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CAPITOLUL 1 
 

CADRUL GENERAL, LEGAL ȘI CONTEXTUL PROIECTULUI 
 

 Prezenta metodologie este realizată pentru informarea, selecția și recrutarea 
Grupului Țintă, în cadrul proiectului „Competențe digitale pentru competitivitate”, 
POCU/860/3/12/142782, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă 
și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea 
accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un 
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a 
competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin 
orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 
3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini aferente sectoarelor 
economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. 
 Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 luni (18 martie 2022 – 18 
septembrie 2023), de către CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ în calitate de 
beneficiar și FGC ACTIV GRUP SRL în calitate de partener. 
 Locul de implementare al proiectului: Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-
Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est și Centru. 
 Valoarea totală a proiectului este de 4.779.152,00 lei, iar valoarea cofinanțării UE 
este de 3.973.344,01 lei. 
 Prezenta metodologie ia în considerare prevederile Contractului de finantare 
POCU/860/3/12/142782, inregistrat sub nr. 4592/17.03.2022 la OIRPOSDRU Regiunea 
Nord-Vest și ale anexelor sale, Acordul de parteneriat semnat intre partenerii de proiect, 
Cererea de finantare și bugetul aprobat al proiectului, precum și cadrul legal și procedural 
aplicabil proiectelor finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, în principal:  

- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Competenţe digitale pentru angajaţii din 
IMM” AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12 și anexele sale; 
- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020; 
- Manualului Beneficiarului Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axele 
prioritare 1-6 și anexele sale; 
- Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU și fișele 
individuale ale indicatorilor POCU relevanți pentru proiect; 
- Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din 

Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020 
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Obiectivul general al proiectului: 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.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
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. 

Conform indicatorilor asumați prin contractul de finanțare, cel puțin 3 întreprinderi vor 
introduce programe de învățare la locul de munca în termen de 6 luni de la finalizarea 
sprijinului.  

De asemenea, proiectul își propune sa realizeze un procent minim de promovabilitate în 
cadrul cursurilor organizate de cel puțin  95.16 %, adică cel puțin 295 persoane din grupul 
țintă vor obține certificate de absolvire. 
 
Indicatorii prestabiliți: 
 De rezultat: 

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 
Valoare țintă 

4S34 - Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au 
validat competențele în sectoarele 
economice/domeniile cu specializare inteligentă 
aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant 

Nr. 295 

4S35 - Întreprinderi care introduc programe de învățare 
la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului 

Nr. 3 



 
 
 
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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 

 

Pa
ge

6 

4S35.1 - Întreprinderi care introduc programe de 
învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea 
sprijinului, din care: IMM-uri 

Nr. 3 

 
 
 De realizare: 

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 
Valoare țintă 

4S36 - Angajați care beneficiază de programe de 
formare 

Nr. 310 

4S17 - Întreprinderi sprijinite Nr. 32 
4S17.1 - Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri Nr. 32 

 
 Toate activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura cu respectarea principiului 
egalității de șanse și nediscriminării și vor fi luate în considerare toate politicile și 
practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, 
pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, infectare HIV, precum și orice alt criteriu care are ca 
scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în 
condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor 
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte 
domenii ale vieții publice. 
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CAPITOLUL 2 

 
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE ȘI 

CONȘTIENTIZARE A ANGAJATORILOR ÎN VEDEREA RECRUTĂRII, SELECȚIEI 
ȘI COMUNICĂRII CU GRUPUL ȚINTĂ 

 
 
Selectarea și recrutarea în proiect a Grupului Țintă se va face după etapa de 

informare și conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării 
angajaților la programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale 
utile în creșterea și asigurarea competitivității întreprinderilor, astfel încât selecția să fie 
nediscriminatorie și transparentă. 

Această activitate va fi organizată în cadrul subactivității A2.1 - Organizarea și 
derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției 
și comunicării cu grupul țintă și va fi realizată în toate zonele de implementare a 
proiectului, în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, 
Nord-Est, Centru, pe toată perioada de implementare a proiectului (18 luni). 

În cadrul acestei subactivități se vor organiza 13 evenimente de conștientizare (8 
evenimente organizate de Lider și 5 evenimente organizate de Partener, conform Cererii 
de Finanțare și Buget proiect aprobat) precum și campanii online/offline de informare și 
conștientizare a angajatorilor.  
 Se vor prezenta angajatorilor interesați următoarele date: 
- elementele specifice ale proiectului și activitățile ce urmează să se desfășoare; 
- condițiile necesare participării angajaților la cursurile de formare de competențe 

digitale; 
- informații detaliate privind locațiile unde se pot depune dosarele; 
- număr de telefon pentru obținerea de informații suplimentare; 
- sprijinul acordat prin FSE; 
- beneficiile aduse prin participarea angajaților la programele de formare profesională 

în domeniul competențelor digitale pentru întreprinderile participante etc.  
 Pentru realizarea acestor obiective se vor: 
 stabili întâlniri la sediile companiilor identificate ca fiind eligibile; 
 trimite email-uri angajatorilor; 
 purta convorbiri telefonice cu angajatorii. 
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În cadrul campaniilor de informare și conștientizare a angajatorilor vor fi realizate 
afișe, broșuri, pliante și flyere care vor fi afișate și distribuite: 
• în împrejurimea unor instituții precum AJOFM-urile, Camerele de Comerț și Industrie; 
• în zonele dezvoltate din punct de vedere al densității întreprinderilor (clădiri birouri, 

zone industriale). 
 Promovarea acestor campanii se va realiza în mediul online prin intermediul 
website-ului (preponderent), a canalelor de social media și a site-urilor dedicate 
promovării. 
 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. 
 Responsabilii activități campanii și relație cu GT a Solicitantului – Camera de 
Comerț și Industrie Mureș și a Partenerului - FGC ACTIV GRUP SRL  vor informa candidații 
cu privire la criteriile de eligibilitate pentru grupul țintă și activitățile proiectului. Prin 
completarea unei Fise de informare a participantului prezentată ca Anexa 14  la prezenta 
metologie, candidatul va certifica faptul ca a fost informat asupra aspectelor esențiale 
privind programele de formare profesionala furnizate în cadrul proiectului, criteriile de 
selecție în grupul țintă și cerințele pentru angajați și angajatori. 
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CAPITOLUL 3 

 
GRUPUL ȚINTĂ 

 

 În conformitate cu prevederile „Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice - 
Competențe digitale pentru angajații din IMM” AP3/PI 10.iii/OS 3.12, August 2020” și 
conform Cererii de finanțare, aferente proiectului „Competențe digitale pentru 
competitivitate”, cod SMIS 142782, grupul țintă este format din: 
 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 (Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de 
politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-
2020). 

 Grupul Țintă al proiectului va fi selectat din rândul persoanelor cu domiciliul în 
Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est și 
Centru. 
 Persoanele înscrise în Grupul Țintă vor participa în cadrul proiectului la două 
subactivități: 

1. Subactivitatea A 2.1. – „Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a 
angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă”; 

2. Subactivitatea A3.1. – „Organizarea și derularea programelor de formare 
profesională în domeniul competențelor digitale”. 

 Componența grupului țintă, pe categorii de participanți, conform Cererii de 
finanțare, este următoarea:  
 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a 

competențelor digitale de bază; 
 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a 

competențelor digitale avansate; și  
 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor 

digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT.  
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În functie de solicitarile primite, la nevoie, se vor realiza compensari de la un 

partener la altul pentru a se putea realiza grupul tinta total asumat. 
 

La nivelul angajatorilor, grupul țintă va cuprinde cel puțin 32 IMM-uri din Regiunile 
de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, 
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.  

Înscrierea IMM-urilor în Grupul Țintă  se va face după întocmirea dosarului de 
eligibilitate și semnarea unui Acord de parteneriat, pe baza actelor primite de la  
Responsabilii dezvoltare parteneriate. Reprezentantul legal al IMM-ului va completa o 
declarație de propria răspundere completată cu o notă justificativă prin care se prezintă 
legătura dintre activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de 
specializare inteligentă identificate în SNCDI, respectiv încadrarea activitatii principale și 
sau  secundare în - Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială 
menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020   - Anexa   15 a 
prezentei metodologii. 
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CAPITOLUL 4 

 
ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A  

GRUPULUI ȚINTĂ 
 

 Organizarea și derularea procesului de recrutare și selecție a Grupului Țintă se va 
desfășura în baza prezentei metodologii, metodologie elaborată de experții responsabil 
activități campanii și relație GT (dintre care 2 experți ai Liderului – Camera de Comerț și 
Industrie Mureș și 2 experți ai Partenerului – FGC ACTIV GRUP SRL). 
 În procesul de selecție al grupului țintă participant la activitățile proiectului se vor 
respecta următoarele principii: 
 TRANSPARENȚA – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și 
neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și 
comunicarea tuturor deciziilor. 
 ECHIDISTANȚA - Toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod 
egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 
 EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE - Se interzice discriminarea de orice 
fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă 
natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau 
orientarea sexuală. 
 ACCESIBILITATE - Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască 
independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate 
pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul 
fizic, la transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile și 
sistemele informatice și de comunicații și la alte facilități și servicii. 
 COERENȚA - Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu Grupul Țintă 
potențial, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități. 
 OPORTUNITATE - Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util și 
în acord cu nevoile Grupului Țintă potențial. 
 Experții responsabili cu etapa de recrutare și selecție a Grupului Țintă se vor asigura 
că, pe parcursul procesului, se vor respecta prevederile Regulamentului 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 



 
 
 
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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 

 

Pa
ge

12
 

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. 
 Procesul de selecție are în vedere selectarea unui număr de minim 310 persoane, 
angajați în 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 din Regiunile de 
Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est și Centru. 
 Procesul de recrutare și selecție a Grupului Țintă se va realiza ținând cont de 
următoarele etape: 
4.1. Anunțarea deschiderii procesului de recrutare a Grupului Țintă 
4.2. Înscrierea efectivă/Depunerea dosarelor  
4.3. Analiza dosarelor depuse  
4.4. Acceptarea/respingerea dosarelor depuse 
4.5. Centralizarea informațiilor și predarea în vederea participării acestora la programele 

de formare profesională 
 
4.1. Anunțarea deschiderii procesului de recrutare a Grupului Țintă 
 Anunțul de recrutare și selecție a Grupului Țintă va fi realizat de către experții 
Responsabil activități campanii și relație cu GT și se va publica/posta pe site-ul/pagina de 
social media a proiectului, a beneficiarului, a partenerului, la sediul beneficiarului, 
respectiv a partenerului etc.  
 Anunțul va cuprinde următoarele elemente: 
- date despre implementarea proiectului; 
- structura Grupului Țintă; 
- beneficiile obținute în urma participării la cursurile de formare profesională în 

domeniul competențelor digitale; 
- criteriile de eligibilitate privind înscrierea candidaților ce doresc să participe la 

programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale; 
- documentele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere; 
- locațiile, unde se pot depune dosarele de înscriere; 
- intervalul orar în care se va desfășura procesul de înscriere, recrutare și selecție a 

Grupului Țintă; 
- persoana/persoanele de contact, număr de telefon, e-mail pentru obținerea de 

informații suplimentare. 
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4.2. Înscrierea efectivă/Depunerea dosarelor 
 Înscrierea în Grupul Țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea 
dosarului complet de înregistrare în Grupul Țintă.  
 Fiecare solicitant va depune un singur dosar de înscriere. 
 Persoanele interesate pot depune documentele necesare înscrierii la locațiile de 
implementare ale proiectului/curier/online, în conformitate cu Metodologia de 
informare, recrutare și selecție a grupului țintă și de măsurile stabilite în funcție de 
context. 
 Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului: 
a) să NU mai fi beneficiat anterior sau să NU beneficieze de sprijin prin alte proiecte 

finanțate pentru același tip de activitate; 
b) să fie persoane încadrate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu 

timp parțial);  
c) locul de muncă ocupat să fie în unul din județele de implementare ale Regiunilor de 

Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord- Vest, Nord-Est, Centru; 
d) să fie angajat într-o întreprindere 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; 

e) să aibe disponibilitatea de participare la serviciile de formare de competențe digitale 
furnizate prin proiect; 

 Înscrierea persoanelor se va realiza prin depunerea unui Dosar de înscriere, cu 
următoarele documente: 
1. Cerere de înscriere la programul de formare profesională; 
2. Formularul de înregistrare grup țintă; 
3. Acordul cu privire la utilizarea și publicarea datelor cu caracter personal și a 

materialelor de publicitate; 
4. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări; 
5. Acord de participare la activitățile proiectului; 
6. Adeverință de angajat din care să 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. Copie a cărții de identitate; 
8. Copie certificat de naștere, daca este cazul; 
9. Copie certificat căsătorie/divorț (dacă este cazul);  
10. Copie a diplomei de studii (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ); 
11. Curriculum Vitae; 
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12. Alte documente justificative după caz care să ateste apartenența la una din categoriile 

de grup țintă eligibile care vor fi stabilite de către fiecare partener în funcție de 
necesitate 

 Fiecare persoană, la data intrării în grupul țintă, trebuie să prezinte o copie 
certificată „Conform cu originalul” sau originalul unui certificat constatator emis de 
Registrul Comerțului a IMM-ului angajator, valabil la data intrării angajatului acestei 
întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel 
puțin o activitate 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. 
 

4.3. Analiza dosarelor 
 Analiza dosarelor se va realiza de către experții responsabili în baza criteriilor 
stabilite în prezenta metodologie. 
 În prima etapă se va verifica dacă persoana care dorește înscrierea în Grupul Țintă 
corespunde criteriilor de eligibilitate descrise în Cererea de Finanțare și Ghidul 
Solicitantului. În acest sens se va completa Anexa 1 pentru fiecare dosar depus în cadrul 
proiectului. 
 În următoarea etapă a analizării dosarelor se vor verifica documentele/actele 
necesare completării Dosarului de înscriere conform criteriilor cuprinse în Anexa 2.      
 Dacă documentele nu sunt complete, se va menționa ce anume lipsește și se va 
comunica acest aspect persoanei care dorește înscrierea în vederea remedierii acestei 
probleme. 
 În cazul în care statutul pe piața muncii pentru unii candidați se va schimba pe 
parcursul perioadei de implementare a proiectului, candidatul va avea responsabilitatea 
înștiințării în scris a Experților GT responsabil activități campanii și relație GT. 
 Dosarele de înscriere vor fi centralizate, vor primi număr de înregistrare și vor fi 
înscrise într-un registru de înregistrare, în ordinea depunerii de către persoanele care 
solicită înscrierea în Grupul Țintă (Anexa 9). 
 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. 
 Completarea celor 310 de locuri disponibile se va face pe baza principiului „primul 
venit, primul servit”, în ordinea depunerii dosarelor. 
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4.4. Acceptarea/respingerea dosarelor depuse 
 Pentru validarea selecției celor minim 310 de persoane, experții de implementare 
responsabili vor analiza dosarele respectând toate condițiile de înscriere prevăzute în 
metodologia de recrutare și selecție Grup Țintă. 
 În urma verificării documentelor depuse în dosarul de înscriere al fiecărui 
participant, membrii echipei de implementare responsabili cu validarea selecției Grupului 
Țintă vor întocmi un Proces-Verbal de selecție a dosarelor de candidatură în vederea 
înscrierii în Grupul Țintă (Anexa 10) care va conține: 
 o listă cu persoanele eligibile înscrise în Grupul Țintă; 
 o listă cu persoanele neeligibile; 
 o listă cu persoane selectate ca rezerve formată din dosare ce îndeplinesc  

condițiile de eligibilitate. 
 Lista cu persoanele de rezervă va cuprinde maxim 10% din numărul de locuri 
disponibile. 
 Persoanele care și-au depus dosarele în vederea înscrierii în Grupul Țintă vor fi 
informați despre rezultatul analizării dosarului depus (Anexele 11-13). 
 
4.5 Prelucrarea, păstrarea și arhivarea documentelor de grup țintă  

 
Documentele în formă finală ale dosarului complet de inregistrare în GT, pregătite 

pentru arhivare, se vor supune următoarelor reguli: 
    a)  Vor purta numele și semnatura Responsabilul activități campanii și relație cu GT,  
care a contribuit la realizarea, completarea si verificarea documentului. În baza acestor 
semnături se vor include documentele la decontare în Rapoartele de activitate ale 
Responsabililor activități campanii și relație cu GT. 
    b) Dupa certificarea documentelor, dosarul fiecărui participant se va scana intr-un 
singur PDF, continand toate documentele prevazute la sectiunea 4.2, din prezenta 
metodologie. PDF-ul va fi denumit sub forma: ”nume prenume_CNP ” – exemplu: ”Ionescu 
Gheorghe_CNP ”. 
     c) PDF - urile rezultate in urma procesului de scanare, vor fi arhivate pe luni si 
transmise pentru verificare Coordonatorului activitate Partener 1 si Managerului de 
proiect. 
     d) Documentatia aferenta procesului de selectie si înscriere in grupul tinta al 
proiectului constituie livrabile aferente Responsabililor activități campanii și relație cu 
GT. 
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Fiecare partener va răspunde pentru păstrarea în siguranță a documentelor de 

înscriere în grupul țintă pe care le-a gestionat pe parcursul implementarii și pentru 
pregatirea pentru arhivare a acestora la finalizarea proiectului.   
 

Pentru transmiterea rapoartelor tehnice periodice, la nivelul fiecarui partener, 
Responsabilii activități campanii și relație cu GT, vor înregistra grupul țintă în POCU FORM, 
vor transmite formularele validate către Lider, care va centraliza și va genera registrul 
grup țintă și registru indicatorilor la nivelul proiectului, pentru fiecare perioada de 
referință a rapoartelor tehnice. 
 
4.6. Centralizarea informațiilor și predarea în vederea participării acestora la 
programele de formare profesională 
 În urma centralizării tuturor informațiilor rezultate din activitatea de selecție și 
recrutare a Grupului Țintă, responsabilii activități campanii și relație cu GT vor preda 
coordonatorului formare/responsabilului formare, listele cu participanții înscriși în 
vederea repartizării pe grupe de curs, în funcție de preferințele exprimate și de 
experiența deținută în domeniul competențelor digitale în Cererea de înscriere, precum 
și documentele aferente. 
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CAPITOLUL 5 

 
BENEFICIILE GRUPULUI ȚINTĂ 

 

 dobândirea unor noi cunoștințe și competențe practice în domeniul competențelor 
digitale prin participarea în cadrul unui program integrat de sprijin în formarea acestor 
competențe necesare la locul de muncă și la adaptarea la cerințele pieței muncii; 

 aprofundarea cunoștințelor în domeniul competențelor digitale deja existente; 
 creșterea șanselor de angajare în condițiile în care pentru cea mai mare parte a 

posturilor disponibile sunt necesare cunoștințe IT la diferite nivele; 
 posibilitatea promovării la locul de muncă; 
 creșterea performanței oricărei persoane responsabile cu diverse sarcini care implică 

folosirea zilnică a calculatorului în domeniul său de activitate; 
 gratuitatea participării la cursurile de formare profesională în domeniul competențelor 

digitale; 
 formatorul va acorda mai mult timp fiecărui cursant datorită faptului că grupele vor fi 

formate din maximum 14 participanți; 
 fiecare cursant va avea la dispoziție echipamentul necesar desfășurării activităților 

practice; 
 absolvirea cursului într-o perioadă relativ scurtă în comparație cu alte forme de 

învățământ; 
 obținerea unui Certificat de calificare profesională și a unui Supliment Descriptiv cu 

competențele dobândite, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). 

 
CAPITOLUL 6 

 
DISPOZIȚII FINALE 

 
 Prezenta metodologie, precum și formularele care constituie anexă la aceasta, va 
fi revizuită ori de câte ori se consideră că sunt aspecte care trebuie modificate pentru 
respectarea corectitudinii implementării activităților specifice proiectului și realizarea 
indicatorilor asumați în Cererea de Finanțare. 
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LISTA DISEMINARE METODOLOGIE 

 
 Subsemnatul/a prin prezenta am luat la cunoștință prevederile Metodologiei de 
selecție și recrutare a Grupului Țintă în cadrul proiectului „Competențe digitale pentru 
competitivitate” și mă angajez să:  
 respect principiile egalității de șanse, tratamentului egal și transparenței, fără 

niciun fel de discriminare pe considerente de gen, origine rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, inițiativa fiind deschisă 
tuturor persoanelor care doresc să participe în proiect și care se califică conform 
criteriilor de eligibilitate descrise mai sus;  

 respect criteriile de eligibilitate și categoriile eligibile de grup țintă vizate prin 
proiect;  

 avizez dosarele de grup țintă conform indicatorilor asumați prin Cererea de 
Finanțare. 

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția ocupată în proiect Data Semnătura 

1.  Marius Cristian LUNG 
Responsabil activități 

campanii și relație cu GT 
expert 1  - Beneficiar 

  

2.  Chiralina STEF 
Responsabil activități 

campanii și relație cu GT 
expert 2 - Beneficiar 

  

3.  Valentina CONȚIȘ 
Responsabil activități 

campanii și relație cu GT  
expert 3  - Partener 1 

  

4.  Dorin MAGUREAN 
Responsabil activități 

campanii și relație cu GT  
expert 4 – Partener 1 

  

5.  Anca Mihaela GIURGIU 
Coordonator formare - 

Beneficiar 
  

6.  Monica Alexandra BOLTEA 
Responsabil formare expert 

1 – Beneficiar 
  

7.  Simona FELDMESSER 
Responsabil formare expert 

2 – Partener 1 
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ANEXE 

 

Anexa 1 -  Fișă de eligibilitate 

Anexa 2 – Fișă de evaluare a dosarului de înscriere 

Anexa 3 – Cerere d+e înscriere la programul de formare profesională 

Anexa 4 – Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate 
prin POCU 2014-2020 (Anexa 8) 

Anexa 5 – Acord privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

Anexa 6 – Declarație privind evitarea dublei finanțări 

Anexa 7 – Acord de participare la activitățile proiectului 

Anexa 8 – Curriculum Vitae (model) 

Anexa 9 – Registru de înregistrare a dosarelor de candidatură în vederea înscrierii în grupul 
țintă 

Anexa 10 – Proces verbal de selecție a dosarelor de candidatură în vederea înscrierii în 
grupul țintă 

Anexa 11 – Informare participant – varianta aprobat/eligibil 

Anexa 12 – Informare participant – varianta documente lipsă 

Anexa 13 - Informare participant – varianta respins/neeligibil 

Anexa 14 - Fişă de Informare Participant 

Anexa 15 - Model de Declarație pe propria răspundere a conducătorului IMM de încadrare 
a activitatii principale și sau  secundare în Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de 
politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020    
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Anexa 1 

FIȘĂ DE ELIGIBILITATE 

Cerință GT Criteriu 
Se va 
bifa x 

Observații 

Să fie de acord cu utilizarea, prelucrarea, respectiv colectarea, 
înregistrarea,alinierea sau combinarea, restricționarea 
datelor cu caracter personal de către cei doi operatori 

Îndeplinirea cerinței se verifică prin: Acordul 
privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 
personal – Anexa 5 

  

Să nu facă parte dintr-un alt program de formare de  același tip și 
nivel, printr-un alt proiect finanțat din POCU 

Îndeplinirea cerinței se verifică prin: Declarație 
privind evitarea dublei finanțări – Anexa 6 

  

Să fie încadrat cu contract individual de muncă (cu normă întreagă 
sau cu timp parțial) 

Îndeplinirea cerinței se verifică prin: 
Adeverința de angajat 

  

Locul de muncă ocupat să fie în unul din județele de implementare 
ale Regiunilor de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, 
Nord- Vest, Nord-Est, Centru 

Îndeplinirea cerinței se verifică prin: 
Adresa locului de muncă 

  

Să fie angajat într-o întreprindere 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 

Îndeplinirea cerinței se verifică prin: 
Codul CAEN al întreprinderii în care este angajat să 
se regăsească în Anexa 5 -  Lista codurilor CAEN  

  

Să NU mai fi beneficiat anterior sau să NU beneficieze de sprijin prin 
alte proiecte finanțate pentru același tip de activitate 

Îndeplinirea cerinței se verifică prin:Declarația 
privind evitarea dublei finanțări – Anexa 6 

  

Să aibe disponibilitatea de participare la serviciile de formare de 
competențe digitale furnizate prin proiect 

Îndeplinirea cerinței se verifică prin: 
Acord de participare la activitățile proiectului – 

Anexa 7 

  

 
DATA        Responsabil activități campanii și relație cu GT __________________________________ 

      Semnătură       __________________________________ 



 
 
 
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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
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Anexa 2 
FIȘĂ DE EVALUARE A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

 
 

Cerință conținut dosar de înscriere GT 
– TIP ANEXĂ 

Indicații privind modul de evaluare 
Se va 
bifa x 

Observații 

Cererea de înscriere – Anexa 3 Se verifică să fie completată corespunzător. 
Se verifică să fie semnată. 

  

Formularul de înregistrare grup țintă – 
Anexa 4 (Anexa 8 din Manualul 
Beneficiarului - secțiunea A) 

Se verifică să fie completată corespunzător. 
Se verifică să fie semnată. 

  

Acordul privind utilizarea și prelucrarea 
datelor cu caracter personal – Anexa 5 

Se verifică corectitudinea și legalitatea documentului. 
Acesta va purta semnătura olografă, vizibilă a persoanei 
care solicită înscrierea. 

  

Declarație privind evitarea dublei 
finanțări – Anexa 6 

Se verifică existența declarației privind evitarea dublei 
finanțări. Aceasta va purta semnătura olografă, vizibilă a 
persoanei care solicită înscrierea. 

  

Acord de participare la activitățile 
proiectului – Anexa 7 

Se verifică să fie completată corespunzător. 
Se verifică să fie semnată. 

  

Adeverință de angajat - original Se verifică documentul pentru: 
- este angajat într-o întreprindere ce își desfășoară 

activitatea principală sau secundară într-unul din 
sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și în domeniile de specializare 

  



 
 
 
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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
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Cerință conținut dosar de înscriere GT 
– TIP ANEXĂ 

Indicații privind modul de evaluare 
Se va 
bifa x 

Observații 

inteligentă conform SNCDI (cf. Anexa 5 - Lista codurilor 
CAEN aferente direcțiilor de politică industrială 
menționate în Strategia Națională pentru 
Competitivitate 2014-2020); 

- valabilitatea adeverinței. 
Carte de identitate - copie Se verifică valabilitatea cărții de identitate   
Certificat de naștere - copie Se verifică în vederea corelării cu numele de pe 

documentele de studii în cazul schimbării numelui prin 
căsătorie 

  

Certificat căsătorie/hotărâre 
judecătorească de divorț (dacă este 
cazul) - copie 

Se verifică în vederea corelării cu numele de pe 
documentele de studii, etc. în cazul schimbării numelui 
prin căsătorie/divorț 

  

Diploma de studii (care se va stabilii în 
funcție de tipul de curs la care persoana 
dorește să participe) - copie 

Se verifică nivelul de studii   

Curriculum Vitae  - Anexa 8 Se verifică corectitudinea datelor furnizate 
Se verifică informațiile privind locul de muncă în 
conformitate cu condițiile de eligibilitate și adeverința 
depusă 
Se verifică dacă este datată și semnată pe fiecare pagină 
 

  



 
 
 
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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
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Cerință conținut dosar de înscriere GT 
– TIP ANEXĂ 

Indicații privind modul de evaluare 
Se va 
bifa x 

Observații 

Alte documente justificative după caz 
care să ateste apartenența la una din 
categoriile de grup țintă eligibile care vor 
fi stabilite de către fiecare partener în 
funcție de necesitate 

Se verifică corectitudinea și legalitatea documentului   

 

 

 

DATA        Responsabil activități campanii și relație cu GT __________________________________ 

      Semnătură       __________________________________ 
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Anexa 3 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 GRUP TINTA PROIECT POCU/860/3/12/142782 
 

 
Subsemnatul/a ............................................ CNP ........................................ 

domiciliat/ă în ............................. str. ..................................................... 

nr. ...... bl. ......., sc. .......... ap. ........ județul .................................. posesor al 

actului de identitate ......... seria ..... nr. ..................... eliberat de 

.............................., la data de ....................................., telefon mobil 

................................., e-mail ............................, solicit înscrierea în calitate de 

participant în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent proiectului POCU, cu 

titlul „Competențe digitale pentru competitivitate”, număr de identificare contract 

POCU/860/3/12/142782, implementat de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ în 

calitate de beneficiar și SC FGC ACTIV GRUP SRL în calitate de partener, în vederea 

participării la programul de formare profesională 

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

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

 
 
Data ....................    Semnătura ..................................... 
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Anexa 4 

ANEXA 8 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 
 
Cod SMIS proiect: 142782 
Axă prioritară: Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți  

Titlu proiect: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”   

OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea NORD VEST 
 

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: ………………..................................... 
Gen: 

 Masculin  

 Feminin  
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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  
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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  
……………………     …………………… 

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 înregistrare 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 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 
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Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0)    

Studii primare (ISCED 1)                                                    

Studii gimnaziale (ISCED 2)     

Studii liceale (ISCED 3)     

Studii postliceale (ISCED 4)     

Studii superioare (ISCED 5)      

Studii superioare (ISCED 6)     

Studii superioare (ISCED 7)     

Studii superioare (ISCED 8)     
      

 
     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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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: 
     …………………. 

 

  



 
 
 
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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
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 Anexa 5 

ACORD  
PRIVIND UTILIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 
 

Subsemnatul/a ............................................ CNP ........................................ 

domiciliat/ă în ............................. str. ..................................................... 

nr. ...... bl. ......., sc. .......... ap. ........ județul/sectorul .................................. 

posesor al actului de identitate ......... seria ..... nr. ..................... eliberat de 

.............................., la data de ....................................., telefon mobil 

................................., e-mail ............................, în calitate de participant în 

cadrul procedurii de informare, recrutare și selecție a Grupului Țintă, în cadrul proiectului  

„Competențe digitale pentru competitivitate”, POCU/860/3/12/142782, cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin 

semnarea prezentului acord 

  
DECLAR CĂ AM FOST INFORMAT/Ă: 

 
- despre prevederile Regulamentului 679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii 

Europene; 

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

avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii; 

- că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a 

aduce la cunoștința operatorilor din cadrul proiectului „Competențe digitale pentru 

competitivitate”, POCU/860/3/12/142782 - CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ 

(beneficiar) și SC FGC ACTIV GRUP SRL (partener) orice modificare survenită asupra 

datelor mele (schimbarea numelui sau a adresei de domiciliu, reînnoirea cărții de 

identitate, modificarea statutului pe piața muncii, etc.) și de a furniza documentele 

doveditoare în acest sens. 

și 



 
 
 
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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
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SUNT DE ACORD 

1. Cu utilizarea, prelucrarea, respectiv colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea/modificarea, extragerea, consultarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 

combinarea, restricționarea datelor mele cu caracter personal de către cei doi operatori: 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ (beneficiar) și SC FGC ACTIV GRUP SRL (partener) 

din cadrul proiectului, conform informării efectuate. 

2. Ca datele mele 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 NV, 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 ei 

doi operatori: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ (beneficiar) și SC FGC ACTIV GRUP 

SRL (partener) din cadrul proiectului, 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. 

 

         

 

Numele și prenumele ………………………………………………… 
  
Semnătură …………………………………….…………….   
 
 
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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
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Anexa 6 

 
DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 

Subsemnatul/a ............................................ CNP ........................................ 

domiciliat/ă în ............................. str. ..................................................... 

nr. ...... bl. ......., sc. .......... ap. ........ județul/sectorul .................................. 

posesor al actului de identitate ......... seria ..... nr. ..................... eliberat de 

.............................., la data de ....................................., telefon mobil 

................................., e-mail ............................,, cunoscând prevederile art. 

326 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de participant în procedura de 

informare, recrutare și selecție a Grupului Țintă, în cadrul proiectului „Competențe 

digitale pentru competitivitate”, POCU/860/3/12/142782, cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de Camera 

de Comerț și Industrie Mureș în calitate de beneficiar și SC FGC ACTIV GRUP SRL în calitate 

de partener, declar pe propria răspundere faptul că nu am mai beneficiat anterior și nu 

beneficiez în prezent de programe de formare de același tip și nivel; printr-un alt proiect 

finanțat din POCU, conform Ghidului solicitantului – condiții specifice. 

 Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din 

activitățile de care am beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și 

acordarea de despăgubiri către beneficiarul proiectului, constând în contravaloarea 

serviciilor de care am beneficiat gratuit în cadrul proiectului până la 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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
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Anexa 7 

 

ACORD DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

Subsemnatul/a ............................................ CNP ........................................ 

domiciliat/ă în ............................. str. ..................................................... 

nr. ...... bl. ......., sc. .......... ap. ........ județul/sectorul .................................. 

posesor al actului de identitate ......... seria ..... nr. ..................... eliberat de 

.............................., la data de ....................................., telefon mobil 

................................., e-mail ............................, declar că am fost informat(ă) 

despre obiectivele și activitățile proiectului „Competențe digitale pentru 

competitivitate”, număr de identificare contract POCU/860/3/12/142782, implementat 

de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ în calitate de beneficiar și SC FGC ACTIV GRUP 

SRL în calitate de partener și mă angajez să respect cerințele programului, să particip la 

toate activitățile care îmi revin.  

 

 

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: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
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Anexa 8 
 

CURRICULUM VITAE (model) 
 

INFORMAȚII PERSONALE 

 

Numele și prenumele …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa: str. ……………………………………………………………………………………….……………… nr. …………… 

    bl. ……. sc. …….. et. ….. ap. ….. localitatea ………………………………………………………… 

    județ …………………………………………….……………… 

Telefon: …………………………………………… 

E-mail: …………………………………………… 

Naționalitate: ……………………………………… 

Data nașterii: ………../…………/……………… 

Sex: ……………………………………………… 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ) 

Perioada: ……………………………………………………………… 

Diploma obținută: ………………………………………………… 

Numele și tipul instituției de învățământ: …………………………………………………………………………. 

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

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

Perioada: ……………………………………………… 

Funcția sau postul ocupat: …………..……………………………………………………………………………………… 

Numele și adresa angajatorului: ……….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipul activității sau sectorul de activitate: …………………………………………………………………………  

 

  



 
 
 
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți 
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Perioada: ……………………………………………… 

Funcția sau postul ocupat: …………..……………………………………………………………………………………… 

Numele și adresa angajatorului: ……….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipul activității sau sectorul de activitate: …………………………………………………………………………  

 

COMPETENȚE PERSONALE (competențe de comunicare, organizaționale, dobândite la 

locul de muncă): 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

COMPETENȚE ȘI APTITUDINI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI: 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

PERMIS DE CONDUCERE: ………………………………… 

 

 

DATA ……………………………. 

SEMNĂTURA 

                                                                                         ………………………………… 
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Anexa 9 

 
REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA 

ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL ȚINTĂ  
 
 

Nr. 
crt. 

Număr 
înregistrare 

dosar 
Nume și prenume CNP 

Stadiu dosar 

Complet Incomplet 

      
      
      
      
      

 
 
Nume și prenume responsabil cu înregistrarea participanților 
 
Semnătura 
 
Data 
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Anexa 10 
 

PROCES VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ÎN 
VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

 
  Încheiat astăzi, ................., în ........ exemplare, cu ocazia încheierii analizării 
și selecției dosarelor de candidatură depuse în vederea selectării Grupului Țintă și a 
participării la Cursurile de formare profesională în domeniul competențelor digitale 
organizate în cadrul proiectului „Competențe digitale pentru competitivitate”, cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
POCU/860/3/12/142782. 
 Menționăm că în cadrul procesului de selecție au fost analizate un total de ______ 
dosare de candidatură depuse în vederea selectării Grupului Țintă și a participării 
Cursurile de formare profesională în domeniul competențelor digitale organizate în cadrul 
proiectului. 
 Rezultatele preliminare ale procesului de selecție sunt prezentate în următoarele 
liste: 

LISTA PRELIMINARĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
  

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Număr înregistrare dosar 
   
   

 
LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

  
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Număr înregistrare dosar 
   
   

 
LISTA CANDIDAȚILOR PROPUȘI CA REZERVE 

 
 Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Număr înregistrare dosar 
   
   

Responsabil activități campanii și relație cu GT :  

Semnătura 

Data
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Anexa 11 
 

INFORMARE PARTICIPANT 
 (varianta aprobat / eligibil) 

 
 Stimate domnule / doamnă ................................................................. 
 
 Vă informăm că dosarul dumneavoastră de înscriere în cadrul proiectului 
„Competențe digitale pentru competitivitate”, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/860/3/12/142782, îndeplinește 
toate condițiile de eligibilitate și ca urmare, ați fost înregistrat în vederea participării la  
cursurile de formare profesională în domeniul competențelor digitale organizate în cadrul 
proiectului. 
 
Vă mulțumim și vă dorim mult succes. 
 
 
Data 
 
 

Responsabil activități campanii și relație cu GT   
 
Expert ........................................ 
               (numele și prenumele) 
 
Semnătura 
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Anexa 12 

 
INFORMARE PARTICIPANT 

 (varianta documente lipsă) 
 
 Stimate domnule / doamnă ................................................................. 
 
 Vă informăm că dosarul dumneavoastră de înscriere în cadrul proiectului 
„Competențe digitale pentru competitivitate”, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/860/3/12/142782, nu prezintă 
toate documentele solicitate pentru înscriere, după cum urmează: 
 

- Anexa .... nu este completată corespunzător / nu este semnată; 
- lipsește documentul .......................... 
- ............ 
- etc. 

 
 În vederea validării dosarului dumneavoastră de înscriere, vă rugăm să ne 
transmiteți în termen de 5 zile lucrătoare documentele lipsă menționate mai sus. După 
expirarea acestui termen, dosarul dvs. va fi considerat invalid. Vă veți putea reînscrie cu 
un dosar complet în limita locurilor rămase disponibile. 
 
Vă mulțumim și vă stăm la dispoziție pentru ajutor și informații suplimentare. 
 
 
Data 
 
 

Responsabil activități campanii și relație cu GT   
 
Expert ........................................ 
               (numele și prenumele) 
 
Semnătura 
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Anexa 13 

 
INFORMARE PARTICIPANT 

 (varianta respins / neeligibil) 
 
 Stimate domnule / doamnă ................................................................. 
 
 Vă informăm că dosarul dumneavoastră de înscriere în cadrul proiectului 
„Competențe digitale pentru competitivitate”, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/860/3/12/142782, nu 
îndeplinește toate condițiile de eligibilitate și ca atare, nu puteți participa la activitățile 
proiectului. 
 Condiția neîndeplinită: ....................................................... 
 
  
Vă mulțumim pentru interesul acordat. 
 
 
Data 
 
 

Responsabil activități campanii și relație cu GT   
 
Expert ........................................ 
               (numele și prenumele) 
 
Semnătura 
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Anexa 14 

FIŞĂ DE INFORMARE PARTICIPANT 

 
Persoana informată: Nume........................, Prenume....................................... 

Domiciliul: Regiunea de dezvoltare..............................................................,  

Județul.........................................., Localitatea....................................., 

 Str......................................., Nr..............., Bl..........., Ap......................, 

 Tel........................................, E-mal.................................................... 

 

Nivel de educație (studii primare/gimnaziale/profesionale/liceale/superioare)  

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

Angajat al companiei: ……………..…........……….….   Funcție……………………………………..…..… 

Subsemnata/ul declar că am fost informat asupra următoarelor aspecte  privind 
participarea la activitățile proiectului  POCU/860/3/12/142782  „Competențe digitale 
pentru competitivitate” 

 
 Avantajele participării la proiect și activitățile proiectului 
 Programele de formare profesionala furnizate în cadrul proiectului 
 Criteriile de selecție în grupul țintă și cerințele pentru angajați și angajatori 
 Modul gestionare și prelucrare a datelor cu caracter personal colectate de către 

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș/SC FGC Activ Grup SRL, OIR Nord Vest 
si AM POCU, în scopul implementării proiectului POCU/860/3/12/142782 - Competențe 
digitale pentru competitivitate 

Observații:....................................................................................................
............................................................................................................. 

Data informării 
Persoana informată, 
Semnătura 

Responsabil activități campanii și relație cu GT  

Expert.................................................

    Semnătura...........................................   
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Anexa 15 

 
DECLARAȚIE 

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

posesor al CI seria …..., nr. ……………..., eliberată de .........................................., 
la data de ..............................., in calitate de .................................... 
(reprezentant legal) al S.C. ………………………………………………., cu sediul social în localitatea 
..............................................., str. ........................................,  nr........, 
județul ....................... înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului 
................................., sub nr. J .... / ......... / ……., CUI …….…….……, 
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform legii, declar pe propria răspundere 
că: 
 
  Obiectul de activitate principal/secundar al S.C. ………………….………………………., se 
încadreaza în codul CAEN.........../.............................................., care se 
regăsește în lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în 
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 (SNC), la domeniul 
............................................................................................................. 
 

Intreprinderea este autorizata să desfășoare această activitate la sediul 
principal/secundar, conform Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerțului. 
 

Prezenta declarație este dată pentru a servi la evaluarea eligibilității în cadrul 
proiectului „Competențe digitale pentru competitivitate”, finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod SMIS: 142782, Contract de finanțare 
POCU/860/3/12/142782. 
 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele   
SC................................................................................... 
 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că 
informaţiile incluse în aceasta sunt corecte. 
 
 
Data 
 
Numele  și prenumele reprezentantului legal 
 
Semnătura (ștampila, daca exista) 
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