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INFORMAȚII GENERALE.

Solicitantul finantarii UNIVERSITATEA BOGDAN VODA DIN CLUJ-NAPOCA
Membru 1 NOA MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Membru 2 PAIDEA SRL
Membru 3 ASOCIATIA CASA RICA
a.

Scopul elaborarii prezentei metodologii

Metodologia de identificare si selectie a grupului tinta a fost elaborata in vederea selectarii
participantilor la proiect, inclusiv la cursurile de formare antreprenoriala ce vor fi organizate in cadrul
proiectului si din randul carora vor fi selectate persoanele care vor beneficia de ajutorul de minimis pentru
infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor cu profil non agricol in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei.
Metodologie de selectie este elaborata pentru implementarea activitatii specific de Identificare, inscriere
si selectie grup tinta (L1-L4) in care sunt implicati toti partenerii proiectului dupa cum urmeaza: S va
coordona procesul de informare, identificare si selectie a GT, P1 prin expertul comunicare / constientizare
antreprenoriat va sprijini procesul de organizare a sesiunilor de informare si a evenimentelor aferente
acestei activitati, S, P2 si P3, avand in vedere implicarea lor in perioada de definire a proiectului in
incheierea de parteneriate, prin expertii GT vor avea activitatea directa de sensibilizare si selectare a GT
specific prezentului apel.
b. Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de afaceri inovative prin dezvoltarea
competentelor antreprenoriale si persoane cu varsta peste 18 ani manageriale pentru 350 de inscrise in
3
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sistemul de invatamant superior (studenti ISCED 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta,
doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat, cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5 inmatriculati
la colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior), inmatriculati cel putin in anul 2 de
studii).
Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU „dezvoltarea resurselor
umane”, datorita activitatilor ce vizeaza dezvoltarea competentelor antreprenoriale coroborate cu cele
specifice managementului inovarii si transferului tehnologic pentru un grup tinta de minimum 350 de
persoane cu varsta peste 18 ani (student ISCED 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta,
doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat, cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5 inmatriculati
la colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior), inmatriculati cel putin in anul 2 de
studii, care isi au resedinta sau domiciliul in Romania si intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola
in una din Regiunile mai putin dezvoltate din Romania. Prin proiect se dezvolta oportunitati crescute de
infiintarea de noi afaceri inovative (finantarea a 22 start-upuri, ce vor genera pe termen scurt si lung noi
locuri de munca, fapt ce va contribui la cresterea competitivitatii in regiunile mai putin dezvoltate din
Romania si la dezvoltarea inteligenta a unui mediu economic durabil, datorita asistentei si activitatilor de
sprijin derulate in cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului. Scopul final al proiectului este ca
prin educatie antreprenoriala la nivelul regiuniilor mai putin dezvoltate, bazata pe inovare si transfer
tehnologic, sa creasca abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizandu-se
prin promovarea culturii antreprenoriale bazata pe inovare, sustinerea si sprijinirea noilor afaceri
infiintate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului tematic 10 -Axa prioritara 6- POCU.
Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului este dat de: dezvoltarea competentelor
antreprenoriale bazate pe inovare in randul a cel putin 350 de personae, diseminarea si insusirea
conceptelor de spririt antreprenorial inovativ si de cultura antreprenoriala, transferul de expertiza si
experiente practice catre grupul tinta fapt ce va genera o crestere a numarului de afaceri si o gestionare
eficienta a acestora, consolidarea capacitatii intreprinderilor nou infiintate de a se dezvolta si ceea noi
locuri de munca. Prin toate acestea, obiectivul specific al Prioritatii de investitie 10.iv al POCU va fi atins.
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c. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. OS1.Cresterea constientizarii si crearea unei atitudini pozitive fata de cultura antreprenoriala
bazata pe inovare, prin activitati specifice de promovare si de informare cu privire la dezvoltarea
competentelor antreprenoriale si manageriale in Regiunea mai putin dezvoltate din Romania. In
cadrul acestor actiuni se vor promova si beneficiile participarii femeilor la programele de sprijin
pentru initierea unei afaceri si a ocuparii pe cont propriu. Obiectiv realizat prin prisma activitatii
A1 – SA 1.1. Obiectivul specific 1 este complementar cu obiectivele POCU 2014-2020, si se
incadreaza in activitatea de program a OS 6.13, atat in faza de infiintare a afacerii, cat Si post
infiintare”, conform Logicii de interventie POCU AP6 PI 10 iv.
2. OS2. Cresterea capacitatii individuale de ocupare pe cont propriu a persoanelor peste 18 ani
(student ISCED 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta, doctoranzi in ciclul de studii
universitare de doctorat, cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5 inmatriculati la colegiile organizate
la nivelul institutiilor de invatamant superior), inmatriculati cel putin in anul 2 de studii) prin
consiliere, formare profesionala asistenta si sprijin pentru initierea afacerilor. Toate persoanele
apartinand grupului tinta vor urma cursurile de formare de dezvoltare a competentelor
antreprenoriale bazate pe inovare iar participantii la curs vor invata ce este si cum se elaboreaza
un plan de afaceri (teorie si practica) iar la finalul cursului se vor acorda 350 de certificate ce vor
atesta competentele dobandite. Obiectiv realizat prin prisma activitatilor A1 – SA 1.2 si SA 1.3.
Obiectivul specific 2 este complementar cu obiectivele POCU 2014-2020, si se incadreaza in
activitatea de program a OS 6.13, atat in faza de infiintare a afacerii, cat si post infiintare”, conform
Logicii de interventie POCU AP6 PI 10 iv.
3. OS3. Dezvoltarea de oportunitati crescute de infiintarea de noi afaceri inovative (finantarea a 22
start-upuri) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca, fapt ce va contribui la
cresterea competitivitatii Regiunilor mai putin dezvoltate din Romania si la dezvoltarea inteligenta
a unui mediu economic durabil. Toate persoanele apartinand grupului tinta vor avea
oportunitatea de a participa in cadrul unui 5ee ace de selectie transparent, echidistant si obiectiv
al planurilor de afaceri, cu respectarea procedurilor schemei de minimis, in urma caruia vor fi
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selectate 22 planuri de afaceri. Obiectiv realizat prin prisma activitatilor A1 – SA 1.5. si SA 1.6.
Obiectivul specific 3 este perfect complementar cu complementar cu obiectivele POCU 20142020, si se incadreaza in activitatea de program a OS 6.13, atat in faza de infiintare a afacerii, cat
si post infiintare”, conform Logicii de interventie POCU AP6 PI 10 iv.
4. OS4. Cresterea ratei de ocupare in sectoarele economice cu potential competitiv definite de
Strategia CDI 2014 – 2020 (turism si ecoturism, textile si pielarie, lemn si mobila, industrii creative,
industria auto si componente, tehnologia informatiilor si comunicatiilor, sanatate si produse
farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutica si biotehnologii,
procesarea alimentelor si a bauturilor), prin finantarea a 22 de idei de afaceri start-up prin
intermediul schemei de ajutor de minimis solide si sustenabile. Persoanele selectate in vederea
finantarii ideilor lor de afaceri prin schema de minimis vor beneficia de consiliere/ consultanta/
mentorat in cadrul parteneriatului proiectului si vor putea folosi cunostintele solide acumulate
pentru implementarea planurilor de afaceri. Prin proiect vor fi create minimum 66 de locuri de
munca. Obiectiv realizat prin prisma activitatilor A1 – SA 1.6 si SA 1.7., A 2 – SA 2.1. si SA 2.2 si SA
3.1. Obiectivul specific 4 este perfect complementar cu complementar cu obiectivele POCU 20142020, si se incadreaza in activitatea de program a OS 6.13, atat in faza de infiintare a afacerii, cat
Si post infiintare”, conform Logicii de interventie POCU AP6 PI 10 iv.
Activitatea de recrutare si selectie a grupului tinta se v-a realiza in cadrul activitatii A1.FORMARE
ANTREPRENORIALA SI CONSULTANTA IN AFACERI Sub-activitatea A1.2. – SELECTAREA GRUPULUI TINTA
CARE VA PARTICIPA LA CURSURILE ORGANIZATE IN CADRUL PROGRAMULUI DE FORMARE
ANTREPRENORIALA
Activitatea de selectie a grupului tinta fi derulata in paralel6 cu cea de informare si va consta in
inscrierea in grupul tinta a persoanelor interesate de a beneficia de oportunitatile oferite de proiect.
Activitatea se va realiza pe baza unei metodologii care va contine criterii si modalitati de selectie care sa
conduca la un proces de selectie transparent, echidistant si obiectiv. In cadrul activitatii de informare a
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publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, va fi prezentata si metodologia de selectie
a grupului tinta in cadrul proiectului.
Reprezentantii grupului tinta vor putea completa si transmite catre parteneriatul proiectului un
Formular de inscriere, care va cuprinde informatii necesare pentru incadrarea candidatului in profilul
participantului la grupul tinta al proiectului, conform cerintelor prevazute in Ghid. Prin completarea,
semnarea si depunerea formularului de inscriere, candidatul isi exprima, fara echivoc, intentia de
participare la cursurile de dezvoltare a competentelor antreprenoriale bazate pe inovare derulate prin
proiect. Formularul de inscriere va contine pe langa datele de identificare ale candidatului si o serie de
informatii referitoare la: 7ideea de afacere, forma de organizare a afacerii, avantajele competitive,
caracterul inovativ al afacerii si domeniul de dezvoltare (7clasic sau de specializare inteligenta), motivatia
pentru participarea la curs si pentru demararea unei afaceri.
Regiuni de implementare
1. Centru – Jud. Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
2. Nord-Vest- Jud. Bihor, Bistrita- Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-mare, Salaj
3. Sud-Muntenia- Jud. Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova,
Teleorman
4. Sud-Vest Oltenia- Jud. Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea
5. Vest- Jud. Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

GRUPUL TINTA
Grupul tinta fi format din 350 de persoane: studenti ISCED 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de
studii de licenta, doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat, cursanti (ISCED 4, nivel de calificare
5 inmatriculati la colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior), inmatriculati cel putin
in anul 2 de studii), care doresc sa initieze o afacere in scopul ocuparii pe cont propriu si crearii de noi
locuri de munca) in regiuni mai putin dezvoltate.
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Dintre cei 350 de persoane din GT se pot imparti dupa cum urmeaza: 35 sunt din mediul rural, 10
de etnie roma, 30 studenti netraditionali, 105 sunt de sex feminin.
Grupul tinta fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de sanse si indiferent de sex,
religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, convingeri, gen, handicap. In vederea eliminarii
riscului de abandon in cadrul acestei selectii, listele candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul
prezentat mai sus cu un anumit numar de persoane cu statut de rezerve – acest numar fiind stabilit de S
cu imputernicirea P1, P2, P3. Mentionam faptul ca proiectul se va implementa la nivel national.

Conditii de eligibilitate a grupului tinta
Selectia participantilor in grupul tinta al proiectului se va realiza in functie de:
1. sa aiba varsta peste 18 ani;
2. intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola;
3. au domiciliul / resedinta in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, dar si in Regiunea
Bucuresti – Ilfov (acestia din urma vor infiinta afaceri in regiunile mai putin dezvoltate prevazute
in cadrul proiectului respectiv in Regiunile Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-vest Oltenia,
Vest);
4. sa coresponda grupului tinta al proiectului asa cum este el definit de ghidul aplicantului/
5. principiul egalitatii de sanse (din cei 350 selectati in grupul tinta, 105 vor fi femei, 10 studenti de
etnie roma, 30 studenti netraditionali si 35 din mediul rural).
Regula “primul venit, primul servit”, cu conditia indeplinirii criteriilor de selectie a grupului tinta
stabilite prin proiect si pentru realizarea nr. Minim cursanti, nr. Minim de femei (minim 105) si pana
la completarea grupelor aferente cursurilor de dezvoltare a competentelor antreprenoriale bazate pe
inovare.
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Nota: Grupul tinta al proiectului este:
•

9studenti ISCED 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta;

•

doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat

•

cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5 inmatriculati la colegiile organizate la nivelul institutiilor de
invatamant superior), inmatriculati cel putin in anul 2 de studii.
PROCESUL DE RECRUTARE A GRUPULUI TINTA IN CADRUL PROIECTULUI

Identificarea si inscrierea grupului tinta se va realiza parcurgand etapele activitatii: A1 desfasurate
in perioada (L1 – L4) si sintetizate in cele ce urmeaza: Lansarea activitatii; Realizarea bazei de date;
Realizarea dosarului GT.
Lansarea activitatii de identificare si inscriere a persoanelor din grupul tinta se va realiza prin
postarea anuntului de inscriere pe site-ul proiectului, al fiecarui partener, pe reteaua de socializare; in
mass- media; in spatii din cadrul institutiilor care sunt frecventate de membri GT: someri si persoane
inactive, angajati. Baza de date cu membri GT se va realiza printr-o ampla campanie pe mai multe paliere:
1) organizarea de seminarii de informare si webinarii cu rol de identificare si inscriere a grupului
tinta la care vor participa persoane interesate de activitatile proiectului, oportunitatile schemei ajutorului
de minimis, principalele conditii pentru a beneficia de acestea, indicatorii de rezultat care vizeaza in
principal infiintarea a 22 intreprinderi non-agricole in zona urbana din Romania (regiuni mai putin
dezvoltate) si generarea a min 66 locuri de munca.
2) vizite de identificare a grupului tinta (min. 5) la stakeholderi cu care sunt deja incheiate
parteneriate, dar si la alte entitati similare ce pot sprijini procesul de selectie (ONG-uri cu rol in sustinerea
tinerilor, asociatii ale studentilor, asociatii de afaceri, camere de comert si patronate, alte universitati din
tara, etc) care se vor finaliza cu completarea bazei de date cu persoanele membri GT.
9
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3) intalniri face-to-face cu potentiali membri ai grupului tinta.
4) pagina web si reteaua de socializare vor fi populate cu informatii despre procesul de inscriere,
instrument de comunicare care poate fi utilizat de catre cei intesati pentru inscriere in baza de date cu
potential grup tinta;
5) diseminarea materialelor editate si tiparite in cadrul proiectului (afise, flyere) la evenimente
publice/prin canale electronice/mass media/direct, prin contacte cu beneficiari/factori interesati.
6) utilizarea bazei de date existente deja urmare analizei preliminare efectuate in etapa de
proiectare a cererii de finantare;
7) postarea de anunturi la sediul institutiilor cu care au fost deja incheiate parteneriate de
colaborare sau se vor incheia acorduri, anunturi in presa nationala, anunturi la la sediul Asociatiilor de
studenti.
d. Continutul dosarului grupului tinta
Incepand cu L1 si pana in L4, se va proceda la selectia GT pe baza criteriilor de selectie obiective
si transparente.
Dosarul de inscriere va cuprinde in mod obligatoriu:
•

Formular de inscriere semnata;

•

Formular de inscriere in grupul tinta, completat integral, semnat;

•

Declaratie-acord privind prelucrarea datelor personale, semnata;

•

Acord fotografiere, inregistrare video audio, semnata

•

Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari, semnata;

•

Chestionar evaluare a potentialului antreporenorial

•

Declaratie pe propria raspundere privind accesul la formare profesionala online, semnata
10
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•

Diplome/documente de studii, certificate pentru conformitate cu originalul;

•

CV (in format europass) semnat de catre titular pe fiecare pagina

•

Dovada ca se incadreaza in grupul tinta; Adeverinta de certificare a calităţii de student
inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta/doctoranzi in ciclul de studii universitare de
doctorat/ cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5 inmatriculati la colegiile organizate la nivelul
institutiilor de invatamant superior), inmatriculati cel putin in anul 2 de studii. (Adeverinţa tip se
eliberează de secretariatele facultăţilor de care aparţin programele de licenţă şi va avea
semnătura în original a secretarei şi a unui reprezentant din conducerea facultăţii)

•

Copie a cartii de identitate, 11 certificata pentru conformitate cu originalul,

La dosar se va atasa ulterior „Chestionarul de evaluare a competentelor antreprenoriale” (interpretarea
se va realiza de expertii GT). Modelele de formulare vor putea fi descarcate on- line de pe site-ul
proiectului sau/si al partenerilor sau transmise pe mail. Listele finale cu toti candidatii admisi vor fi postate
pe site-ul proiectului si pe cele ale partenerilor. Astfel, vor fi selectati cel putin 350 de beneficiaru, din care
minimum 105 femei, care vor participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare
antreprenoriala.
Candidații vor transmite dosarul de candidatură, atât în format electronic (A) cât și în format fizic (B),
astfel:
A) În format electronic: prin completarea și transmiterea electronică la adresele de e-mail ale
proiectului pocu.142019@gmail.com
B) În format fizic: în termen de maxim 15 de zile de la transmiterea în format electronic prin
depunerea la locațiile de implementare ale proiectului sau prin transmiterea prin poștă/curier,
respectiv:
Universitatea Bogdan Voda, str Taietura Turcului nr 47 cladirea A2-Prorectorat,mun. Cluj
Napoca, jud. Cluj
Beneficiarii selectati vor fi programati pe serii de curs, tinandu-se cont in primul rand de criterii legate de
omogenitatea la nivel de interes si profil (astfel incat cursul sa fie cat mai adaptat nevoilor participantilor),
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dar si detalii practice de organizare (distanta pana la locatia cursului, perioadele programate ale seriilor
de curs si altele). Vor fi planificate 14 de serii de curs organizate de P1 si P2.
Evaluarea dosarelor depuse
Evaluarea este realizată de o comisie de selecţie, conform criteriilor de selecţie şi în cadrul perioadei
prevăzute pentru evaluare., incluşi în grupul de lucru pentru implementarea proiectului.
Principalele atribuţii ale comisiei de selecţie sunt:
•
•
•
•

verifică eligibilitatea dosarelor,
elaborează lista aplicanților eligibili, lista aplicanților în așteptare și lista aplicanților neeligibili, în
ordinea înregistrării dosarelor de înscriere,
alte atribuții privind procesul de selecție, atribuții relevate în procedura de selecție în forma
definitivă,
întocmeşte un raport privind activitatea de selecţie şi îl prezintă managerului de proiect.

Selecția participanților se va realiza pe baza următoarelor criterii:
• Depunerea dosarului de candidatură complet în termenul stabilit
• Apartenența la grupul țintă al proiectului, așa cum este definit de Cererea de Finanțare și Ghidul
Solicitantului – Condiții specifice: studenți (ISCED 5-7)
• Regula „primul venit, primul servit” cu conditia indeplinirii criteriilor de selectie a grupului tinta
stabilite prin proiect si pentru realizarea nr. Minim cursanti, nr. Minim de femei (minim 105) si
pana la completarea grupelor aferente cursurilor de dezvoltare a competentelor antreprenoriale
bazate pe inovare.
Vor fi respinsi:
•
•
•

Candidatii care nu au transmis formularul de inscriere in termen, respectiv la o data care
nu este cuprinsa in intervalul stabilit in cadrul parteneriatului
Candidatii care au transmis formularul de inscriere la o alta adresa de e-mail decat cea
indicata in metodologie.
Candidatii care nu au atasat formularul de inscriere la momentul transmiterii e- mailului
sau nu au respectat termenele de inscriere/completare prevazute in metodologie.

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:
1) să fie înmatriculat în anul II de studii, ciclul de licență;
12
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2) să respecte condițiile de apartenență la grupul țintă al proiectului, așa cum este definit de
Cererea de Finanțare și Ghidul Solicitantului – Condiții specifice: ¬ Studenți (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 în anul 2 de studii de licență.
¬ Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi)
¬ Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul
instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin
anul 2 de studii.
3) să fie cetăţean român;
4) să nu fie angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme într-un domeniu
corespunzător specializării facultății din care face parte.
5) să nu fi beneficiat anterior de finanţare prin proiecte POCU similare pentru activităţi de
practică sau consiliere.

IMPLICAREA GRUPULUI TINTA IN ACTIVITATILE PROIECTULUI

Prin actiunile intreprise in proiect, o atentie deosebita se va acorda implicarii GT in implementarea
activitatilor. Inca de la inceput membri grupului tinta vor putea completa si transmite catre parteneriatul
proiectului un formular de inscriere/declaratie de intentie, care va cuprinde informatii necesare pentru
incadrarea candidatului in profilul participantului la grupul tinta al proiectului, conform cerintelor
prevazute in Ghid. Prin completarea, semnarea si depunerea formularului de inscriere, candidatul isi
exprima, fara echivoc, intentia de participare la cursurile de dezvoltare a competentelor antreprenoriale
bazate pe inovare derulate prin proiect.
Acest formular/declaratie de intentie va fi descarcat de catre candidati de pe site-ul proiectului,
site-urile partenerilor sau retele de socializare si va fi transmis intr-o perioada stabilita si anuntata de
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parteneriatul proiectului, orice depasire a acestui interval de timp ducand la descalificarea candidatului.
Formularul de inscriere va contine pe langa datele de identificare ale candidatului si o serie de informatii
referitoare la: ocupatia actuala, idea de afacere, forma de organizare a afacerii, avantajele competitive,
caracterul inovativ al afacerii si domeniul de dezvoltare (clasic sau de specializare inteligenta), motivatia
pentru participarea la curs si pentru demararea unei afaceri. Implicarea GT in A.1.3. este prin asigurarea
unui caracter interactive al sesiunilor de formare, acestea fiind o platforma de acumulare de cunostinte
si discutii pentru asigurarea dezvoltarii unor planuri de afaceri sustenabile. Planurile de afaceri ce vor face
parte din examinarea finala vor fi elaborate prin realizarea unei analize a dorintelor si capacitatii GT in
domeniul ales, va fi astfel orientat spre realitate si expertiza GT asigurnad astfel durabilitatea afacerii.
Activitatea se va realiza plecand de la analiza motivatiei persoanei in a dezvolta o idee de afacere. Astfel
se va aplica un instrument de testare a motivatiei care are ca idee principala „Ganditi-va la motivul pe care
il aveti pentru a infiinta/dezvolta o afacere. Aveti capacitatile necesare pentru a realiza acest demers si ai asigura sustenabilitatea cel putin 15 luni dupa finalizarea finantarii?” unde implicarea si sinceritatea GT
este esentiala.
In tot procesul de consultanta in afaceri, cat si ulterior in etapa de monitorizare a implementarii
planurilor de afaceri, GT va fi direct implicat si va fi parte a procesului de lucru ce va fi utilizat.
Evenimentele organizate in proiect, reuniunea de diseminare, sesiunile de mentorat vor putea fi un canal
de transmitere a mesajelor GT catre actori institutionali relevanti. Participarea GT la A3 este evidenta, ei
fiind principala sursa de informatii pentru 14ee ace se doreste a fi transmis si diseminat in vederea
asigurariiu sustenabilitatii si transferabilitatii experientelor 14ee ace14iv. Astfel, GT, cu precadere
beneficiarii de subventie pentru antreprenoriat, este principala sursa de informatii pentru Raportul de
evaluare al proiectului, Document de politica publica. GT este importanta si se va realiza si in procesul de
elaborarea a Planului de asistenta si sustenabilitate pentru START-UP-urile infiintate prin proiect in
vederea accesarii altor programe de finantare pentru dezvoltare, deoarece acesta trebuie sa fie adaptat
nevoilor si specificitatilor afacerilor dezvoltate, dar si armonizat cu asteptarile GT in dezvoltarea viitoare
a afacerilor.
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VALOAREA ADAUGATA ASUPRA GT A INTERVENTIILOR PROIECTULUI

- dezvoltarea si consolidarea spiritului antreprenorial in randul absolventilor de invatamant superior, cu
accent pe tinerii intelectuali din Romania;
- consolidarea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant superior in domeni de activitate
identificate ca fiind de viitor in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazate pe cunoastere si
inovare;
- crearea de oportunitati si conditii pentru dezvoltarea economica a Romaniei in sectoare ce nu erau
accesibile si abordate de investitori. Astfel, prin aceasta abordare se va contribui la schimbarea structurala
a economiei si incurajarea unui mediu favorabil initiativei si dezvoltarii intreprinderilor;
- favorizarea coopoerarii intre institutii de invatamant superior si mediul antreprenorial astfel incat
absolventii de invatamant superior sa aiba se favorizeze reducerea perioadei de timp intre absolvire si
angajare.
ANEXE
•

Formular de inscriere;

•

Formular de inscriere in grupul tinta, completat integral;

•

Declaratie-acord privind prelucrarea datelor personale;

•

Acord fotografiere, inregistrare video audio;

•

Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari;

•

Chestionar evaluare a potentialului antreporenorial;

•

Declaratie pe propria raspundere privind accesul la formare profesionala online;
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ANEXE
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Anexa 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ
Subsemnata/ul _________________________________________________________ ,
CNP _______________________________________, posesor al BI/CI cu seria ____ , nr.
_______________

,

cu

domiciliul

în

localitatea

____________________________,

str.

___________________________ , nr. _____ , bl. _____ , sc. _____ , ap. ____ , județ
___________________,

student

anul…….

In

cadrul

Facultatii………………………………….

Universitatea……………………………………………..
Ø Ocupatia actuala______________________________________________________
Ø Ideea de afacere______________________________________________________

Forma de organizare a afacerii

CAEN
Numar de persone angajate
Avantajele competitive
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Caracterul inovativ al afacerii

Domeniul de dezvoltare clasic sau
de specializare inteligenta

Motivatia pentru participarea la curs si pentru demararea unei afaceri:Prin completarea Formularului de înscriere va rog a-mi aproba inscrierea in grupul tinta in cadrul
proiectului ,,Dezvoltarea antreprenoriatului competetitiv si inovativ” ID proiect 142019 cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, contract POCU
829/6/13/142019.
Data: ____/____/______

Semnătura participant,
________________________

Aplicarea chestionarului si prelucrarea datelor se realizeaza respectand legea NR. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 18ee ace priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor).
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ANEXA 8
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:

142019

Axă prioritară:

……………..

Titlu proiect:

Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv si inovativ

OIR/OI responsabil:

OIR NORD-VEST

Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Informații personale:
Date de contact:
Nume si prenume
……………………………………………………………………………………………………………. adresa domiciliu
………………………………………………………………………………………………………..
locul de reședință ……………………………………………………..…………………… telefon…………………………………… email……………………….
Data intrării în operațiune:

……………………………………………..

CNP:

…………………………………………

Student al ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:

………………………………………..

Județ:

…………………………………………

Unitate teritorial administrativa: ……………….
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Gen:
Masculin
Feminin
Vârsta:

Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani

Categoria de Grup Țintă din care face parte:

………………….

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactiva (inclusive 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
20
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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 locativa
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 individuala 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 inactiva 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 independenta 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
22
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- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată desfășoară o activitate 23ee ace23ive, 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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ANEXA 2
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 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) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, UNIVERSITATEA BOGDAN VODA DIN CLUJNAPOCA are obligația de a prelucra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate mai jos,
datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. UNIVERSITATEA BOGDAN VODA DIN CLUJNAPOCA, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal colectate direct de la dumneavoastră
prin mijloace automatizate și/sau manuale.
Datele cu caracter personal colectare sunt: nume, prenume, C.N.P, C.I, domiciliu, număr de telefon, adresă
de email, etnie și nivel de studiu.
Scopul prelucrării datelor dumneavoastră, este in legătură cu respectarea prevederilor legale, în ceea ce
privește participarea la activitatile proiectului. Vă informăm cu privire la faptul că sunteți obligat(ă) să
furnizați datele cu caracter personal solicitate de către UNIVERSITATEA BOGDAN VODA DIN CLUJNAPOCA, refuzul dumneavoastră determinând imposibilitatea furnizării neputând participa la activitățile
proiectului. Perioada de stocare a acestor date în sistem este stabilită de legislația în vigoare, inclusiv cea
privind arhivarea, respectiv până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toată durata
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necesară folosirii acestora, astfel cum este stabilit de legislația în vigoare sau de către autoritățile
competente în domeniu.
În prezent, obligația legală de păstrare a datelor cu caracter personal este de 10 ani de la data finalizării
proiectului de către dumneavoastră, respectiv 31 DECEMBRIE 2033. După expirarea termenului de
arhivare, datele vor fi șterse în mod ireversibil.
Subsemnatul/Subsemnata _________________________________________, domiciliat în județul
__________________, localitatea _______________________,
CNP ____________________________________, îmi exprim consimțământul în mod expres ca echipa de
implementare a proiectului ,,Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv si inovativ” ID proiect 142019, să
prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din prezenta declarație sau existente în baza de
date a proiectului mai sus menționat.
Data: ____/____/______

DE ACORD,

Semnătura participant,

________________________
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ANEXA 3
ACORD FOTOGRAFIERE, ÎNREGISTRARE VIDEO ȘI AUDIO
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Subsemnatul(a) _____________________________________ , identificat cu BI/CI seria ____ , nr.
_____________ , CNP ________________________________ , în calitate de beneficiar al proiectului
,,Dezvoltarea antreprenoriatului competitive si inovativ” ID proiect 142019, declar pe proprie răspundere
că:
☐ _1. Sunt de acord cu fotografierea, înregistrarea video și audio din cadrul activităților proiectului,
precum și difuzarea imaginii/înregistrării mele în toate activitățile de monitorizare, verificare si promovare
din cadrul proiectului mai sus menționat.
☐ _2. Nu sunt de acord cu fotografierea/înregistrarea
Menționez că _am fost informat cu privire la dreptul la imagine și respectarea vieții private.

Data: ____/____/______

Semnătura participant,
________________________
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ANEXA 4
Declarație de evitare a dublei finanțări

Subsemnatul/subsemnata __________________________________________ , posesor/posesoare al
C.I.,

seria:

_______

,

Nr.

_______________________

,

CNP

_________________________________________ , având domiciliul în județul_________________,
localitatea_______________________________, str. __________________ , nr. _____ , bl. _____ , sc.
_____ , ap. ____ , tel. ___________________ , declar pe proprie răspundere că nu beneficiez și nu voi
beneficia de același tip de servicii în cadrul altui proiect cu finanțare europeană, pe parcursul derulării
activităților proiectului, ,, Dezvoltarea antreprenoriatului competitive si inovativ” ID proiect 142019.

Data: ____/____/______

Semnătura participant,
________________________

Aplicarea chestionarului si prelucrarea datelor se realizeaza respectand legea NR. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare
a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice
in 27ee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

27

Programul Operational Capital Uman
POCU/829/6/13/Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare
a accesului la activitati de invatare /cercetare/inovare la un potential loc de munca cu accent pe sectoarele economice cu potential
competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
Titlu proiect: Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv si inovativ
Cod SMIS proiect: 142019

ANEXA 5

Chestionar de evaluare a potențialului antreprenorial
Universitatea Bogdan Voda din Cluj în parteneriat cu Noa Management Solutions SRL,
Asociatia Casa Rica si Paidea SRL, implementează proiectul cu titlul „ Dezvoltarea antreprenoriatului
competitiv si inovativ”, mysmis 142019.
Informațiile furnizate în prezentul chestionar sunt necesare verificării eligibilității dumneavoastră pentru
a putea fi înscris în grupul țintă al proiectului, format din studentISCED 5-7 inmatriculati cel putin in anul
2 de studii de licenta, doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat, cursanti (ISCED 4, nivel de
calificare 5 inmatriculati la colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior),
inmatriculati cel putin in anul 2 de studii care doresc să înființeze o afacere nonagricola, au domiciliul /
resedinta in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, dar si in Regiunea Bucuresti – Ilfov (afacerile ce
intentioneaza a fi realizate se vor face in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei), corespund grupului
tinta al proiectului asa cum este el definit de ghidul aplicantului/
Informatiile furnizate sun folosite în scopul implementării activităţilor specifice proiectului, în conformitate
cu prevederile Legii 129 din 15 iunie 2018 și a intrării în vigoare la data de 25.05.2018 a Regulamentul
(UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care
reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.

1.

Sunteți o persoană care vă asumați din proprie inițiativă responsabilități și acționați în

consecinţă, fără ca cineva să vă solicite acest lucru?

O DA
2.

O NU
Sunteți o persoană care vă planificați activitățile, vă fixați obiectivele şi vă stabiliți etapele

de atingere ale acestora?

O DA
3.

O NU
Considerați că educația primită în școală/liceu/universitate îi pregătește pe tineri pentru

a deveni antreprenori?
28

Programul Operational Capital Uman
POCU/829/6/13/Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare
a accesului la activitati de invatare /cercetare/inovare la un potential loc de munca cu accent pe sectoarele economice cu potential
competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
Titlu proiect: Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv si inovativ
Cod SMIS proiect: 142019

O DA
4.

O Nu
Sunteți conștienți că în perioada dezvoltării afacerii s-ar putea să suportaţi privaţiunile

renunţării la un concediu?

O DA

O Nu

5.
Sunteți dispus/ă să infiintati o afacere? Daca da, in ce domeniu?.....................................
O DA
O Nu
6.

Considerați faptul că, o creștere a gradului de informare și conștientizare cu privire la

beneficiile antreprenoriatului poate fi o opțiune pentru dezvoltarea resurselor umane?

O DA
7.

O Nu
Sunteți conştient/ă de faptul că înființarea unei afaceri presupune mai puțin timp liber

pentru dumneavoastră?

O DA
8.

O Nu
Considerați că înființarea de afaceri de tip SRL de către persoanele participante la

activitățile proiectului, în urma dobândirii competențelor antreprenoriale, duc la o creștere a
competitivității resurselor umane, aceștia putând avea câștiguri mai mari?

O
9.

DA

O Nu

Dispuneți de suficient timp pentru a participa la toate activitățile necesare pentru

înfiinţarea unei firmei?

O DA

O Nu

10.
Sunteți capabil/ă în situații de stres să va concentrați și să acționezi în mod rațional?
O DA
O Nu
11.

Aveți disponibilitatea de a vă completa anumite cunoștințe, prin participarea la diferite

cursuri de perfecționare?

O DA
12.

O Nu
Dacă nu veți dori să dezvoltați o afacere, veți folosi competențele antreprenoriale
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dobândite, în urma participării la activitățile proiectului, la locul de muncă?

O DA
13.

O Nu
Considerați că asigurarea capitalului necesar demarării unei inițiative antreprenoriale,

asistarea înființării acesteia, asistarea în ceea ce privește operaționalizarea și dezvoltarea noii
afaceri, constituie elemente care pot genera efecte benefice și considerabile pe termen lung?

O DA

O Nu

14.
Sunteți pregatiți pentru să vă confruntați cu situaţii uneori extrem de dificile?
O DA
O Nu
15.
Considerați că antreprenoriatul reprezintă viitorul?
O DA
O Nu
16.

Considerați necesară dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor în domeniul
dezvoltării durabile, prin asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune
socială și creștere economică?

O DA

O Nu

17.
Aveți încredere în abilitățile dumneavoastră?
O DA
O Nu
18.
Sunteți o persoană bine organizată?
O DA
O Nu
19.
Sunteți o persoană competitivă?
O DA
O Nu
Nume și prenume:

________________________________________

Localitate domiciliu:

________________________________________

Vârstă:

________________________________________

Student anul…………. Facultatea…………………………………………………………………..
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Județul de reședință

Telefon: ________________________

E-mail: _________________________

Data

Semnătura

____________________________

__________________________________
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Anexa 6 – (după completarea Anexei 5)

FIŞA DE REZULTAT FINAL

Nume şi prenume participant _________________________________________

REZULTATELE CHESTIONARULUI DE APTITUDINI:
DA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL
32
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Modalitatea de interpretare:
Se totalizează scorurile obţinute pe fiecare coloană. În măsura în care scorul cel mai mare este obţinut pe
coloana DA), aceasta înseamnă că aveţi într-o mare măsura calităţile necesare unui întreprinzător (nu
uitaţi de cunoştinţe şi de exploatarea propriului potenţial). O preponderenţă a răspunsurilor pe coloana
NU) indică absenţa unor calităţi de întreprinzător (cel puţin în momentul actual), deşi, aşa cum ştim,
întreprinzătorii se si formează.
CONCLUZII:
Interpretarea rezultatelor (cumulat Anexa 7):

Recomandări etape viitoare proiect:

Nume şi prenume expert GT

Am luat la cunoştinţă,
Nume şi prenume beneficiar

___________________________

_______________________________

Semnătura __________________

Semnătură _________________

Data __________________

Data ___________________

Avizat:
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata
______________________________________________________,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ____ nr. ____________ şi CNP .__________________________, în
calitate de participant/ă la programul de formare profesională a adulților, autorizat pentru
ocupația/calificarea ______________________________________________, organizat în perioada
____________________ in cadrul proiectului, cu titlul Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv si
inovativ de catre Partener 1 Noa Management, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, pentru parcurgerea în sistem online a pregătirii
teoretice și practice, precum și pentru susținerea examenului de absolvire:
- am acces la internet

DA

NU

- dețin echipamentul necesar desfășurării în condiții optime a programului de formare (calculator /
laptop /tabletă / telefon / cameră web, microfon)
DA
NU
Am fost informat/ă că datele cu caracter personal furnizate vor fi folosite doar în scopul desfășurării
programului de formare profesională a adulților la care m-am înscris, asigurându-se de către Noa
Management securitatea și confidențialitatea lor și vor fi dezvăluite numai în condiții stricte impuse de
GDPR, instituțiilor abilitate sau celor implicate în obținerea certificatelor de calificare/absolvire, în
conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul formării profesionale a adulților și a
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date.
Data

Semnătura

_________________

____________________
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