• Copii si tineri care au parasit timpuriu scoala, cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani, care nu au 

depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite, pana la nivelul 

învatamântului secundar inferior (gimnaziu – clasele 5-9). 

• Copii si tineri care au parasit timpuriu scoala, cu vârsta cuprinsa între 12-16 ani, care au 

depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite, pana la nivelul 

învatamântului secundar inferior (gimnaziu – clasele 5-9). 

• Tineri, care au un loc de munca, cu vârsta cuprinsa între 16-24 ani, care nu au absolvit 

învatamântul obligatoriu (10 clase). 

• Adulti intre 25-64 ani, care nu au absolvit învatamântul obligatoriu (10 clase). 
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A doua categorie 

• 515 persoane, reprezentând personal didactic, vor beneficia de programe de 

formare. Din acestea, cel putin 464 persoane îsi vor imbunatati nivelul de 

competente si vor fi certificate. 

Conditia de admitere în grupul tinta: Pentru evitarea suprapunerilor si a dublei finantari, vor fi 

incluse în proiect persoanele care beneficiaza de programul de tip “A doua sansa”, în cadrul 

proiectelor finantate în apelul ”Scoala pentru toti” (AP 6), respectiv apeluri din 

cadrul AP 4 – PI 9.ii (OS 4.1 si OS 4.2.), AP5 – PI 9.vi (OS 5.1 &OS 5.2), cu conditia nerepetarii 

nivelurilor de scolarizare absolvite. 

 

    5.2   Structura Grupului Tinta: 

 

Structura grupului tinta este urmatoarea: 

- 25% persoane de etnie roma din prima categorie 600, (150 persoane) 

- 66% din membrii grupului tinta din prima categorie finalizeaza programe tip a sansa a doua (396 

persoane); 

- 10% din membrii grupului tinta din prima categorie se califica într-o meserie dupa finalizarea 

programului de tip a doua sansa pentru învatamânt secundar inferior (vor urma un program de 

720 de ore de pregatire practica (60 persoane). 

 

Membrii grupului tinta vor fi selectati cu respectarea principiului egalitatii de sanse. Fiecarui 

membru al grupului tinta i se va deschide un portofoliu, care va contine, pe lânga rezultatele 

activitatilor în care va fi implicat, si documentele necesare înscrierii în grupul tinta. 

 

6. DOSARUL DE GRUP TINTA 
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Dosarul de grup tinta va cuprinde urmatoarele: 

Membrii grupului tinta vor fi selectati cu respectarea principiului egalitatii de sanse. Fiecarui 

membru al grupului tinta i se va deschide un portofoliu, care va contine, pe lânga rezultatele 

activitatilor în care va fi implicat si documentele necesare înscrierii în grupul tinta, dupa cum 

urmeaza: 

 

1. Membrii grup tinta cu vârsta de pana în 18 ani: 

• Formular grup tinta 

• Acord parinte / tutor elevi minori 

• Declaratie privind evitarea dublei finantari 

• Copie carte identitate parinte/ tutor 

• Copie certificat de nastere copil 

• Copie certificat casatorie parinti 

 

2. Membrii grup tinta cu vârsta de peste 18 ani: 

- Formular grup tinta 

- Declaratie privind apartenenta la grupul tinta 

- Declaratie privind evitarea dublei finantari 

- Copie carte identitate 

- Copie certificat de nastere 

 

3. Membrii grup tinta personal didactic din învatamântul preuniversitar 

- Formular grup tinta 

- Declaratie privind apartenenta la grupul tinta 

- Declaratie privind evitarea dublei finantari 

- Copie carte identitate 

- Copie certificat de nastere 
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- Copie documente studii. 

 

7. DESCRIEREA PROCEDURII 

DERULAREA PROCESULUI DE RECRUTARE A GRUPULUI TINTA SI FURNIZAREA SERVICIILOR DE 

INFORMARE are loc respectand urmatoarele principii:  

 

Egalitate de gen 

Proiectul respecta principiile egalitatii sanse si de gen, in cadrul obiectivelor specifice si 

activitatilor, selectiei membrilor grupului tinta si a echipei de proiect. Astfel, membrii grupului 

tinta vor fi selectati tinand cont de prevederile legii 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de 

sanse si de tratament intre femei si barbati, CAPITOLUL III - Egalitatea de sanse si de tratament 

în ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare, ART. 14(1) Este 

interzisa orice forma de discriminare bazata pe criteriul de sex în ceea ce priveste accesul femeilor 

si barbatilor la toate nivelurile de instruire si de formare profesionala, inclusiv ucenicia la locul de 

munca, la perfectionare si, în general, la educatia continua.(2) Institutiile de învatamânt de toate 

gradele, factorii sociali care se implica în procese instructive ducative, 

precum si toti ceilalti furnizori de servicii de formare si de perfectionare, autorizati conform legii, 

vor include în programele nationale de educatie teme si activitati referitoare la egalitatea de 

sanse între femei si barbati. 

 

Nediscriminare 

Tratamentul membrilor echipei de proiect si a membrilor grupului tinta se va realiza in 

conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si 

sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 1(2): Principiul egalitatii intre cetateni, al 

excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate, in special in exercitarea urmatoarelor 

drepturi, dupa cum urmeaza: 
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e) drepturile economice, sociale si culturale, in special: 

(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de munca echitabile si satisfacatoare, 

la protectia împotriva somajului, la un 

salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila si satisfacatoare; 

(iv) dreptul la sanatate, la îngrijire medicala, la securitate sociala si la servicii sociale; 

(v) dreptul la educatie si la pregatire profesionala. 

 

Accesibilitate persoane cu dizabilitati 

Prezentul proiect integreaza in actiunile sale principiul accesibilitatii din cadrul Strategiei 

europene pentru persoanele cu dizabilitatii 2010-2020, prin posibilitatea oferita persoanelor cu 

dizabilitati din judetul Botosani de a fi cuprinse in grupul tinta, de a avea acces, in conditii de 

egalitate cu ceilalti cetateni, la toate activitatile si informatiile din proiect. 

 

 

 

 

PROCEDURA DE SELECTIE, RECRUTARE SI MENTINERE ÎN PROIECT A MEMBRILOR GRUPULUI 

ȚINTĂ 

Activitatea va fi coordonata de solicitant si implementata in colaborare cu Partenerul 2 din 

proiect, mai exact Inspectoratul Scolar Judetean Botosani.  

 

Fiecare persoana ce apartine grupului tinta va fi înregistrata de catre expertii grup tinta din cadrul 

proiectului, in Registrul grup tinta, începând de la prima sedinta de informare.  

Expertii vor întocmi pentru fiecare persoana un dosar cuprinzând documentele justificative de 

încadrare in grupul tinta. 
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Expertii de Grup Tinta se vor ocupa de recrutarea si inregistrarea GRUPULUI TINTA pentru prima 

categorie de grup tinta, adica:  

- 600 persoane, astfel: 

* Copii si tineri care au parasit timpuriu scoala, cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani, care nu au 

depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite, pana la nivelul 

învatamântului secundar inferior (gimnaziu – clasele 5-9) 

* Copii si tineri care au parasit timpuriu scoala, cu vârsta cuprinsa între 12-16 ani, care au 

depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite. 

* Tineri, care au un loc de munca, cu vârsta cuprinsa între 16-24 ani, care nu au absolvit 

învatamântul obligatoriu (10 clase) 

* Adulti intre 25-64 ani, care nu au absolvit învatamântul obligatoriu (10 clase). 

 

Aceasta categorie a GRUPULUI TINTA (o parte a fost deja identificata) provine din comunitatile si 

zonele defavorizate ale judetului, din cartiere unde locuiesc cu predilectie familii nevoiase, 

cetateni romani de etnie roma, etc.  

Solicitantul, prin parteneriatul pe care il are cu ISJ Botosani, a facut o analiza proprie a acestor 

comunitati, si deja sunt identificate unele persoane apartinand GRUPULUI TINTA, potentiale 

beneficiare in proiect, urmand ca pe perioada de implementare a proiectului și alte persoane 

apartinand GRUPULUI TINTA sa fie identificate si selectate din aceste comunitati. De asemeni, 

Solicitantul are o baza de date cu persoane care provin din aceste comunitati. In urma discutiilor 

cu aceste familii se vor identifica persoanele care apartin categoriilor GRUPULUI TINTA si doresc 

sa si finalizeze studiile sau sa participe la activitatile proiectului.  

 

Expertii grup țintă se vor deplasa in fiecare localitate din judetul Botosani, cu predilectie in 

comunitatile cu o situatie precara din punct de vedere socio economic, comunitati de romi, 

comunități unde sunt identificate persoane care au parasit scoala, vor face cunoscute activitatile 

si beneficiile proiectului pt GRUPUL TINTA. Modalitatea de abordare va fi una profesionista si 
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adaptata in functie capacitatea intelectuala si nivelul de educatie a fiecarui membru al GRUPULUI 

TINTA. 

 

Una din măsurile de mentinere a GRUPULUI TINTA in proiect este cea reprezentată de 

acordarea unei subventii in valoare de 1700 lei pentru fiecare participant la programul “A doua 

șansă” sau care beneficiază de servicii de consiliere pentru întoarcerea în sistemul de 

învățământ. 

 

RESPONSABILITATILE EXPERTILOR GRUP TINTA 

• Raspund solicitarilor cu privire la grupul tinta. 

• Verifica si raspund pentru realitatea tuturor documentelor cu privire la grupul tinta. 

• Sunt responsabili de centralizarea tuturor formularelor si dosarelor grupului tinta 

identificat 

• Semnaleaza oirce disfuntionalitati coordonatorilor/expertilor/managerului de proiect si 

propune solutii pt remedierea acestora. 

• Participa activ la întâlnirile de lucru cu echipa de management si cu ceilalti experti din 

echipa de implementare; 

• Întocmesc lunar raportul de activitate si fisa individuala de pontaj pana la 5 ale lunii 

urmatoare. 

• Monitorizarea permanenta a situatiei grupului tinta, in vederea mentinerii acestuia in 

proiect. 

• Raspund de arhivarea documentelor intocmite ( atat electronic cat si pe hartie ). 

• Indeplinesc orice alte sarcini la solicitarea managerului de proiect in raport cu specificul 

postului ocupat. 

 

 

A doua categorie de GRUPULUI TINTA (cadre didactice din judetul Botosani)  

 

Pentru cea de-a doua categorie vizată de proiect, respectiv cadrele didactice, Solicitantul 

impreuna cu cei 2 Parteneri va disemina informatii despre proiect in unitatile de invatamant din 
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judetul Botosani, astfel incat cadrele didactice care doresc sa se perfectioneze să se poată înscrie 

la programele avizate de MEC : program privind metodologia ads; educatie inclusiva; 

managementul clasei de elevi. 

 

Categorie reprezentata prin:  

➢ 515 persoane, reprezentând personal didactic, vor beneficia de programe de formare.  

Din acestea, cel putin 464 persoane îsi vor imbunatati nivelul de competente si vor fi certificate. 

Partenerul 1 CCD Botosani va disemina informatiile cu privire la oportunitatile de formare pt 

cadrele didcatice, in unitatile de invatamant din judetul Botosani, astfel, cadrele didactice care 

au nevoie de formare in domeniul " A doua sansa ", vor putea sa se inscrie si sa participe la aceste 

activitati de formare. Expertii de grup tinta vor fi raspunzatori de inregistrarea acestei categorii 

de grup tinta. 

 

 

 

Conditia de admitere în grupul tinta:  
Conform Ordinului MFE nr. 1333/22.07.2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții 
Specifice “Măsuri de educație de tip a doua șansă” pentru evitarea suprapunerilor și a dublei 
finanțări, persoanele care beneficiază de programe de tip “A doua șansă” în cadrul proiectelor 
finanțate în apelul “Școala pentru toți” (AP 6) sau/și alte apeluri din cadrul AP 4 – PI 9.ii (OS 4.1 și 
OS4.2), AP5 – PI 9.vi (OS 5.1&OS 5.2) vor putea constitui grup țintă pentru prezentele apeluri de 
proiecte “Măsuri de educație de tip A doua Șansă”, cu condiția ca aceere personae să nu repete 
nivelurile de școlarizare absolvite deja în cadrul proiectelor din cadrul apelului “Școala pentru 
toți” (AP 6) sau/și în alte apeluri din cadrul AP 4 – PI 9.ii (OS 4.1 și OS 4.2), AP5 – PI 9.vi (OS 5.1& 
OS 5.2). 
 

 

 

ANEXE: 
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OPIS Documente Dosar grup tinta  

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

beneficiarului POCU); 

Anexa 5: Categorii grup tinta eligibil 

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);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS DOCUMENTE DOSAR GRUP ȚINTĂ  

 

Nr. crt Denumire document Depus 

Da/ Nu 

1. Formular de înregistrare individuală a participanților  
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2. Acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

părinte/tutore minor 

 

 

3. Declarație privind evitarea dublei finanțări 

 

 

4. Copie carte de identitate părinte/tutore 

 

 

5.  Copie certificat de naștere copil 

 

 

6. Copie certificat de căsătorie părinți 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 133087 

Axă prioritară:  Educație și competențe 

Titlu proiect:  A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata! 

OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Organismul Intermediar Regional pentru Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est 
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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 
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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 
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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. 

 

 

 

CATEGORII GRUP ȚINTĂ ELIGIBIL  - Anexa 5 

Proiectul „A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!”,  

Cod SMIS: 133087 

 
Grupul țintă eligibil pentru sprijin prin proiectul mai sus menționat va fi format din persoane care 
aparţin uneia din următoarele categorii, așa cum sunt menționate în Ghidul Solicitantului – 
Condiții Specifice - Măsuri de educație de tip A Doua Șansă:  

A. Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care nu au depășit 

cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;  

B. Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depășit 

cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;  
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C. Tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu;  

D. Adulți 25-64 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu;  

E. Personal didactic din învățământul preuniversitar;  

 
Având în vedere denumirile lungi ale categoriilor de mai sus, completarea în Formularul de 
înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 se va 
realiza prin completarea la secțiunea “Categoria de Grup Țintă din care face parte” a punctelor 
A, B, C, D sau E.  
 
Fiecare persoană se va încadra într-o singură categorie grup țintă din cele mai sus menționate! 
 
Totodată, conform Ordinului MFE nr. 1333/22.07.2019 privind modificarea Ghidului 
Solicitantului Condiții Specifice “Măsuri de educație de tip a doua șansă” pentru evitarea 
suprapunerilor și a dublei finanțări, persoanele care beneficiază de programe de tip “A doua 
șansă” în cadrul proiectelor finanțate în apelul “Școala pentru toți” (AP 6) sau/și alte apeluri din 
cadrul AP 4 – PI 9.ii (OS 4.1 și OS4.2), AP5 – PI 9.vi (OS 5.1&OS 5.2) vor putea constitui grup țintă 
pentru prezentele apeluri de proiecte “Măsuri de educație de tip A doua Șansă”, cu condiția ca 
aceere personae să nu repete nivelurile de școlarizare absolvite deja în cadrul proiectelor din 
cadrul apelului “Școala pentru toți” (AP 6) sau/și în alte apeluri din cadrul AP 4 – PI 9.ii (OS 4.1 și 
OS 4.2), AP5 – PI 9.vi (OS 5.1& OS 5.2). 
 

Anexa 1 

DECLARAȚIE – ANEXA 2 

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 

………………………………………………………………………........................................., în calitate de părinte/ 
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tutore al elevului: 

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

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

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

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

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

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

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

care este participant în grupul țintă din cadrul proiectului „A doua sansa in educatie, o noua 

sansa in viata!”, POCU/665/6/23/133087, declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi 

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

actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului „A doua sansa in 

educatie, o noua sansa in viata!”, POCU/665/6/23/133087. 

 

 

Înţeleg că furnizarea datelor cu caracter personal către Asociația INTER CONCORDIA este 

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

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

nr. POCU/665/6/23/133087. 

 

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 

         .......................................                                                                  ................................... 
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 DECLARAŢIE                                                                                                                        Anexa 3  

privind apartanența la grupul țintă 

 

Axa prioritară: 6: Educație și competențe 

Titlul proiectului: „A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!”  

Cod proiect: 133087 

 

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

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

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

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

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

cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că mă încadrez în următoarea categorie de grup țintă: 

 Copii și tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6 – 16 ani, care nu 

au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, până la nivelul 

învățământului secundar inferior (gimnaziu – clasele 5 – 9). 

 Copii și tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12 - 16 ani, care au 

depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite. 

 Tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 ani, care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu (10 clase). 

 Adulți între 25 – 64 ani, care nu au absolvit învățămânul obligatoriu (10 clase). 

 Personal didactic. 

 

Data:                                                            Semnătura 

..........................                                                                                      ................................... 
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Anexa 4   DECLARAŢIE  privind evitarea dublei finanțări 
 

Axa prioritară: 6: Educație și competențe 

Titlul proiectului: „ A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!”  

Cod proiect: 133087 

 

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 „A doua sansa in educatie, o noua sansa in 

viata!”, Cod proiect: 133087, 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 „A doua sansa in educatie, o noua 

sansa in viata!”, finanțate prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 

2014-2020 sau din alte fonduri publice. 

 

Totodată, mă oblig sa nu ma înregistrez în grupul țintă al altui proiect finanțat prin programul 

POCU sau finanțat din fonduri nerambursabile care are în vedere activități similare cu proiectul 

„A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!”. 

 

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

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

 


