Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – Resurse umane
competitive
Titlul proiectului: „Resurse umane și competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial
competitiv”
Contract nr. POCU/227/3/8/118464

OIR/OI responsabil: OIR Sud-Vest Oltenia

Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
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

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

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

Data

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu
înregistrarea participanților

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea
și prelucrarea datelor personal

Anexa 1
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – Resurse umane
competitive
Titlul proiectului „Resurse umane şi competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial competitiv”
ID proiect: POCU/227/3/8/118464
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Declarația de eligibilitate

Subsemnatul/subsemnata...........................................................................,
născut/ă
la
data
de…................................................,domiciliat/ă/reşedinţa în localitatea..........................................,
str. …...................................................., nr. …............., bl. …............., sc. …............., ap. ….........,
judeţul ….............................., posesor/e al/a actului de identitate CI, seria. …....., nr. …............,
CNP …...................................................., declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile de
eligibilitate necesare participării la activitățile organizat în cadrul proiectului „Resurse umane şi
competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial competitiv”, ID 118464, și anume:
•
•

ultimele studii absolvite sunt ____________________________;
am statut de:
[ ] Şomer
[ ] Angajat
[ ] Angajat pe cont propriu
[ ] Persoană inactivă
[ ] Șomer de lungă durată
[ ] Altă categorie __________

•

nu am participat/nu particip la alte programe de formare profesională in domeniul „Competente
antreprenoriale” / „Manager inovare” / ”Manager resurse umane” , finanțate din fonduri europene
sau bugetul asigurărilor sociale

Nota: Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine următoarele consecinţe:
- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul descoperirii falsului si, acordarea de despăgubiri
financiare către ______________________________ constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul
descoperirii falsului.

Data
…...............................

Semnătura
….......................................
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DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
Subsemnatul/a (nume, prenume) …….…………..…………..…………………………, domiciliat/ă
în localitatea …….……………………..………….………………, judeţul……………………………,
strada…………..…………...……….……, numărul..……....…., posesor/oare a CI, seria …..…..…,
numărul……………………….......……, eliberată de SPCLEP..………………..…………..., la data
de………….….………….., având CNP…….…………………………………..., îmi exprim acordul și
disponibilitatea de a participa la următoarea activItate din cadrul proiectului „Resurse umane şi
competitivitate
pentru
sectoarele
economice
cu
caracter
competitiv”,
POCU/227/3/8/118464:

Curs „Competențe antreprenoriale”,
Curs „Manager inovare”
Curs „Manager resurse umane”
Pachet cursuri non-formale: „Up in the sky – Create an inovate”, „Management și leadership”
Pachet cursuri non-formale: „Time management” și „Costumer care”
Curs non-formal „Talent Management”
Doresc să beneficiez de revizuirea / adaptarea unei planificări strategice pe termen lung.
Anexez la prezenta:
- Copie Carte de Identitate
- Adeverință eliberată de angajator, în care este menționată funcția ocupată SAU Certificat
constatator emis de ONRC din care să reiasă faptul că dețin acțiuni / părți sociale la o
firmă
- Documente de studii
- Certificate de naștere / Certificate de căsătorie

Data:..................................

Semnătura........................
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Declarația de angajament
Subsemnatul/subsemnata...........................................................................,

născut/ă

la

data

de…................................................,domiciliat/ă/reşedinţa în localitatea..........................................,
str. …...................................................., nr. …............., bl. …............., sc. …............., ap. ….........,
judeţul …..........................., posesor/e al/a actului de identitate CI, seria. …........, nr. …............., CNP
…...................................................., în situația în care sunt selectat pentru participarea la activitățile
organizate în cadrul proiectului „Resurse umane şi competitivitate pentru sectoarele economice cu
potențial competitiv” (ID 118464), mă angajez:
•

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

•

să particip la cursurile organizate la datele și intervalul stabilit;

•

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

•

să asigur informarea organizatorilor cursurilor despre orice situație neprevăzută ce ar putea
să afecteze participarea mea la formare;

•

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

•

să susțin examenul de absolvire a cursului conform metodologiei.

Data
…...............................

Semnătura
….......................................
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ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
Prin

prezenta,

domiciliat

subsemnatul(a)

în

,________________________________________________,

_______________________________________________________________,

CNP_______________________________, în calitate de participant la procedura de identificare,
recrutare si selectie grup tinta, declar ca prin participarea mea în proiectul „Resurse umane şi
competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial competitiv”, ID 118464, îmi dau
acordul pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în interesul proiectului, date
cuprinse în Formularul de înregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU
2014-2020 si in anexele aferente procedurii susmentionate.

Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor
Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate
corespund cu realitatea.
Nume şi prenume:

Semnătura,

Datele cuprinse in formularele si anexele completate, vor fi tratate confidential in conformitate cu prevederile Directivei CE195/46
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date,
transmisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi lib era circulatie
a acestor date cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004.
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