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Aceasta Metodologie a fost elaborata in vederea selectarii persoanelor apartinand
grupului tinta din cadrul proiectului: „Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”.
CAPITOLUL I
1.1 Contextul proiectului
Proiectul isi propune sa investeasca in capitalul uman prin promovarea rolului
invatarii la locul de munca in vederea dobandirii de competente necesare integrarii pe piata
muncii, sa extinda si sa imbunatateasca investitia in resursa umana prin cresterea accesului
la stagii de practica, asigurand atractivitatea si deschiderea catre nevoile mediului
economic, intarind directivele de ocupare promovate la nivelul UE, sustinute in prezent de
Liniile directoare integrate pentru crestere economica si ocupare.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea participarii la programe de
invatare la locul de munca pentru 106 elevi din invatamantul secundar si/sau tertiar nonuniversitar din teritoriul ITI Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul Judetului Constanta, prin
crearea de parteneriate intre unitatile/institutiile de invatamant si sectorul privat dar si prin
organizarea de stagii de pracitca centrate pe formarea si dezvoltarea de competente
profesionale si transversale cerute pe piatta muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane
dezavantajate, pe domenii de pregatire profesionala care pun accent pe sectoarele
economice cu potential competitiv identificate in SNC si in SNCDI, corelate cu programe
specifice de consiliere si orientare in cariera in vederea gacilitarii insertiei pe piata muncii a
viitorilor absolventi de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal ( ISCED 2-4,
nivel de calificare 3-5).
Obiectivul general al proiectului contribuie la indeplinirea obiectivului general POCU,
prin promovarea unor masuri de corelare a sistemului de invatamant si piata muncii prin
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activitati de consiliere si orientare profesionala in vederea pregatirii pentru insertie pe piata
muncii a 106 elevi cu predilectie din liceele tehnologice, scolilor profesionale si postliceale,
apartinand teritoriului ITI Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul judetului Constanta, in
vederea cresterii gradului de ocupare in randul absolventilor unitatilor de invatamant.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

Pregatirea si cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca pentru 106
elevi si ucenici din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, din teritoriul ITI Delat
Dunarii, prin organizarea de stagii de practica.

Consilierea si orientarea in cariera prin orientarea in cariera prin organizarea unor sesiuni de
consiliere pentru cei 106 elevi si ucenici participanti la stagiile de practica organizate.

Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca prin incheierea a cel putin 5 noi
parteneriate cu entitati de profil din regiunea ITI Delta Dunarii, intr-o perioada de 24 de luni.

Sprijinirea sistemului de invatare la locul de munca, prin dezvoltarea unei aplicatii
informatice care sa creeze legatura necesara dintre cei 3 factori implicate (institutii de
invatamant – elevi- angajatori), precum si organizarea unui concurs de motivare a elevilor in
urma caruia vor fi acordate 40 de premii.

CAPITOLUL II
2.1 Egalitate de sanse, nediscriminare si incluziune sociala
In determinarea grupului tinta al proiectului, precum si in elaborarea si
implementarea proiectului, se promoveaza egalitatea de sanse, nediscriminarea si
incluziunea sociala. Astfel, grupul tinta vizat de proiect este reprezentat de cel putin 106 de
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elevi din invatamantul secundar si / sau tertiar non-universitar cu domiciliul in regiunile jud.
Tulcea, Rezervatia Biosfera Delta Dunarii si nordul jud. Constanta, nivel de educatie
ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 si ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile postliceale/de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant. Se va avea in vedere ca
procesul de identificare al grupului tina se vor respecta principiile nediscriminarii, egalitatii
de sanse si gen, din acest considerent se va avea in vedere ca din GT sa faca parte cel putin
11% persoane de etnie roma sau persoane care provin din mediul rural.Plecand de la
nevoile identificate la nivelul regiunilor vizate de proiect si anume: calitatea slaba a
resurselor umane, neadaptate la cerintele pietei, rata mica de ocupare la nivel national
pentru grupa de varsta 20-64 de ani cu nivel de educatie ISCED 3-4, rata ridicata a somajului
si incluziune redusa a tinerilor pe piata muncii, rata ridicata a abandonului scolar, procent
ridicat de populatie roma afectata de saracie, tineri expusi riscului de saracie, programe de
invatamant neadaptate la nevoile si cerintele pietei muncii, lipsa serviciilor de orientare si
consiliere in cariera organizate prin sistemul de invatamant (lipsesc sau sunt oferite
sporadic), neincrederea tinerilor in piata muncii, pe care o considera neatractiva etc,
activitatile proiectului nostru constituie solutii viabile pentru nevoile/problemele concrete
mentionate.
In procesul de selectie se vor avea in vedere asigurarea egalitatii de sanse si
nediscriminarea. Grupul tinta va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de sanse
si indiferent de sex, religia, orientare sexuala, rasa, nationalitate, categorie sociala,
convingeri, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, potrivit prevederilor OUG
137/2000 si a Legii nr 202/2002, republicata. Proiectul se adreseaza inclusiv elevilor cu
dizabilitati, deoarece promovam educatia si formarea profesionalea favorabile incluziunii la
toate nivelurile si a invatarii de-a lungul vietii pentru persoanele cu dizabilitati.
Grupul tinta va fi selectat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
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CAPITOLUL III
3.1 Structura grupului tinta si a indicatorilor proiectului

ID

Grup tinta

4S121 Persoane (elevi/ucenici) certificate la incetarea calitatii de

Valoare
67

participant

ID

Indicator

4S120 Persoane (elevi/ucenici) care isi gasesc un loc de munca la incetarea

Valoare
24

calitatii de participant
4S122 Persoane (elevi/ucenici) care urmeaza studii//cursuri de formare la

12

incetarea calitatii de participant
4S121 Persoane (elevi/ucenici) care beneficiaza de sprijin pentru

106

participarea la programme de educatie/FP

3.2 Etape de realizare a procesului de selectie
Pentru grupul tinta, expertii implicati vor identifica elevii care vor putea beneficia de
stagii de practica, de servicii de consiliere, si mai apoi sa participe la concursul pe meserii,
rganizat in cadrul proiectului si ii va informa despre posibilitatea implicarii lor in proiect si ii
vor invita sa participe la activitatile acestui proiect.
Lansarea selectiei pentru grupurile tinta va fi realizata in cadrul campaniilor de
informare prin:
-

Avand in vedere ca social media este un instrument foarte cunoscut in randul
elevilor, in cadrul proiectului va fi creata o pagina de Facebook prin intermediul
careia vor fi efectuate informari periodice in scopul atragerii interesului a cator mai
multor persoane din grupul tinta;
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-

Elaborarea si distribuirea de materiale informative cu privire la activitatile
proiectului, atat in unitatile de invatamant cat si in alte institutii publice/private;

-

sustinerea unor evenimente de informare la nivel regional;

-

posibilitatea de participare la conferinta de lansare a proiectului;
postarea corespunzatoare a acestor informatii si pe pagina de internet a
proiectului www.pocu.galluncajoasaasiretului.ro si pe pagina de facebook
https://www.facebook.com/ITIDDStagiiDePractica.

3.3 Procesul de selectie a grupului tinta
Conditii ale persoanelor potential grup tinta:
-

sa fie inmatriculate in sistemul de invatamant vizat de proiect la momentul
inscrierii in grupul tinta;

-

sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunile proiectului (copie CI);

-

sa-si exprime acordul si disponibilitatea pentru participarea la toate activitatile
proiectului care ii vizeaza;

-

adeverinta de elev;

-

sa-si dea acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

-

sa nu mai participe la alte activitati similare finantate din Fondul Social European
sau printr-o declaratie pe propria raspundere a persoanei din grupul tinta sau a
persoanelor / institutiilor abilitate.

3.4 Instrumente de selectie
Dosarul de candidatura pentru GT va cuprinde urmatoarele:
-

Cerere de inscriere in grupul tinta (Anexa 1);

-

Declaratie apartenenta grup tinta (Anexa 2);

-

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ( Anexa 3);

-

Fisa de verificare documente grupt tinta (Anexa 4)

-

Declaratie etnie roma (Anexa 5);
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-

Formularul de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate
prin POCU 2014-2020 (Anexa 8);

-

Adeverinta prin care se atesta calitatea de elev;

-

Copie Carte de identitate elev;

-

Copie Certificat Nastere;

-

Copie Carte de identitate a cel putin unui parinte/tutore/reprezentant legal (daca
elevul nu are implinita varsta de 18 ani)

3.5 Etape selectie grup tinta
Se vor parcurge urmatoarele etape:
Etapa I - Inregistrarea documentelor si validarea dosarului de grup tinta.
Inregistrarea se va face de catre expertul monitorizare practica si consiliere si expertul
recrutare/selectie grup tinta.
Dosarele depuse vor fi verificate de catre persoanele responsabile, si se va avea in vederea
indeplinirea criteriilor de selectie si corectitudinea/ completitudinea intocmirii dosarului
(persoana indeplineste criteriile de selectie si a depus toate documentele conform
solicitarilor).Expertul recrutare/selectie grup tinta si Expertul monitorizare practica si
consiliere vor constitui grupele de practica pentru fiecare unitate de invatamant.
Etapa II - verificarea dosarelor de candidatura privind indeplinirea conditiilor eliminatorii si
corectitudinea/completitudinea intocmirii dosarului (persoana indeplineste conditiile
eliminatorii si a adus toate documentele conform solicitarilor).
Expertii de implementare ai proiectului responsabili de selectia grupului tinta vor urmari
completarea / prezentarea documentelor de mai sus de catre fiecare persoana vizata pentru
includerea in grupul tinta. Verificarea documentelor fiecarui participant inscris in grupul
tinta se va face prin completarea unui formular de verificare a documentelor prezentate
pentru fiecare persoana identificata (Anexa 4). Acest formular va fi urmarit cu atentie si se
vor lua toate masurile astfel incat dosarul fiecarui membru al grupului tinta sa contina
minimul de documente necesare evaluarii eligibilitatii sale in proiect.
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Expertul recrutare/selectie grup tinta, Expertul monitorizare practica si consiliere si expertul
GDPR vor fi responsabili de completarea Anexei 4 pentru dosarele de grup tinta pe care le
intregistreaza.
Expertul recrutare/selectie grup tinta va completa o Grila de evaluare eligibilitate grup
tinta (Anexa 6) in baza careia se vor evidentia eligibiliatea membrilor ai grupului tinta ce vor
fi inclusi in activitatile proiectului.
In urma acestei verificari expertul recrutare/selectie grup tinta intocmeste un Proces
verbal prin care stabileste eligibilitatea dosarelor care urmeaza sa intre in procesul de
selectie: numarul acestora, numele candidatilor si motivul eliminarii– conform Anexei nr. 7A
la aceasta metodologie.
Deasemenea inaintea procesului de selectie participantii au posibilitatea de a se retrage din
grupul tinta completand formularul Anexa 9 la prezenta metodologie.
Etapa III – selectia si ierarhizarea candidatilor se va face in functie de punctajul final.
In vederea acordarii punctajului final, membrii echipei de implementare a proiectului
vor analiza dosarele de candidatura si vor calcula punctaje pentru fiecare candidat eligibil.
Prezentam mai jos grila generala de evaluare a dosarului pentru fiecare membru al grupului
tinta, cu observatii detaliate privind modul de calcul pe fiecare dimensiune, astfel:
CRITERIU

Calcul

Observatii

punctaj

PERFORMANTE SCOLARE

Situatie scolara

Max. 10 Punctajul va fi media anului scolar anterior sau media
pct

obtinuta la media de admitere in cazul elevilor inregistrati
in anul I de liceu.
Rezultatul obtinut va reflecta situatia elevului si va
permite ierarhizarea elevilor( ex: media este 6,5 va primi
6,5 puncte)
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Situatia scolara va fi solicitata, unitatii de invatamant la care sunt inscrisi elevii eligibili, de
catre Expertul recutare/selectie grup tinta.
Intrarea in grupul tinta a persoanele declarate eligibile se va face in ordinea
descrescatoare punctajului.
In aceasta etapa vor fi admisi pentru selectie un numar de 120 elevi din invatamantul
secundar si / sau tertiar non-universitar cu domiciliul in regiunile jud. Tulcea, Rezervatia
Biosfera Delta Dunarii si nordul jud. Constanta, nivel de educatie ISCED 2-3, nivel de
calificare 3-4 si ISCED 4, nivel de calificare 5,inmatriculati in scolile post-liceale/de maistri
organizate la nivelul unitatilor de invatamant.
Primii 106 elevi vor fi declarati admisi, restul participantilor vor ramane in baza de
date a Asociatiei Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului pe proiectul POCU
711/6/14/134786, pentru eventualitatea ramanerii unui loc disponibil.
La finalizarea calcularii punctajelor si dupa intocmirea proceselor verbale de selectie
anexa 7B, se va intocmi liste cu rezultatele partiale (ne-validate) ce vor fi publicate pe siteul proiectului si se vor aduce la cunostinta participantilor.
Participantii la procesul de selectie vor avea acces la punctajele obtinute si vor putea
contesta punctajele obtinute.
Contestatiile se vor depune in scris la comisia de selectie, in termen de 3 zile
lucratoare de la afisarea rezultatelor.
Răspunsul la contestație și rezultatele finale ale evaluării dosarelor de concurs vor fi
afișate pe site-ul solicitantului în baza calendarului publicat prealabil. Rezultatele finale nu
mai pot fi contestate. După publicarea rezultatelor finale ale selecției, va urma o nouă etapă
de confirmare a apartenenței la Grupul Țintă al proiectului, etapă în care echipa de
implementare a proiectului va solicita persoanelor selectate o serie de documente și
informații și vor fi transmise informații referitoare la modalitatea prin care aceștia vor fi
integrați în activitățile proiectului.
3.6 Calendarul de selectie si responsabili proces
Etapa

Perioada

Responsabili
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Evenimente de informare si

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

Expert informare si

promovare

comunicare

Preluarea dosarelor de candidatura

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

Expert monitorizare si practica
consiliere, Expert
recutare/selectie grup tinta,
Expert GDPR

Evaluarea dosarelor de candidatura

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

Expert recutare/selectie grup
tinta

Lista elevilor selectati

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

Expert recutare/selectie grup
tinta

Depunerea si solutionarea

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

contestatiilor

Expert recutare/selectie grup
tinta

Decizia finala privind grupul tinta

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

Manager proiect

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

Expert informare/comunicare

selectat
Anuntarea rezultatelor
3.7 Durata etapei de selectie
Etapa de selecție a dosarelor de aplicare va reprezenta pasul de concretizare a activităților
de evaluare derulate anterior, reprezentând centralizarea listelor de persoane selectate în
urma procesului de evaluare. Activitatea este necesară pentru asigurarea finalizării
procesului și a centralizării, respectiv a publicării rezultatelor pentru informarea persoanelor
înscrise. Decizia de înscriere în program va fi luată prin transmiterea spre avizare de către
comisia

de

evaluare

(Expertul

Monitorizare

practica

si

consiliere

si

expertul

recrutare/selectie grup tinta) către managerul de proiect a propunerilor cu listele de
persoane selectate în urma evaluării.
Managerul de proiect va aviza listele finale cu persoanele selectate. Expertii vor informa
persoanele selectate cu privire la acceptarea acestora în program prin afișarea la avizierul
solicitantul si publicarea pe web-site-ul Solicitantului, a listelor cu persoanele ce vor
beneficia de activitățile specifice proiectului. Expertul informare si comunicare va disemina
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rezultatele prin intermediul web-site-ului Solicitantului. Conform metodologiei de selecție a
grupului țintă, elevii care nu vor fi selectați în urma acestui proces vor avea o perioadă de
timp de contestare a procesului de selecție. Aceștia vor putea folosi elemente din
metodologia de selecție a grupului țintă pentru a justifica o reevaluare a dosarului propriu.
După finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor, comisia de evaluare este obligată să
asigure analizarea punctelor de vedere transmise și să transmită un răspuns în termenul
prevăzut în metodologie. Comisia de evaluare va propune managerului de proiect avizarea
raportului de soluționare a contestațiilor și va transmite listele finale rezultate în urma
acestei etape. Această activitate se va finaliza prin centralizarea rezultatelor finale și
diseminarea acestora de către responsabilul de comunicare prin mijloace fizice și
electronice.
Deoarece proiectul se deruleaza pe parcursul a doi ani scolari procesul de recrutare si
selectie grup tinta va fi unul continuu si se va desfasura periodic. Astfel vor avea loc mai
multe etape de selectie pana la atingerea indicatorului un numar de 106 elevi din
invatamantul secundar si / sau tertiar non-universitar cu domiciliul in regiunile jud. Tulcea,
Rezervatia Biosfera Delta Dunarii si nordul jud. Constanta, nivel de educatie ISCED 2-3, nivel
de calificare 3-4 si ISCED 4, nivel de calificare 5,inmatriculati in scolile post-liceale/de maistri
organizate la nivelul unitatilor de invatamant.

CAPITOLUL IV
4.1 Metodologia procesului de identificare , recrutare / selecție grup țintă specifică
fiecărui liceu implicat în proiect
Conform ORDIN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului școlar 2020 2021 - Având în vedere prevederile art.94 alin (2) lit.r) din Legea educației naționale
nr.1/2011 cu modificări le și completările ulterioare ,în temeiul prevederilor art.15 alin.(3)
din Hotărârea Guvernului nr.24/2020, privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației și Cercetării, Ministrul Educației și Cercetării,emite prezentul ordin.
ART.1
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(1) Anul școlar 2020 - 2021 începe la data de 1 septembrie 2020, și are 34 de săptămâni de
cursuri. Cursurile anului școlar 2020 - 2021 încep la data de 14 septembrie 2020.
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1) se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele XII - zi, XIII - seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de
cursuri.
b) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică , cu excepția claselor
prevăzute la lit.a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de
săptămâni de cursuri.

ART.2
Anul școlar 2020 -2021 se structurează pe două semestre, astfel:
- Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri
- Semestrul II are 17 săptămâni de cursuri
Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din
învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, în timp ce pentru clasele din
învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din
învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

CAPITOLUL V
5.1 Masuri de prevenire in contextul pandemiei SARS – COV – 2

Pandemia cu care societatea romaneasca se confrunta in zilele noastre risca sa aduca
atingere directa interactiunilor umane, din acest punct de vedere vom respecta normele de
igiena, distantarea sociala si purtarea mastii

in spatiile inchise

si in cele deschise

aglomerate fara exceptii in derularea procesului de identificare si selectie a partenerilor de
practica.
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Prin premiza acestor fapte la toate intalnirile pe care Expertul monitorizare practica si
consiliere le va avea fizic cu unitatile de invatamant, partenerii de practica, va impune o
serie de masuri de precautie conforme cu legislatia in vigoare:
❖ Purtarea mastii de protectie devine obligatorie atat pentru intalnirile in spatii
inchise cat si in aer liber;
❖ Numarul maxim de persoane care participa la intalnire va fi in concordanta cu
legislatia in vigoare la momentul acesteia si de locatia unde are loc aceasta;
❖ Se va asigura un spatiu necesar intre persoane conform normelor in vigoare;
❖ Se va asigura dezinfectant;
In cazurile in care se impune aceast lucru, se va putea comunica si pe canale electronice:
❖ Transmiterea de documente prin posta electronica;
❖ Tele-convorbiri prin Skype, Zoom, etc.

ANEXA 1
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

ANEXA 1

CERERE DE INSCRIERE IN GRUPUL TINTA

Subsemnatul(a)...........................................................................................................................
domicilat(a) in localitatea ...................................., Str. …....................................., nr. …........,
Bloc.

..........,

Sc........,

Ap......,

judetul.............................,

CNP

....................................................,
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solicit inscrierea in grupul tinta al proiectului “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”,
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritara 6 Educatie si
competenta. Obiectivul specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul
de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu
accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, Contract POCU/711/6/14/134786,
implementat de Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului, in calitate de
Beneficiar, in vederea participarii la activitatile din cadrul proiectului:
-

Organizarea si derularea stagiilor de practica;

-

Sesiuni de consiliere si orientare profesionala;

-

Participarea activa la aplicatia informatica;

-

Participarea la concursul de meserii.

Mentionez ca am luat act de prevederile Metodologiei referitoare la organizarea si
desfasurarea selectiei grupului tinta.

Data .....................................

Semnatura..............................

Consimtamant parental
Obligatoriu pentru elevii cu varsta intre 14-18 ani
Subsemnatii...................................................................................................................,
calitate

de

parinti/tutori

ai

in
copilului

………………………………………………………………….telefon………………………………, declar pe propria
raspundere ca am luat la cunostinta de activitatile proiectului “Practica in teritoriul ITI Delta
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Dunarii” si ca sunt de acord ca prin inscrierea in grupul tinta al proiectului, fiica/fiul meu sa
participe la activitatile proiectului.

Data….……………..
Semnatura parinte 1 …………………………

Semnatura parinte 2 ……………………………..

ANEXA 2

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

ANEXA 2

DECLARATIE APARTENENTA GRUP TINTA
Subsemnatul(a).............................................................................

domicilat(a)

in

localitatea ...................................., Str. …................................................................, nr. ….......,
Bloc. .........., Sc........, Ap......, judetul............................., legitimat cu CI seria ......... nr.
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…................ eliberat de ............................................. la data de ………………................. CNP
.................................................,
sex:  feminin /  masculin, cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod PenaL, cu privire la
falsul in declaratii declar pe propria raspundere ca apartin urmatoarei categorii:
(Va rugam sa bifati cu X)

 Elev
De asemenea, declar pe propria raspundere ca:


Am disponibilitatea de a participa la activitatile din cadrul proiectului “Practica in
teritoriul ITI Delta Dunarii”, cod MySMIS 134786.



Ma oblig ca, in calitate de beneficiar, sa particip la toate activitatile proiectului, sa
completez si sa intocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului si sa
frecventez programul de consiliere si orientare profesionala si stagii de practica pe
intreaga perioada de desfasurare.



In prezent nu beneficiez de nicio alta finantare din fonduri publice
nationale/comunitare in calitate de participant la acelasi program educatie si
competenta.



Nu fac parte din categoria “Tinerii NEETS” cu varsta intre 16-24 ani (care nu
urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca).



Imi asum intreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor completate in
aceste documente.

Data ………………………..

Semnatura ……………………

Consimtamant parental
Obligatoriu

14-18

ani

Subsemnatii.................................................................................................................,

in

calitate

pentru

de

elevii

parinti/tutori

sau

cu

varsta

reprezentanti

intre

legali

ai

elevului/elevei
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…...………….............................................……

telefon………………………………,

consimt

acordul

exprimat de fiul meu / fiica mea prin prezenta declaratie.
Data ..……………………….
Semnatura parinte 1……………………

Semnatura parinte 2……………………

ANEXA 3
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

ANEXA 3

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
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Subsemnatul/a____________________________________,

nascut

la

data

de

__________________, in calitate de participant la proiectul intitulat „Practica in teritoriul
ITI Delta Dunarii”, cod POCU/711/6/14/134786, axa 6. Educatie si competente, pentru
operatiunile finantate prin POCU 2014-2020, proiect initiat si derulat de Asociatia Grup de
Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului (CUI 30849360), declar ca am fost informat/a cu
privire la aspectele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face la cererea mea, in scopul demararii
demersurilor pentru participarea mea la selectia persoanelor implicate in grupul tinta la
proiectul denumit mai sus, pentru derularea demersurilor in vederea obtinerii de finantare
pentru derularea proiectului si, in cazul obtinerii finantarii, in scopul incheierii unui contract
pentru participarea mea la proiectul intitulat „Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”, cod
POCU/711/6/14/134786, axa 6. Educatie si competente, pentru operatiunile finantate prin
POCU 2014-2020 si participarea mea la proiectul derulat de Asociatia Grup de Actiune
Locala Lunca Joasa a Siretului.
Subsemnatul/a, in calitate de participant la identificarea grupului tinta, declar ca am
fost informat/a ca datele mele cu caracter personal incluse in formularul de mai sus cat si
orice

alte

date

necesare

desfasurarii

proiectului

sunt

dezvaluite

partenerilor/furnizorilor/autoritatilor si institutiilor publice in scopurile mentionate.
In cazul in care datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor
suferi modificari (schimbarea numelui, a adresei de domiciliu/resedinta, a statutului civil,
etc.) ma oblig sa informez, in scris si in timp util, Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca
Joasa a Siretului.
Datele cu caracter personal ale participantilor (nume, prenume, data nastere, gen, adresa,
telefon, email, gen, nivel de educatie, situatia pe piata fortei de munca, categoria persoane
dezavantajate si alte date derivate din acestea) sunt prelucrate in

scopul participarii

acestora la selectia persoanelor implicate in grupul tinta la proiectul denumit mai sus, in
scopul operatiunilor obtinerii fondurilor pentru derularea proiectului, in scopul indeplinirii
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cerintelor legale si clauzelor contractelor, al accesului la activitatile proiectului, al asigurarii
accesului la resursele, echipamentele puse la dispozitie pe parcursul proiectului si pentru
realizarea raportarilor privind rezultatele si indicatorii proiectului derulat de Asociatia
Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului.
Pentru evitarea oricarui dubiu, Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului va
prelucra codul numeric personal al participantilor (CNP) si categorii speciale de date cu
caracter personal, ca de exemplu date privind starea de sanatate, date privind originea
rasiala sau etnica.
Pentru selectia persoanelor implicate in grupul tinta, pentru implementarea acestuia,
Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului este indreptatita sa divulge sau sa
transfere date cu caracter personal ale grupului tinta catre partenerii proiectului si catre
terti, de regula autoritatile romane (ex. inspectoratul teritorial de munca, administratia
financiara, casa de asigurari de sanatate, casa de asigurari sociale, etc.), autoritatile
europene (Comisia Europeana, Fondul European pentru dezvoltare regionala, Fondul social
european dar si alte institutii asociate finantarii si monitorizarii derularii POCU 2014-2020 )
si furnizorii de servicii atunci cand este cazul pentru indeplinirea obligatiilor legale ale
Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului sau obligatiilor derivate din proiect,
fara aprobari prealabile.
Avand in vedere scopurile pentru care Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a
Siretului prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor, aceasta are dreptul sa
prelucreze datele cu caracter personal ale fiecarui participant pe perioada cat se deruleaza
proiectul, inclusiv pe perioada de sustenabilitate a proiectului. Asociatia Grup de Actiune
Locala Lunca Joasa a Siretului se obliga ca in termen de maxim 3 (trei) luni de la finalizarea
perioadei de sustenabilitate a proiectului sa stearga sau sa anonimizeze datele personale ale
persoanei, cu exceptia situatiilor in care Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a
Siretului este indreptatita sa stocheze si/sau sa prelucreze datele personale respective fie in
baza unui temei legal, fie in baza unui interes legitim, fie in cazul in care Asociatia Grup de
Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului a obtinut separat consimtamantul persoanei vizate.
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Am fost informat(a) ca potrivit legislatiei aplicabile, am dreptul de a solicita accesul la datele
mele cu caracter personal, rectificarea acestora, restrictionarea prelucrarii, stergerea
acestora, portabilitatea acestora, dreptul de ma opune prelucrarii, precum si dreptul de ami retrage consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal se face
in baza acestui temei), in masura in care acestea nu contravin legii, astfel incat Asociatia
Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului si/sau partenerii aprobati pentru proiect
nefiind obligati sa se conformeze cererii respective. Aceste drepturi se pot exercita prin
adresarea unei cereri scrise catre Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului
care va raspunde cererii mele imediat ce va fi posibil, insa nu mai tarziu de 1 (una) luna de la
primirea acesteia. De asemenea, am fost informat ca am dreptul de a depune plangere in
fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din
Romania.
Consimtamant privind divulgarea datelor sensibile1 (se va bifa casuta corespunzatoare):
Da sunt de acord cu divulgarea datelor sensibile
Nu sunt de acord cu divulgarea datelor sensibile

Semnatura participant:........................................
Data:..................................

Consimtamant parental
Obligatoriu pentru elevii cu varsta intre 14-18 ani
Subsemnatul..............................................................................,CNP.........................................,
telefon………………………………, declar pe propria raspundere ca sunt parinte / tutore legal al
copilului..................................................................... si consimt acordul exprimat de fiul / fiica
mea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru respectarea tuturor cerintelor
1

Prin date sensibile se intelege la informatii cu privire la categoriile dezavantajate din Anexa nr. 8
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proiectului in calitate de participant la proiectul intitulat “Practica in teritoriul ITI Delta
Dunarii” ,Contract POCU/711/6/14/134786”.
Semnatura parinte / tutore legal: ................................................................
Data: .................................
Nota: Datele cuprinse in acest formular sunt considerate date cu caracter personal si sunt tratate conform Regulamentulului (UE) 2016/679
al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind
masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.

ANEXA 4
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

FISA DE VERIFICARE DOCUMENTE GRUP TINTA
NUME SI PRENUME
CNP
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DOCUMENTE VERIFICATE

DA

NU

N/A

ANEXA 1- Cerere de inscriere Grup Tinta
ANEXA 2 – Declaratie apartenenta Grup Tinta
ANEXA 3 – Acord privind prelucrarea datelor cu
caracter personal
ANEXA 5 – Declaratie de etnie roma
ANEXA 8 – Formular de inregistrare individuala a
participantilor la operatiunile finantate prin POCU
2014-2020
Adeverinta de elev
Certificat Nastere
Carte de identitate
Semnatura si copie act identitate a cel putin unui
parinte/tutore/reprezentant legal

Observatii:
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Pentru o verificare cat mai complexa a dosarelor grup tinta, se va face completa tabelul de
mai sus , in care se vor bifa daca sunt toate documentele in dosarele de grup tinta.
Intocmit: Expert recrutare/selectie grup tinta
Nume prenume.................................
Semnatura....................................
Data intocmirii......................................................

ANEXA 5
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

ANEXA 5

DECLARATIE ETNIE ROMA
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Subsemnatul(a)..................................................................

domicilat(a)

in

localitatea ................................., Str. …....................................................................., nr. ….......,
Bloc. .........., Sc........, Ap......, judetul..............................., legitimat cu CI seria ......... nr.
…................ eliberat de .............................. la data de ................................. CNP
........................................................................,

sex:  feminin /  masculin, cunoscand

dispozitiile articolului 292 Cod PenaL, cu privire la falsul in declaratii declar pe propria
raspundere ca apartin urmatoarei categorii:

(Va rugam sa bifati cu X)

 Etnie Roma

Data ……………………

Semnatura ………..………

Consimtamant parental
Obligatoriu pentru elevii cu varsta intre 14-18 ani
Subsemnatii............................................................................................................................, in
calitate de parinti/tutori sau reprezentanti legali ai elevului/elevei …….................…………………
telefon………………………………, consimt acordul exprimat de fiul meu / fiica mea prin prezenta
declaratie.

Data ..……………………….

Semnatura parinte 1……….............

Semnatura parinte 2………………………..
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ANEXA 6
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

ANEXA 6

GRILA DE EVALUARE SI ELIGIBILITATE GRUP TINTA PROIECT
” Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”
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Semnatura si
copie act
identitate a cel
putin unui
parinte/tutore/
reprezentant

Certificat
nastere elev

Copie CI elev

studii

Anexa 8

.

Anexa 5

specializare/anul de

Anexa 3

Nume si Prenume

Anexa 2

Crt

Liceu/

Anexa 1

Nr.

Adeverinta de
elev

Se va marca cu X acolo unde exista documentul mentionat

1

2

3

...

Expert,______________________

Data: ...................................

ANEXA 7A
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/13478

ANEXA 7A
Proces verbal de verificare a eligibilitatii dosarelor
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Incheiat astazi, ……......................cu ocazia verificarii dosarelor de candidatura a elevilor care
doresc sa participe la activitatile organizate prin proiectul ” Practica in teritoriul ITI Delta
Dunarii” Proiect finantat prin Fondul Social European - POCU/711/6/14/13478. Mentionam
ca au fost inregistrate _______ dosare ale candidatilor pentru programul de
studii……………….., nivel ............, din care ______ sunt eligibile (indeplinesc conditiile de
eligibilitate) si intra in procesul de selectie propriu-zis, iar ____ sunt respinse. Situatia
verificarii dosarelor este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr.

Numele candidatului

crt.

Data

Eligibilitate

verificarii

Corectitudinea dosarului –
documente

lipsa

sau

incorecte
1

Se vor trece candidatii Se va trece Se va trece, DA/NU – se va motiva cu
in ordinea inregistrarii

data

din dupa

Anexa 4

DA/NU

caz enumerarea documentelor
lipsa sau a celor incorect
completate

2

COMISIA DE EVALUARE:
________________________

ANEXA 7B
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/13478

ANEXA 7B
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Grila evaluare si selectie grup tinta proiect
”Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”

Nr.
crt.

LICEU/
NUME

PRENUME

SPECIALIZAREA/
ANUL

PERFORMANTE

SCOR FINAL

SCOLARE

(PUNCTAJ)

(Media din anul
anterior)

1
2
3
4
…

Nume/Prenume expert: ____________

Data:..............................

ANEXA 8
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

ANEXA 8
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FORMULARUL DE INREGISTRARE INDIVIDUALA A PARTICIPANTILOR
LA OPERATIUNILE FINANTATE PRIN POCU 2014-2020

Cod SMIS proiect:

134786

Axa prioritara:

6 - Educatie si competente

Titlu proiect:

Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii

OIR/OI responsabil:

OIR POCU Regiunea Sud Est

Sectiunea A. La intrarea in operatiune

Date de contact:

Nume, prenume: .......................................................................................................................
Adresa, domiciliu: ......................................................................................................................
Locul de resedinta: ....................................................................................................................
Telefon: ..............................
E-mail: ..........................................................

Data intrarii in operatiune: ……………………………………………..
CNP: ………………………………………….....
Zona:

Urban

Rural

Localizare geografica:
Regiune: ……................................
Judet: ….............................
Unitate teritorial administrativa: ………………............................
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Gen:

Masculin

Feminin

Varsta:
Persoana cu varsta sub 25 ani
Persoana cu varsta cuprinsa intre 25 si 54 ani
Persoana cu varsta peste 54 de ani

Categoria de Grup Tinta din care face parte: ………………….........................................
Situatia pe piata fortei de munca persoana ocupata:
Angajat
Angajat pe cont propriu
Somer
Somer de lunga durata
Persoana inactiva (inclusiv copii anteprescolari, prescolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi in afara de cei din educatie si formare

Nivel de educatie:

Studii Educatie timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
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Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fara ISCED

Persoana dezavantajata:

DA
NU

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate
Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate cu copii aflati in intretinere
Participanti care traiesc in gospodarii alcatuite dintr-un parinte unic cu copil aflat in
intretinere
Migranti
Participanti de origine straina
Minoritati
Etnie roma
Alta minoritate decat cea de etnie roma
Comunitati marginalizate
Participanti cu dizabilitati
Alte categorii defavorizate
Persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa
Niciuna din optiunile de mai sus
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Semnatura participant

Semnatura responsabil cu inregistrarea

……………………...............

.....………………..........................................

Data: ...........................

Data: ...........................

Nota: Prin completarea si semnarea acestui formular va exprimati consimtamantul cu privire la utilizarea si prelucrarea
datelor personale.
Datele dumneavoastra personale, inregistrate/colectate in cadrul derularii proiectelor POCU, nu sunt prelucrate in niciun
alt scop in afara de cele mentionate in Formularul de inregistare individuala si nu sunt comunicate catre niciun tert,
exceptie facand doar institutiile/autoritatile publice, conform prevederilor legale in vigoare.

Pagina| 33

ANEXA 9
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

ANEXA 9

CERERE DE RETRAGERE DIN GRUPUL TINTA

Subsemnatul(a)...........................................................................................................................
domicilat(a) in localitatea ...................................., Str. …....................................., nr. …........,
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Bloc.

..........,

Sc........,

Ap......,

judetul.............................,

CNP

....................................................,
solicit retragerea din grupul tinta al proiectului “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii”,
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritara 6 Educatie si
competenta. Obiectivul specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul
de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu
accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, Contract POCU/711/6/14/134786,
implementat de Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a Siretului, in calitate de
Beneficiar, din urmatoarele motive:
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Mentionez ca am luat act de prevederile Metodologiei referitoare la organizarea si
desfasurarea selectiei grupului tinta.

Data .....................................

Semnatura..............................

Consimtamant parental
Obligatoriu pentru elevii cu varsta intre 14-18 ani
Subsemnatii...................................................................................................................,
calitate

de

parinti/tutori

ai

in

copilului

………………………………………………………………….telefon………………………………, declar pe propria
raspundere ca am luat la cunostinta de activitatile proiectului “Practica in teritoriul ITI Delta
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Dunarii” si ca sunt de acord ca prin inscrierea in grupul tinta al proiectului, fiica/fiul meu sa
participe la activitatile proiectului.

Data….……………..
Semnatura parinte 1 …………………………

Semnatura parinte 2 ……………………………..
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