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Anexa 1 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

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

domiciliat/a in ...............................................adresa………….......... 

.................................................................................................................................., locul de resedinta in 

………………………………………….………., angajat la ………………………………..…… 

Posesor al CI, seria………, nr……………….., eliberat de  ………………… la data de ………….,  

CNP  

 

nr. telefon................................................, e_mail.........................................................................,  

doresc inscrierea in calitate de participant in cadrul procedurii de selecţie si, eventual, dupa recrutare, de 

membru al Grupului Tinta in cadrul proiectului „Competitivitate in Regiunea Centru”, cod SMIS 

2014+ 128121, contract: POCU/464/3/12/128121, proiect cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 3 - Locuri de muncă pentru toţi, OS 3.12 - 

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ 

domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, care se va implementa in Regiunea de 

dezvoltare Centru, si imi exprim disponibilitatea de a participa la: 

 

cursurile de formare profesionala (se bifeaza o singura optiune) 

Meseria  

ospatar  

designer pagini web  

administrator pensiune  

receptioner  

competente limba engleza  

camerista  

cofetar patiser  

             



 
Competitivitate în Regiunea Centru 

(POCU/464/3/12/128121) 
Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

bucatar  

lucrator in comert  

operator introducere validare date  

 

 

In acest sens atasez: 

 

1. Formularul de Inregistrare a Grupului Tintă (Anexa 2, sectiunea A); 

2. Declaraţia pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări (Anexa 3); 

3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4); 

4. Declaratia pe propria răspundere privind participarea la activitatile proiectului (Anexa 5); 

5. Cartea de Identitate, în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul; 

6. Acte de studii, in copie conform cu originalul, din care sa rezulte finalizarea studiilor medii; 

7. Adeverinta tip completata (Anexa 6 ), semnata si stampilata, eliberata de intreprinderea 

angajatoare, in care sa se mentioneze obligatoriu cel putin urmatoarele aspecte: 

- persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma întreaga sau cu timp 

partial);  

- locul de munca ocupat este in regiunea Centru;  

- persoana isi desfasoara activitatea într-unul din sectoarele economice vizate prin proiect;  

- originalul sau o copie certificata“conform cu originalul” dupa certificatul constatator emis de 

Oficiul Registrului Comertului,valabil la data intrarii angajatului/angajatilor întreprinderii în 

grupul tinta al proiectului, în care sase regaseasca ca fiind autorizata cel putin un cod CAEN 

al unei activitati principale sausecundare desfasurata într-un sector economic dintre cele 

vizate prin proiect. 

8. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la grupul tinta (Anexa 6.1). 
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Anexa 2 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 
 

Cod SMIS proiect: POCU/464/3/12/128121 

Axă prioritară Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi  

Titlu proiect Competitivitate in Regiunea Centru”   

OIR/OI responsabil Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane CENTRU 

 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 
Date de contact: 

Nume  Prenume  

Adresa  

Locul de resedinta  

Telefon  E-mail  

Data intrării în  

operațiune: zz/ll/aa 
 

CNP  

Zona  Urban  Rural 

Localizare geografica 

Regiune  Judet  

Unitate teritorial 

administrativa 
 

Gen  Feminin  Masculin 

Adresa (str., nr., bloc, 

scara, apart., etc.) 
 

Locul de resedinta actual  

Varsta  Persoana cu 

varsra sub 25 ani 

 Persoana cu varsta 

cuprinsa intre 25 si 54 ani 

 Persoana cu 

varsta peste 54 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:                 
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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) (învățământ superior de scurtă durată) 

 Studii superioare (ISCED 6) –(licență sau nivel echivalent) 

 Studii superioare (ISCED 7)- (master sau nivel echivalent) 

 Studii superioare (ISCED 8) -(doctorat sau nivel echivalent) 

 fără ISCED– (fără studii) 

 

Persoana dezavantajata  da  nu 

Categorie 

 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 
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 Participanți de origine străină 

 Minorități 

 Etnie romă 

 Alta minoritate decât cea de etnie romă 

 Comunități marginalizate  

 Participanți cu dizabilități 

 Alte categorii defavorizate 

 Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

 Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

 

   

 

 

                                                                 

Semnătura participant                 Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 

utilizarea și prelucrarea datelor personale. 

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt 

prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu 

sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform 

prevederilor legale în vigoare. 
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Secțiunea B.  La iesirea din operațiune 
Data iesirii din  

operațiune: zz/ll/aa 
 

Situatia pe piata fortei de munca:                 

Situația pe piața forței de muncă 

persoană ocupată  

 

 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) 
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 Studii postliceale (ISCED 4) 

 Studii superioare (ISCED 5)  

 Studii superioare (ISCED 6) 

 Studii superioare (ISCED 7) 

 Studii superioare (ISCED 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

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

Situația pe piața forței de muncă 

persoană ocupată  

 

 Persoană care are un loc de muncă  

 Persoană care desfășoară o activitate independentă 

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

îmbunătățit 

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

muncă 

 Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o 

activitate independentă  

 Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate 

independentă  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU  

 

Da  

 

Nu 

 

Denumire:  

Adresa:  

Județ:  

Localitate:  

Telefon:  

Fax:  

Email:  

Website:  

Cod unic de înregistrare 

fiscală: 
 

Dată intrare în operațiune:  

Dată iesire în operațiune:  

 

 

 

 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 
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Anexa 3 

 

DECLARAȚIE PRIVIND DUBLA FINANȚARE 

 

Subsemnatul(a) .............................................................., CNP....................................., cu domiciliul în 

................................................................................................., având CI/BI cu seria ........, 

nr............................, prin prezenta declar pe proprie răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații 

constituie infracțiune, că nu am parcurs și nu parcurg, la momentul înscrierii în acest program, alte 

programe de formare continuă cu un curriculum identic aferent prezentului proiect, finanțate din fonduri 

europene sau din fonduri publice. Prezenta declarație este necesară la înscrierea în cadrul proiectului 

”Competitivitate in Regiunea Centru”,   ID 128121 - Contract: POCU/464/3/12/128121” cofinanţat 

din Fondul Social European prin Ghidul Solicitantului, Programul Operațional Capital Uman 2014 - 

2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 10(iii), obiective specifice 3.12, proiect implementat de 

Camera de Comert si Industrie Brasov, in parteneriat cu Centrul National de Învatamant Turistic 

S.A. Bucuresti si Fundatia CONVERGENTE EUROPENE Bucuresti. 

 

 Data: ……………………….   

Declarant (Nume și prenume, semnătura)    .................................................... 
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Anexa 4 

Declaratia de consimtamânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata,__________________________________________________ 

CNP:_________________________________________, membru al grupului țintă în cadrul proiectului  

cu titlul „Competitivitate in Regiunea Centru”,   ID 128121 - Contract: POCU/464/3/12/128121”, 

declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor 

mele cu caracter personal pe care le-am introdus în Formularul individual de înregistrare a 

grupului țintă, iar aceste date corespund realității.  

Am luat la cunostinta ca, in calitate de participant la activitatile proiectului, am obligatia de a furniza 

datele  personale si despre faptul că acestea vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în 

toate fazele de implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale  si anume:  

prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind 

prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva 

asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare. 

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje 

patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsit conform legii, declar că nu am furnizat informații 

false documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de candidatură, 

garantând că datele furnizate sant actuale , reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea 

modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus, să anunță 

echipa de proiect și să aduc o copie a actelor doveditoare. 

 

 

Data,          Semnătura, 
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Anexa 5 

Angajament de participare  la activitatile din cadrul proiectului 

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele)......................................................                              

……………………, cu domiciliul stabil în localitatea ………......................., strada 

……………..………………., nr. ………..,bl. ………., ap. ………., sc. ……….., județul 

…………..………….........…, telefon ……………..……………….., 

email ………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ……................, 

nr. …………..,eliberat/ă de ………………………………….........................................., 

CNP......................... ………………….…………………….., angajat la ....................................., in 

functia de........................................................,  

declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție din proiectul "  Competitivitate in 

Regiunea Centru”,   ID 128121 - Contract: POCU/464/3/12/128121”, cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și sunt de acord cu acestea; 

 

țile care îmi revin 

şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului. Astfel, ma angajez, dupa caz (formare sau evaluare 

competente): 

Participant la program formare: 

- să particip la procesul de informare la datele și intervalul stabilit; 

- să particip la cursurile organizate la datele și intervalul stabilit; 

- să respect clauzele contractului de cursant, încheiat cu furnizorul de formare autorizat; 

- să asigur informarea organizatorilor despre orice situație neprevăzută ce ar putea să afecteze participarea 

mea la formare; 

- să urmez practica așa cum este prevăzută în programul de formare; 

- să susțin examenul de absolvire a cursului conform metodologiei; 

Participant la programul de evaluare competente: 

- să particip la procesul de informare la datele și intervalul stabilit; 

- să respect clauzele contractului de cursant, încheiat cu furnizorul de formare autorizat; 

- să asigur informarea organizatorilor despre orice situație neprevăzută ce ar putea să afecteze participarea 

mea la program; 

- sa particip la toate activitatile privind evaluarea competentelor (daca este cazul). 

din grupul țintă al proiectului. 

 

 

 

 

Semnătura         Data 
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Anexa 6 

 

 

Adeverinta 

Prin prezenta, se adeverește că doamna/domnul ..........................................……................................... 

este angajat al .........................................................................................................................................., 

Cod de identificare fiscala...............................................din localitatea................................................, 

judetul........................................ ,avand functia de............................................................................... ......, 

cu contractul individual de muncă nr. ……………………............, cu normă întreagă / cu timp partial si 

locul de muncă ocupat este localizat în regiunea Centru.  

Prezenta adeverință se eliberează pentru a servi la completarea dosarului personal în vederea participării 

la selecția grupului țintă din cadrul proiectului "Competitivitate in Regiunea Centru”,   ID 128121 - 

Contract: POCU/464/3/12/128121” cofinanţat din Fondul Social European prin Ghidul Solicitantului, 

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 10(iii), 

obiective specifice 3.12, proiect implementat de Camera de Comert si Industrie Brasov, in parteneriat cu 

Centrul National de Învatamant Turistic S.A. Bucuresti si Fundatia CONVERGENTE EUROPENE 

Bucuresti. 

Atasam: 

 certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ( originalul / copie certificata 

“conform cu originalul),valabil la data intrarii angajatului/angajatilor întreprinderii în grupul 

tinta al proiectului, pentru a certifica fapul ca societatea ………………………….este autorizata 

cel putin un cod CAEN al unei activitaþi principale sau secundare desfasurata într-un sector 

economic dintre cele vizate prin proiectul "Competitivitate in Regiunea Centru”,   ID 128121 

- Contract: POCU/464/3/12/128121”. 

 

Director,   

Numele si prenumele 

 

Semnatura 

Stampila 
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Anexa 6.1 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE DE APARTENENTA LA GRUPUL TINTA 

 

 

 

Subsemnatul(a)…………………………………………………………………...........posesor al BI/CI 

seria……….., nr……………………, CNP…………………………….……………................... având 

domiciliul în localitatea …………………………………....., str……………………………….….......... 

nr…......, judeţ………………………, telefon .............………, declar pe propria răspundere că în prezent  

sunt angajat cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau timp partial), in functia de  

...........................................,  la SC.......................................... 

 

 

 

Data  

 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 


