FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Titlul proiectului: CAREER – Consilierea și practica Adaptate Realității Economice, Eficiente și Relevante la
locul de muncă
Beneficiar: Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ “Ioan Slavici” Timișoara
Cod SMIS: 107521
Contract: POCU/90/6.13/6.14/107521

OPIS DOSAR GRUP ȚINTĂ
Numele:
Prenumele:
Telefon:
CNP:
Număr și dată de înregistrare*:
Nr.
Documente necesare
Crt.
1 Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa 1)
2 Formularul de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2)
3 Declarație de consimțământ privind prelucrarea și
utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 3)
4 Declarație pe propria răspundere privind evitarea
dublei finanțări (Anexa 4)
5 Angajament de disponibilitate față de activitățile
proiectului (Anexa 5)
6 Declarație pe propria răspundere privind evitarea
dublării grupului țintă (Anexa 6)
7 Scrisoare de motivație (Anexa 7)
8 Copie CI / BI valabil, conform cu originalul
9 Copie certificat de naștere, conform cu originalul
10 Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), conform
cu originalul
11 Adeverință student/ă în original

Observații

DA / NU

Observații: * În cazul în care Dosarul este complet, i se atribuie un număr de înregistrare.

Întocmit,
Nume și prenume: Simulescu Anca
Funcția: Responsabil A.3
Semnătura:
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Titlul proiectului: CAREER – Consilierea și practica Adaptate Realității Economice, Eficiente și Relevante
la locul de muncă
Beneficiar: Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ “Ioan Slavici” Timișoara
Cod SMIS: 107521
Contract: POCU/90/6.13/6.14/107521

Anexa 1

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………………………………………..
cu domiciliul în localitatea…………………………………………………str………………..………………………………….
nr.………………,
bl………………,
sc.………………,
ap.………………,
jud.………………,
CNP…………………………………………………………………., posesor / posesoare al actului de identitate BI /
CI seria………………… Nr………………………………..……….…, eliberat de……………….……………………….……,
la data de…………………………………………….e-mail……………………………………………………………………………,
telefon…………………………………………, solicit înscrierea în calitate de participant în cadrul
procedurii de selecție și, eventual, după recrutare, de membru al Grupului Țintă în cadrul
proiectului “CAREER – Consilierea și practica Adaptate Realității Economice, Eficiente și
Relevante la locul de muncă”, cod SMIS: 107521, și îmi exprim disponibilitatea de a participa la
programul inovativ de consiliere și practică.
Anexez acestei cereri următoarele documente:
Formularul de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2);
Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter
personal (Anexa 3);
Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4);
Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 5);
Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublării grupului țintă (Anexa 6);
Copie CI / BI valabil;
Copie certificat de naștere;
Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
Adeverință student/ă.
Nume şi prenume: ………………………………….
Semnătura: ……………………………………………… Data: ……………………….
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Anexa 2
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:

107521

Axă prioritară:

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Titlu proiect:

CAREER – Consilierea și practica Adaptate Realității Economice, Eficiente și Relevante la
locul de muncă

OIR/OI responsabil:

OIR POSDRU Regiunea Vest

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

Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED
Persoană dezavantajată:
DA
NU
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus
Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………................ .....................
Data:

…………………….....................................
Data:

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către
niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare
Secțiunea B.

La ieșirea din operațiune

Dată ieșire din operațiune:

……………………..

Situația pe piața forței de muncă:
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant
- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)

Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………...............................................................
Data:

Secțiunea C.

Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune

- Persoană care are un loc de muncă
- Persoană care desfășoară o activitate independentă
- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă
- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă
- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă
- Altă situație: ......................................................
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………..............................................
Data:
………………….........................................

Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite

Entitate nou creată prin intervențiile POCU
Da
Nu
-

Denumire:

-

Adresa:

-

Județ:

-

Localitate:

-

Telefon:

-

Fax:

-

Email:

-

Website:

-

Cod unic de înregistrare fiscală:

-

Dată intrare în operațiune:

-

Dată ieșire din operațiune:

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….
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Anexa 3

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA ȘI UTILIZAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………………………………………………...
cu domiciliul în localitatea…………………………………………………str………………..………………………………….
nr.………………,
bl………………,
sc.………………,
ap.………………,
jud.………………,
CNP…………………………………………………………………., posesor / posesoare al actului de identitate BI /
CI seria………………… Nr………………………………..……….…, eliberat de……………….……………………….……,
la data de…………………………………………….., declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu
privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul proiectului
“CAREER – Consilierea și practica Adaptate Realității Economice, Eficiente și Relevante la locul
de muncă”, cod SMIS: 107521, iar aceste date corespund realității.
Am fost informat că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
Nume şi prenume:……………………………………………………………………..

Semnătura: ……………………………………………… Data:………………………

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
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Anexa 4

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………………………………………………...
cu domiciliul în localitatea…………………………………………………str………………..………………………………….
nr.………………,
bl………………,
sc.………………,
ap.………………,
jud.………………,
CNP…………………………………………………………………., posesor / posesoare al actului de identitate BI /
CI seria………………… Nr………………………………..……….…, eliberat de……………….……………………….……,
la data de……………………………………………..cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul
în declaraţii, declar pe propria răspundere că în prezent nu beneficiez de nici o altă finanțare
europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
pentru activități similare cu cele ale proiectului “CAREER – Consilierea și practica Adaptate
Realității Economice, Eficiente și Relevante la locul de muncă”, cod SMIS: 107521.
Am luat la cunoştinţă că falsul în declarații atrage după sine următoarele consecinţe:
- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
- acordarea de despăgubiri financiare către Fundația pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavici
din Timișoara, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în
momentul descoperirii falsului.
Nume şi prenume:……………………………………………………………………..

Semnătura: ……………………………………………… Data:………………………
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
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Anexa 5

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAȚĂ DE ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………………………………………………...
cu domiciliul în localitatea…………………………………………………str………………..………………………………….
nr.………………,
bl………………,
sc.………………,
ap.………………,
jud.………………,
CNP…………………………………………………………………., posesor / posesoare al actului de identitate BI /
CI seria………………… Nr………………………………..……….…, eliberat de……………….……………………….……,
la data de…………………………………………….. în calitate de candidat pentru Grupul Țintă al
proiectului “CAREER – Consilierea și practica Adaptate Realității Economice, Eficiente și
Relevante la locul de muncă”, cod SMIS: 107521, mă angajez să respect cerințele programului,
să particip la toate activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele solicitate de
echipa proiectului.

Nume şi prenume:……………………………………………………………………..

Semnătura: ……………………………………………… Data:………………………

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
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Anexa 6

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLĂRII GRUPULUI
ȚINTĂ
Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………………………………………………...
cu domiciliul în localitatea…………………………………………………str………………..………………………………….
nr.………………,
bl………………,
sc.………………,
ap.………………,
jud.………………,
CNP…………………………………………………………………., posesor / posesoare al actului de identitate BI /
CI seria………………… Nr………………………………..……….…, eliberat de……………….……………………….……,
la data de……………………………………………..cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul
în declaraţii, declar pe propria răspundere că la data semnării prezentei declarații nu sunt
membru al Grupului Țintă al unui alt proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având activități similare cu cele ale proiectului “CAREER
– Consilierea și practica Adaptate Realității Economice, Eficiente și Relevante la locul de
muncă”, cod SMIS: 107521.

Nume şi prenume:……………………………………………………………………..

Semnătura: ……………………………………………… Data:………………………

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
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Anexa 7

Scrisoare de motivație
Către,
Fundația pentru Cultură și Învățământ “Ioan Slavici” Timișoara
Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă adresez această scrisoare de motivaţie ca răspuns la Anunţul dumneavoastră cu privire la
posibilitatea participării în cadrul proiectului CAREER – Consilierea și practica Adaptate Realității
Economice, Eficiente și Relevante la locul de muncă, Contract: POCU/90/6.13/6.14/107521.
Având în vedere faptul că sunt student în cadrul Universității Ioan Slavici din Timișoara,
Facultatea………………………………………………………………………..., specializarea …………………………………
..…………………………..., anul………., doresc să aplic în cadrul proiectului pentru
..…………………….................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să
………..…………………………..………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sunt o persoană …………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................……………………..………………....
Motivele participării mele în proiect sunt următoarele:
1. ………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………..
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

3. ………………………………………………………………………
Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru încadrarea în cadrul
proiectului dvs., vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de
email:………………………………………………………………..…….….., telefon…………………………………………………

Vă mulțumesc,

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

