FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 6 Educație și competențe
Obiectiv specific: 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoa rele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: ”Competitivitate si inovare in afaceri”
Contract nr. POCU/829/6/13/142046

Anexa 1 (la metodologia de selecție)

CERERE
de înscriere în proiect
Subsemnatul/ a
localitatea

născut/ ă la data de_
, str.

/ sectorul

nr.

bl.

, domiciliat/ă în
, sc.

, ap.

,judeţul

, posesor/ posesoare al/a actului de identitate seria nr.
, cod numeric personal

, solicit înscrierea în proiectul:

” Competitivitate si inovare in afaceri”, Contract nr. POCU/829/6/13/142046, finanțat în cadrul
Programului Operațional Capital uman 2014-2020
În cadrul acestui proiect, doresc să beneficiez de următoarele servicii (bifaţi cu X serviciile solicitate):






Informare;
Formare profesională „competențe antreprenoriale”;
Mentorat afaceri ;
Participare Competiție selecție planuri de afaceri;
Subvenție pentru deschiderea unei afaceri. Dacă ați bifat va rugam să detaliați

DOMENIUL în care doriți sa inființati afacerea.......................................
COD CAEN .................................................................................
REGIUNE ........................./Judet................... urban/rural
MOTIVAȚIE................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Nume și prenume Expert grup țintă
Semnătura Expert grup țintă
Data:
Nume și prenume Beneficiar:
Semnătura Beneficiar
Data:
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Anexa 2 (la metodologia de selecție)

DECLARAȚIA DE ELIGIBILITATE
Subsemnatul/ a
localitatea

născut/ ă la data de_
, str.

/ sectorul

nr.

bl.

, domiciliat/ă în
, sc.

, ap.

,judeţul

, posesor/ posesoare al/a actului de identitate seria nr.
, cod numeric personal

, declar pe proprie răspundere că

îndeplinesc condițiile de eligibilitate necesare participării la activitățile organizat în cadrul proiectului:
” Competitivitate si inovare in afaceri”, Contract nr. POCU/829/6/13/142046, finanțat în cadrul
Programului Operațional Capital uman 2014-2020 și anume:


Am domiciliul în județul



Sunt student (ISCED 5-7) – pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să
fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare
profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin:
o în anul
de studii de licență;
o în anul
de studii de master;
o Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi), in anul
de studii;
o Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul
instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în anul
de studii.



am participat la alte programe de formare profesională, finanțate din fonduri europene sau
bugetul asigurărilor sociale, în același domeniu de calificare/recalificare.
o Da
o Nu

Data

Nume și prenume

…...............................

….......................................
Semnătura
…......................................
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Anexa 3 (la metodologia de selecție)

DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT

Subsemnatul/ a
localitatea

născut/ ă la data de_
, str.

/ sectorul

nr.

bl.

, domiciliat/ă în
, sc.

, ap.

,judeţul

, posesor/ posesoare al/a actului de identitate seria nr.
, cod numeric personal

, în situația în care sunt selectat pentru

participarea la activitățile organizate în cadrul proiectului ” Competitivitate si inovare in afaceri”,
Contract nr. POCU/829/6/13/142046, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital uman
2014-2020, mă angajez:










să particip la cursurile organizate la datele și intervalul stabilit;
să respect clauzele contractului de formare, încheiat cu furnizorul de formare autorizat;
să asigur informarea organizatorilor cursurilor despre orice situație neprevăzută ce ar putea să
afecteze participarea mea la formare;
să susțin examenul de absolvire a cursului conform metodologiei;
să particip la procesul de informare, consiliere și mentorat în afaceri la datele și intervalul
stabilit;
să respecte clauzele și condițiile contractului de acordare a subvenției pentru înființarea unei
afaceri (dacă va fi subvenționat);
să furnizeze echipei de experți a proiectului toate elementele informațiile și documentele
solicitate pentru analizarea cheltuirii judicioase și legale a sumelor primite cu titlu de subvenție
pentru înființarea unei afaceri (dacă va fi subvenționat);
să asigure sustenabilitatea afacerilor înființate așa cum este ea menționată în cadrul contractului
de subvenționare.

Data

Nume și prenume

…...............................

….......................................
Semnătura
….......................................
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Anexa 4 (la metodologia de selecție)

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Subsemnatul/ a

născut/ ă la data de_

localitatea

, str.

/ sectorul

nr.

, sc.

, ap.

,judeţul

, posesor/ posesoare al/a actului de identitate seria nr.
, cod numeric personal

organizate

bl.

, domiciliat/ă în

în

cadrul

proiectului

, în calitate de participant la activitățile
”Competitivitate

si

inovare

in

afaceri”,

Contract

nr.

POCU/829/6/13/142046, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital uman 2014-2020,
consimt în mod expres și neechivoc cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale de
către Beneficiar și partenerii acestuia, de către Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări
asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile.
Am luat cunoștință de faptul că datele personale vor fi tratate în conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestora, transpusă prin Legea nr.677/2001 privind protecția
persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările
și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea
nr.506/2004.
Sunt de acord cu realizarea/fotografierea și difuzarea imaginii mele în toate acțiunile de
vizibilitate referitoare la proiectul cu titlul ” Competitivitate si inovare in afaceri”, Contract nr.
POCU/829/6/13/142046, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital uman 2014-2020, nu am
și nu voi avea nici o pretenție față de aceste apariții așa cum sunt ele prezentate la pct. Menționez că
am fost informat cu privire la dreptul la imagine și respectarea vieții private.
Data

Nume și prenume

…...............................

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

Semnătura
…......................................
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Anexa 5 – Declarația privind conflictul de interese (etapa II)

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul/a

, de cetățenie

română, domiciliat/ă în localitatea
, bl.

, sc.

, str.

, ap.

, et.

,

CI

, județul/sectorul

seria

în

cadrul

proiectului

”Competitivitate

, CNP

nr.

, la data de
țintă

, nr.
,

eliberat

de

, în calitate de membru al grupului
si

inovare

in

afaceri”,

Contract

nr.

POCU/829/6/13/142046, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal (Legea 268/2009 cu
completările și modificările ulterioare) – Falsul în declarații - Declararea necorespunzătoare a
adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își
desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei
consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă,

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE că:
1. nu sunt angajatul/a niciuneia dintre persoanele juridice care compun parteneriatul proiectului,
2. nu am raporturi juridice cu niciun partener al proiectului,
3. nu sunt rudă de gradul 1 sau 2 cu nicio persoană angajată sau aflată în raporturi juridice cu
partenerii proiectului.

Nume și prenume

Semnătura

Data
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Anexa 6 (Anexa 8 din Manualul beneficiarului)

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR
la operațiunile finanțate prin Programul national „Innotech Student“
AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.13
Axă prioritară: Axa prioritară 6: Educație și competențe
Titlu proiect: Titlul proiectului: ”Competitivitate si inovare in afaceri”
Contract nr. POCU/829/6/13/142046
OIR/OI responsabil:
OIR POS DRU NORD VEST
Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact:

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

……………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]
Data intrării în operațiune:

…………………………………………

CNP:

…………………………………………

Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:

…………………………………………

Județ:

…………………………………………

Unitate teritorial administrativă: …………………………………………
Gen:
Masculin
Feminin
Vârsta: Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani
Categoria de Grup Țintă din care face parte:

…………………………………………
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Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare
Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED
Persoană dezavantajată:
DA
NU
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
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Niciuna din opțiunile de mai sus
Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

…………………………………………

…………………………………………

Data:

Data:

……………………

………………….

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

