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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a
reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale privind selecția și recrutarea grupului
țintă.
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2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale privind
selecția și recrutarea grupului țintă.
Ediția/
revizia
în Componenta revizuită
cadrul ediției
1
2.1. Ediția 1

2
x

Data de la care se
Modalitatea reviziei aplică prevederile
ediției sau reviziei
ediției
3
4
x

05.05.2022

2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2
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1. CADRUL GENERAL
Prezenta metodologie stabilește modalitatea de desfășurare a campaniilor de
informare și conștientizare precum și a activităților de identificare, selectare și recrutare a
grupului țintă în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”,
Contract POCU/860/3/12/142832, în acord cu obiectivele promovate de Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”,
Obiectivul specific: 3.12. „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale
angajaților”
Proiectul este implementat de către CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA
în parteneriat cu SC FGC ACTIV GRUP SRL pe o durată de 18 luni: 21 martie 2022 – 20
septembrie 2023.
Prezenta metodologie este realizată pentru informarea și selectarea grupului țintă
aferent subactivităților: A2.1 – „Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a
angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”; A3.1. –
„Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor
digitale”
Prezenta metodologie a fost elaborată respectând principiile egalității de șanse,
nediscriminării pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă și nediscriminării persoanelor cu dizabilități,
asigurând transparența, echidistanța și obiectivitatea procesului.

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI
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Obiectivul general al proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”
constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul
angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest,
Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru
angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe
digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI.
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2.1. Obiectivul general al proiectului
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În cadrul proiectului, 32 de întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau
întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare
economice/domenii de specializare inteligentă vor beneficia de sprijin în identificarea
posibilităților și a potențialului de digitalizare în scopul elaborării și introducerii unor
programe de învățare la locul de muncă în cel puțin 3 dintre ele.

2.2. Obiectivele specifice ale proiectului
OS1. Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea
participării angajaților la programe de formare continuă.
OS2. Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un
număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest,
Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare
profesională, în urma cărora un număr de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate.
OS3. Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor
programe de învățare la locul de muncă.

3. CUANTIFICAREA REZULTATELOR PROIECTULUI




− 118 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a
competentelor digitale de baza;
− 158 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a
competentelor digitale avansate;
− 34 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a
competentelor digitale dedicate specialistilor în domeniul IT.

5



13 evenimente de conștientizare a angajatorilor;
campanii online/offline de informare și conștientizare, realizate pe toată durata de
implementare a proiectului;
260 de angajatori informați cu privire la importanța și necesitatea programelor de
formare de competențe digitale pentru angajați;
Minim 310 dosare de înscriere în grupul țintă evaluate;
Minim 310 angajați selectați în vederea participării la programele de formare
profesională în domeniul competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și
127 de femei), din care:
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295 de participanți ce finalizează cursurile de formare profesională;
32 parteneriate încheiate cu angajatori;
32 de întreprinderi sprijinite în vederea valorificării potențialului de digitalizare și de
organizare a unor programe de învățare continuă la locul de muncă;
3 întreprinderi care dezvoltă programe de învățare la locul de muncă la 6 luni de la
finalizarea proiectului.
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Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung, obiectivul general fiind în strânsă
corelare cu Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, Strategia Națională
pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020, Strategia de Îmbătrânire Activă, Strategia
Națională privind Agenda Digitală pentru România și Strategia Națională privind Învățarea
pe tot Parcursul Vieții 2015 – 2020. Prin acest proiect se asigură:
 creșterea nivelului de informare, conștientizare și interes privind nevoia de participare a
angajaților la programe de formare continuă, la nivelul angajatorilor din Regiunile de
Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru;
 dobândirea de către angajații sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI a
unor cunoștințe și competențe practice în domeniul tehnologiei informației prin
participarea acestora în cadrul unui program integrat de sprijin în formarea acestor
competențe necesare la locul de muncă și la adaptarea la cerințele pieței muncii;
 facilitarea tranziției întreprinderilor din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI către o economie bazată pe tehnologizare și optimizare a proceselor desfășurate
în cadrul campaniilor;
 crearea de personal pregătit pentru a face față schimbărilor viitorului;
 creșterea competențelor digitale în rândul persoanelor vârstnice (34 persoane);
 creșterea competențelor digitale în rândul femeilor (127 femei);
 încurajarea rezolvării de probleme și valorificarea de oportunități ale piețelor din
domeniile SNC și SNCDI;
 creșterea competitivității în cadrul sectoarelor economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
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Măsurile de informare și publicitate prevăzute în „Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, cu respectarea
Manualului de Identitate Vizuală, vor fi asigurate pe toată durata proiectului, cu atât mai mult
în cadrul campaniilor de informare, atât în mediul offline, cât și în mediul online, prin
intermediul canalelor de social media și a site-urilor proiectului/partenerilor.
În acest sens, se va acorda o atenție sporită următoarelor aspecte:
 Informarea beneficiarilor care participă la activitățile desfășurate în cadrul proiectului în
mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE;
 Includerea mențiunilor cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul FSE
pentru orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor și publicate pentru
public sau participanți. Se vor amplasa etichete/plăcuțe informative cu mențiunea
sprijinului FSE pe toate bunurile achiziționate în proiect.
Subactivitatea A2.1 Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a
angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă este realizată în
cadrul proiectului de către cei 4 Responsabili activități campanii și relație cu GT (2
responsabili ai beneficiarului CCI Alba și 2 responsabili ai partenerului P1 - FGC Activ Grup
Srl) pe toată perioada de implementare a proiectului – 18 luni.
În cadrul campaniilor de informare și conștientizare vor fi prezentate angajatorilor
elementele specifice ale proiectului și activitățile ce urmează a fi desfășurate, cu accent pe
oportunitățile oferite prin participarea angajaților la cursuri de formare a competențelor
digitale cât și principalele condiții care se impun pentru a beneficia de acestea.
Informarea și conștientizarea angajatorilor va fi realizată la nivelul de implementare
a proiectului, în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest,
Nord-Est, Centru prin organizarea a 13 evenimente de conștientizare și a unor campanii de
informare și conștientizare. Solicitantul CCI Alba va organiza 8 evenimente de
conștientizare, iar Partenerul FGC Activ Srl 5 evenimente.
Evenimentele de conștientizare se vor adresa în primul rând angajatorilor în scopul
realizării de către aceștia a importanței și necesității participării angajaților la programe de
formare de competențe digitale utile în creșterea și asigurarea competitivității
întreprinderilor.
Se va transmite la nivelul angajatorilor interesați care sunt condițiile necesare
participării angajaților la cursurile de formare de competențe digitale, ce beneficii aduc
acestea pentru întreprinderile participante etc., acest lucru realizându-se și prin stabilirea de
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întâlniri la sediile companiilor identificate ca fiind eligibile, emailuri transmise angajatorilor,
etc.
Materialele de informare (flyere și afișe) vor fi distribuite în împrejurimea unor instituții
precum AJOFM-urile, Camerele de Comerț și Industrie, zonele dezvoltate din punct de
vedere al densității întreprinderilor (clădiri birouri, zone industriale) etc. De asemenea,
promovarea se va realiza preponderent în mediul online prin intermediul website-ului, a
canalelor de social media și a site-urilor dedicate promovării. Prin intermediul materialelor
de promovare și informare distribuite, persoanele interesate vor primi informații detaliate
privind locațiile unde se pot depune dosarele, perioada de înscriere precum și un număr de
telefon pentru obținerea de informații suplimentare.
După informarea și conștientizarea angajatorilor privind importanța participării
angajaților la programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale, vor fi
încheiate Acorduri cu angajatorii privind participarea angajaților la activitățile proiectului,
urmând apoi sesiuni de informare pentru angajați. Acestea vor fi realizate de către
Responsabilii activități campanii și relație cu GT a Solicitantului CCI Alba și a Partenerului
FGC Activ Grup Srl care vor prezenta proiectul, activitățile proiectului, scopul, obiectivele
sale și beneficiile obținute în urma participării la activitățile proiectului.
Beneficiarii care participă la activități în cadrul proiectului, vor fi informați în mod
specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE, aceste informații fiind menționate în cadrul
materialului de informare care va constitui suport pentru implementarea activității specifice
de informare și recrutare, ce va fi implementată de către expertul informare recrutare angajat
al partenerului din cadrul proiectului. În urma acestei informări se va trece la demararea
înregistrării și recrutării în grupul țintă a persoanelor care își exprimă interesul în acest sens.

Page

Grupul țintă este alcătuit din minim 310 persoane (dintre care minim 34 de vârstnici
și 127 de femei) care au calitatea de angajați cu contract individual de muncă (cu normă
întreaga sau cu timp parțial) care provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea
principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din
întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel
puțin unul dintre aceste sectoare economice cu potențial competitiv/domeniile de
specializare inteligentă menționate anterior, din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia,
Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.
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5. GRUPUL ȚINTĂ
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Sectoarele economice cu potențial competitiv vizate în cadrul acestui proiect, pentru
recrutarea grupului țintă sunt cele prevăzute în Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente
direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate
2014-2020.
Fiecare dintre cei doi parteneri: Solicitantul CCI Alba și Partenerul FGC Activ Grup
Srl va înscriere în Grupul Țintă un număr de minim 155 de persoane eligibile.
La nivel de entități Grupul țintă va fi format dintr-un număr minim de 32 de IMM-uri
eligibile ( sediul social în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest,
Nord-Vest, Nord-Est, Centru și întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau
secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care
intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre
aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă).
Fiecare partener va înscriere în Grupul Țintă cel puțin un număr de 16 IMM-uri, iar
înscrierea acestora se va face după validarea entității de Responsabilii dezvoltare
parteneriate și primirea documentelor de eligibilitate pe bază de proces verbal de predare primire.

5.1 Componența și cuantificarea grupului țintă în cadrul proiectului ,,Abilități
digitale pentru întreprinderi competitive”, cod SMIS 142832
Conform Cererii de finanțare, componența și cuantificarea grupului țintă, pe categorii
de participanți, este următoarea:
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Această grupă este alcătuită din 118 angajați cu contract individual de muncă (cu
normă întreagă sau timp parțial, care provin din IMM-uri care-și desfășoară activitatea
principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, și al
căror cod CAEN al activității autorizate principale sau secundare se regăsesc în anexa 5 –
„Lista aferenta codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în
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Grupa 1 – Participanți la cursuri de formare Competențe digitale de bază
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Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020”. Această grupă de beneficiari va
participa în cadrul proiectului la două subactivități.
Prima subactivitate este A 2.1. – „Organizarea și derularea de campanii de
conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”,
contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 1, la atingerea Rezultatului 3 „310
angajați selectați în vederea participării la programele de formare profesională în domeniul
competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)”.
A doua subactivitate la care participă această grupă de beneficiari este A 3.1. –
„Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor
digitale”, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 2, la atingerea
Rezultatului 5 – R 3.1 „310 angajați, participanți la cursurile de formare în domeniul
competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)” și „295 de
participanți ce finalizează cursurile de formare profesională”.
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Această grupă este alcătuită din 158 de angajați cu contract individual de muncă (cu
normă întreagă sau timp parțial, care provin din IMM-uri care-și desfășoară activitatea
principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI sau din
și al căror cod CAEN al activității autorizate principale sau secundare se regăsesc în Anexa
5 – „Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în
Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020".
Această grupă de beneficiari va participa în cadrul proiectului la două subactivități.
Prima subactivitate este A 2.1. – „Organizarea și derularea de campanii de
conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”,
contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 1, la atingerea Rezultatului 3 „310
angajați selectați în vederea participării la programele de formare profesională în domeniul
competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)”.
A doua subactivitate la care participă această grupă de beneficiari este A 3.1. –
„Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor
digitale”, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 2, la atingerea
Rezultatului 5 – R 3.1 „310 angajați, participanți la cursurile de formare în domeniul
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Grupa 2 – Participanți la cursuri Competențe digitale avansate

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)” și „295 de
participanți ce finalizează cursurile de formare profesională”.

Grupa 3 – Participanți la cursuri Competențe digitale pentru specialiștii IT
Această grupă este alcătuită din 34 de angajați cu contract individual de muncă (cu
normă întreagă sau timp parțial, care provin din IMM-uri care-și desfășoară activitatea
principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI sau din
și al căror cod CAEN al activității autorizate principale sau secundare se regăsesc în Anexa
5 – „Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în
Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020”.
Această grupă de beneficiari va participa în cadrul proiectului la două subactivități.
Prima subactivitate este A 2.1. – „Organizarea și derularea de campanii de
conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”,
contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 1, la atingerea Rezultatului 3 „310
angajați selectați în vederea participării la programele de formare profesională în domeniul
competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)”.
A doua subactivitate la care participă această grupă de beneficiari este A 3.1. –
„Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor
digitale", contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului Specific OS 2, la atingerea
Rezultatului 5 – R 3.1 „310 angajați, participanți la cursurile de formare în domeniul
competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei)” și „295 de
participanți ce finalizează cursurile de formare profesională”.
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Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă vizate prin proiect trebuie să
îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:
 să prezinte o adeverință eliberată de întreprinderea angajatoare, din care să reiasă că
persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp
parțial);
 să provină din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară întrunul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în
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6. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832





corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Acest criteriu
va fi dovedit print-o copie certificată „CONFORM CU ORIGINALUL” a unui Certificat uni
de înregistrare, în cazul în care codul CAEN este codul principal de activitate al IMM-ului
și/sau originalul unui certificat constatator emis de Registrul Comerțului, valabil, în care
să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin activitatea aferentă unui cod CAEN
(principal sau secundar) dintr-un sector economic cu potențial competitiv și în corelare
cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Anexa 5 - Lista
codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia
Națională pentru Competitivitate 2014-2020)- în situația în care codul CAEN de activitate
al IMM-ului este u cod CAEN secundar;
locul de muncă ocupat să fie în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, SudVest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru în care se implementează activitățile proiectului.
să dorească să participe la serviciile de formare de competențe digitale furnizate prin
proiect;
să nu beneficieze de sprijin prin alte proiecte finanțate pentru același tip de activitate.

7. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ
În selectarea grupului țintă nu se va face nici o deosebire, excludere sau preferință,
indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, vârstă,
handicap, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu.
Înscrierile în cadrul proiectului se va realiza în mod obiectiv, nediscriminatoriu și
transparent.
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Etapa 2 - Depunerea dosarelor
Documentele necesare pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului, vor fi întocmite
de participanți împreună cu responsabilii de implementare atât în format fizic cât și în format
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Etapa 1 - Anunțarea deschiderii recrutării grupului țintă
Se vor publica anunțuri pe site/pagina de social media a proiectului, beneficiarului,
partenerilor, la sediile partenerilor etc.
Activitățile de recrutare se vor desfășura pe întreaga perioadă de implementare a
proiectului.
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electronic (scanate).
Dosarele se vor putea depune la locațiile de implementare ale proiectului/curier, în
conformitate cu prezenta metodologie.
Pentru înscrierea în grupul țintă conform Cererii de finanțare se va depune un dosar
de înscriere care va cuprinde următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la programele de formare profesională (completat corect, semnat
și datat)
2. Formularul de înregistrare grup țintă (completat corect, semnat și datat);
3. Declarația de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
(completat corect, semnat și datat);
4. Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (completat corect,
semnat și datat);
5. Acordul de participare la activitățile proiectului (completat corect, semnat și datat)
6. Adeverința de angajat (din care sa reiasă calitatea de angajat în cadrul unei întreprinderi
ce își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI);
7. Copia actului de identitate;
8. Diploma de studii (în copie, ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ);
9. CV;
10. Certificatul de căsătorie - după caz, hotărâre judecătorească de divorț (în copie);
11. Alte documente, dacă este cazul.
Vor fi respectate 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. Persoanele din grupul țintă al proiectului vor fi informate despre
obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale
menționate. Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o
declarație prin care își dau acordul privind utilizarea și publicarea datelor personale.
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Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
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Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
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Etapa 3 - Analizarea dosarelor depuse
Dosarele vor fi centralizate și vor primi număr de înregistrare în ordinea depunerii de
către persoanele care solicită înscrierea în grupul țintă.
Responsabilii de activitate vor analiza dosarele conform procedurii, pe principiul
„Primul venit, primul servit”. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de selecție sau
dosarul este incomplet, conform procedurii, candidatul nu va fi înscris în grupul țintă al
proiectului. Responsabilii de activitate vor verifica corectitudinea și completitudinea
informațiilor și documentelor solicitate, vor verifica îndeplinirea criteriilor de selecție.
Etapa 4 - Acceptarea/respingerea dosarelor depuse
În urma verificărilor realizate, responsabilii de activitate vor elabora listele cu
persoanele înscrise În cadrul grupului țintă al proiectului și le vor informa pe acestea cu
privire la parcursul lor ulterior, telefonic și/sau prin email. Listele cu persoanele înscrise
în grupul țintă vor fi centralizate în vederea monitorizării.
Se va ține cont ca la data intrării în grupul țintă, fiecare persoană trebuie să
prezinte o copie certificată „Conform cu originalul” sau originalul unui certificat
constatator emis de Registrul Comerțului, valabil, în care să se regăsească ca fiind
autorizată cel puțin activitatea aferentă unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un
sector economic cu potențial competitiv SNC și în corelare cu unul din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI. La momentul depunerii documentației, codul
CAEN va fi verificat de responsabilii de activitate, astfel încât acesta să se regăsească
în Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile.
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Toate documentele aferente procedurii de selecție a grupului țintă fac parte din
documentația proiectului și vor fi gestionate și arhivate conform prevederilor legislației în
vigoare.
Dosarele de înscriere vor fi întocmite pentru fiecare candidat împreună cu
responsabilii de implementare atât în format fizic cât și în format electronic (scanate), la
nivelul beneficiarului și partenerului și vor conține documentele menționate anterior.
Responsabilii de implementare vor arhiva dosarele de grup țintă atât în format fizic
cât și pdf.
Dosarele vor fi centralizate și vor primi număr de înregistrare în ordinea depunerii de
către persoanele care solicită înscrierea în grupul țintă dintr-un registru de intrări.
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8. GESTIUNEA DOCUMENTELOR

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

Numărul de intrare al dosarului complet va fi considerat ca număr de ordine în
înscriere.
În cazul dosarelor depuse din care lipsesc unul sau mai multe documente, acestea
vor fi înregistrate cu număr de ordine cu mențiunea dosar incomplet și cu termen de
completare de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. După expirarea acestui
termen dosarul incomplet va fi considerat invalid. Persoana al cărui dosar este considerat
invalid după expirarea celor 5 zile poate fi reînscrisă cu un dosar complet primind un alt
număr de înregistrare în limita locurilor rămase disponibile.
Pentru validarea selecției celor minim 310 de persoane, experții de implementare
responsabili vor analiza dosarele respectând toate condițiile de înscriere prevăzute în
prezenta metodologie.
Membrii echipei de implementare responsabili cu validarea selecției grupului țintă vor
întocmi lista cu persoanele eligibile înscrise în grupul țintă și lista cu persoanele neeligibile.
Se va întocmi și o listă cu persoane selectate ca rezerve formată din dosare ce îndeplinesc
condițiile de eligibilitate. Lista cu persoane de rezerva va cuprinde maxim 10% din numărul
de locuri disponibile. Lista persoanelor înscrise in grupul țintă și lista cu persoanele de
rezervă vor fi postate pe site-ul beneficiarului, numai cu acordul acestora.
Dosarele în formă finală vor fi păstrate și arhivate, fiecare partener răspunzând de
siguranța și gestiunea documentelor pe toată perioada de implementare a proiectului. După
validarea dosarelor, dosarul fiecărui participant se va scana într-un singur PDF și va fi
denumit sub forma: ”ID_142832_Nume Prenume_CNP”, de exemplu : ”ID_142832_Pop
Ioan_ xxxxxxxxxxxxx”
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Orice modificare a componenței grupului de participanți va fi anunțată echipei de
management a proiectului.
Prezenta metodologie va fi revizuită dacă se consideră că sunt aspecte care vor
trebui modificate, în vederea respectării corectitudinii implementării activităților specifice
proiectului prevăzute în acord cu aceasta.
Această regulă se va aplica și pentru formularele care constituie anexă la prezenta
procedură, eventualele modificări la aceste formulare, realizându-se doar prin revizie la
metodologie.
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9. DISPOZIȚII FINALE

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

10. LISTA PERSOANELOR CARE AU LUAT LA CUNOȘTINȚĂ PREZENTA
METODOLOGIE.
în

Nume și prenume

1.

Responsabil
activități
RAHAIAN
campanii și relație cu GT 1
IOANA
- Solicitant

2.

Responsabil
activități
campanii și relație cu GT 2 ORZEA ANCA DANIELA
- Solicitant

3.

Responsabil
activități
campanii și relație cu GT 3 TOTH ILDIKO
- Partener 1

4.

Responsabil
activități
campanii și relație cu GT 4 MAGUREAN DORIN
- Partener 1

5.

Responsabil
dezvoltare BACANU
parteneriate 1 - Solicitant
FLORINA

6.

Responsabil
dezvoltare
CONȚIȘ VALENTINA
parteneriate 2 – Partener 1

7.

Coordonator
Solicitant

formare

- FELEA
NICOLETA

8.

Responsabil
Partener 1

formare

–

Data

Semnătura

AMALIA

ADRIANA

CARMEN

SIMONA FELDMESSER

16

ocupată
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Nr. Funcția
crt. proiect
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11. ANEXE
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Anexa 1 - DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT privind utilizarea și prelucrarea datelor cu
caracter personal, conform Regulamentului (UE) 679/2016
Anexa 2 - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI
FINANȚĂRI
Anexa 3 - CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ
Anexa 4 - Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin
POCU 2014-2020 (Anexa 8)
Anexa 5 - ACORD DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI „ABILITĂȚI
DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE” - ID 142832
Anexa 6 - Curriculum Vitae
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în
Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 (Anexa 5)
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ANEXA 1
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 1
privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)
679/2016

Subsemnatul/subsemnata ..........................................................................................,
legitimat/ă cu B.I./C.I. seria.............., nr. ........................., eliberat de la data de
..............................., având CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
născut/ă la data de ................................., în localitatea ............................................,
județul............................................, în calitate de potențial beneficiar/beneficiară în cadrul
proiectului

„ABILITĂȚI

DIGITALE

PENTRU

ÎNTREPRINDERI

COMPETITIVE”

POCU/860/3/12/142832, organizat de Camera de Comerț și Industrie Alba – în calitate de
Solicitant și SC FGC Activ Grup SRL – în calitate de partener, cunoscând consecințele
penale ale unei declarații nesincere, prevăzute și pedepsite de art. 326 Cod penal, DECLAR
pe proprie răspundere că SUNT DE ACORD cu prelucrarea 2, respectiv colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea dau punerea la dispoziție
în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea datelor mele cu caracter personal3
de către cei doi operatori: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA și SC FGC ACTIV
GRUP SRL.
Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
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,,Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de
ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație fără echivoc, ca datele cu caracter personal
care o privesc să fie prelucrate.
2
„Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea
sau distrugerea.
3
"Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana
vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire
la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau
la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale
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personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi
Consiliul Uniunii Europene.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări
(schimbare domiciliu, statut civil, B.I./C.I., telefon, adresă de e-mail, etc.) dacă este cazul
mă oblig să informez în scris, în timp util, cei doi operatori - Camera de Comerț și Industrie
Alba și SC FGC Activ Grup SRL.
Totodată am fost informat/ă cu privire la faptul că aceste date vor fi tratate
confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului data de din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor.
Datele mele sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în
scopuri legale sau contractuale, pentru derularea, in conditii de transparenta a Programului
Operațional Capital Uman, cum ar fi: OIRPOSDRU CENTRU, Autoritatea de Management
POCU, Ministerul Fondurilor Europene, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în
procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau cu
care cei doi operatori: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA și SC FGC ACTIV
GRUP SRL, au încheiat contracte si/sau protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii
atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei
Europene. Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia
Europeană conform legislației europene aplicabile.
NUME ȘI PRENUME
……..............……………………………………………
Semnătură

Data ………………………………
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Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

ANEXA 2
DECLARAȚIE
PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

Subsemnatul/subsemnata ..........................................................................................,
legitimat/ă

cu

B.I./C.I.

seria..............,

nr.

.........................,

eliberat

la

data

de

..............................., având CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
născut/ă la data de ................................., în localitatea ............................................, județul
.............................................., domiciliat/ă în localitatea .....................................................,
județul ......................................... la adresa ..........................................................................
................................................................................................................................................
în calitare de prezumtiv beneficiar/ beneficiar al proiectului ”ABILITĂTI DIGITALE PENTRU
ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE” - POCU/860/3/12/142832, cunoscând dispozițiile
articolului 326 Cod Penal 4 cu privire la falsul în declaraţii, „declar pe proprie răspundere
că nu am beneficiat și nu beneficiez de servicii de formare profesională certificate
CNFPA/ANC finanțate din fonduri europene sau finanțate din alte surse pentru cursul
„Competențe digitale de utilizarea a tehnologiei informației ca instrument de învățare și
cunoaștere – inițiere (60 ore) / Competențe digitale de utilizarea a tehnologiei informației ca
instrument de învățare și cunoaștere – avansate(120 ore)/ Competențe digitale avansate
pentru specialiști în IT “

Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în
care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
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Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului/ei atrage după sine următoarele
consecințe:
1) Excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului - ”ABILITĂTI
DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE” - POCU/860/3/12/142832, până la
momentul descoperirii falsului;
2) Acordarea de despăgubiri financiare către Camera de Comert si Industrie Alba/FGC Activ
Grup Srl, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în
momentul descoperirii falsului.
Data :
Semnătura :

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

ANEXA 3

CERERE DE ÎNSCRIERE
LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ
Subsemnatul/subsemnata ..........................................................................................,
legitimat/ă cu B.I./C.I. seria.............., nr. ........................., eliberat de la data de
..............................., având CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
născut/ă la data de ................................., în localitatea .........................................................,
județul .............................................., domiciliat/ă în localitatea ............................................,
județul ......................................... la adresa ...........................................................................
................................................................................................................................................
solicit înscrierea în cadrul proiectului „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI
COMPETITIVE” POCU/860/3/12/142832, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Componenta 1: Competențe
digitale pentru angajații din IMM, în vederea participării la programul de formare profesională
1. Competențe digitale de utilizarea a tehnologiei informației ca instrument de învățare
și cunoaștere – inițiere – 60/ore;
2. Competențe digitale de utilizarea a tehnologiei informației ca instrument de învățare
și cunoaștere – avansate 120/ore
3. Competențe digitale avansate pentru specialiști în IT

Semnătura
........................................................
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organizat de Camera de Comerț și Industrie Alba / SC FGC Activ Grup SRL

ANEXA 4
ANEXA 8
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect: 142832
Axă prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Titlu proiect: „ ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”
OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea CENTRU
Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact:
Nume ..................................................... Prenume ...............................................................
Adresa de domiciliu .............................................................................................................
Locul de reședință ................................................................................................................
Telefon ................................................... E-mail ...................................................................

Data intrării în operațiune:

……………………………………………..

CNP:

………………………………………….....

Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:

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

Județ:

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

Unitate teritorial administrativă: ……………….....................................

Feminin

Page

Masculin
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Gen:

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)
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fără ISCED
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Studii superioare (ISCED 8)

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

Semnătura responsabil cu înregistrarea

……………………

……………………

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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Niciuna din opțiunile de mai sus

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
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- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de
participant
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- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant

Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)

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

Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune
- Persoană care are un loc de muncă
- Persoană care desfășoară o activitate independentă
- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă
- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă
- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă
- Altă situație: ......................................................

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

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

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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………………….

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

ANEXA 5

ACORD DE PARTICIPARE
LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI
COMPETITIVE” - ID 142832

Subsemnatul/subsemnata ..........................................................................................,
legitimat/ă cu B.I./C.I. seria.............., nr. ........................., eliberat de la data de
...........................,având CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
născut/ă la data de ................................., în localitatea ............................................, județul
.............................................., domiciliat/ă în localitatea .....................................................,
județul.................................................... la adresa ................................................................
................................................................................................................................................
îmi exprim acordul de a participa în cadrul proiectului “Abilitati digitale pentru intreprinderi
competitive” POCU/860/3/12/142832, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Componenta 1: Competente
digitale pentru angajatii din IMM, implementat de către Camera de Comerț și Industrie Alba
în parteneriat cu FGC Activ SRL, la activitatea de furnizare a programelor de formare
profesională in domeniul competentelor digitale, la cursul:
1. Competențe digitale de utilizarea a tehnologiei informației ca instrument de învățare
și cunoaștere – inițiere/60 ore;
2. Competențe digitale de utilizarea a tehnologiei informației ca instrument de învățare
și cunoaștere – avansate/120 ore
3. Competențe digitale avansate pentru specialiști în IT
organizat de Camera de Comerț și Industrie Alba / SC FGC Activ Grup SRL.
Declar că am fost informat cu privire la clauzele și condițiile generale de prestare a serviciilor

Data _____________________________
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DECLARANT (nume, prenume și semnătură) __________________________________
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în cadrul proiectului și sunt de acord cu acestea.

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

ANEXA 6

Curriculum Vitae
Informații personale
Numele și
prenumele:
str.

Adresa:

et.

nr.
ap.

localit.

Fix:

Telefon:

bl.

sc.

jud.
Mobil:

E-mail:
Data nașterii:
Feminin

Sex:

Masculin
Educație și formare 1

Perioada:
Diploma:
Numele și tipul instituției de
învățământ:
Experiența profesională
Perioada:
Locul de muncă actual:
Numele

și

adresa

angajatorului:
Tipul activității sau sectorul
de activitate:

1

Se va trece ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ
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Competențe și abilități sociale

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Semnătura
……………………………………………
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Data …………………………….

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

ANEXA 7
Anexa 5
Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia
Națională pentru Competitivitate 2014-2020
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Textile şi pielărie
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320 Producţia de trăsături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei
de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi machete
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de
îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 Fabricarea încălţămintei
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Turism şi ecoturism
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 Activităţi ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare şi asistentă turistică

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4624 Comerţ cu ridicată al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4641 Comerţ cu ridicată al produselor textile
4642 Comerţ cu ridicată al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Lemn şi mobilă
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Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

33

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte
material
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4647 Comerţ cu ridicată al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat
4665 Comerţ cu ridicată al mobilei de birou
4673 Comerţ cu ridicată al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi
echipamentelor
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic
n.c.a
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832
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Industria auto şi componenţe
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetarie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de
transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
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3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activități de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7220 Cercetare - dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832
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Tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componenţe electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou
4651 Comerţ cu ridicată al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software - ului
4652 Comerţ cu ridicată de componenţe şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4666 Comerţ cu ridicată al altor maşini şi echipamente de birou
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
5829 Activităţi de editare a altor produse software
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
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2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea maşinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicată de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
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Procesarea alimentelor şi băutorilor
1011 Producţia şi conservarea cărnii
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 Fabricarea îngheţatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malţului
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape
îmbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
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6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
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5629 Alte activităţi de alimentaţie

Sănătate şi produse farmaceutice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
4646 Comerţ cu ridicată al produselor farmaceutice
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
7500 Activităţi veterinare
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în
incapacitate de a se îngriji singure
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Energie şi management de mediu
2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuţia energiei electrice
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
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Bioeconomie, biofarmacutica şi biotehnologii
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
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2229
2311
2312
2313
2314
2319
2320
2331
2332
2341
2342
2343

Fabricarea materialelor de construcții
Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea sticlei plate
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Fabricarea articolelor din sticlă
Fabricarea fibrelor din sticlă
Fabricarea de sticlărie tehnică
Fabricarea de produse refractare
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
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Construcții
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţa şi subterane
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 Construcţii hidrotehnice
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4521*
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2344
2349
2351
2352
2361
2362
2363
2364
2365
2369
2370
2391
2399

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Fabricarea cimentului
Fabricarea varului şi ipsosului
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
Fabricarea produselor din azbociment
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Fabricarea de produse abrazive
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

7111
7112
7120
7211
7219

Activități profesionale, științifice și tehnice
Activităţi de arhitectură
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Activităţi de testări şi analize tehnice
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
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Distribuție
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5121 Transporturi aeriene de marfă
5122 Transporturi spaţiale
5210 Depozitări
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

