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I. Obiectivul general al proiectului si beneficii 

II. Obiectivele specifice ale proiectului 

II. Descrierea metodologiei de selectie a grupului tinta 

1. Lansare selectiei 

2. Inscrierea efectiva 

3. Analiza dosarelor si selectia persoanelor din GT 

4. Afisarea rezultatelor si contestatii 

5. Pastrarea si arhivarea documentelor 

V. Anexe in cadrul metodolgiei de selectie grup tinta 

 Anexa 1 -  Cerere de inscriere 

 Anexa 2 - Acord de utilizare a datelor personale 

 Anexa 3 – Declaratie de disponibilitate 

 Anexa 4 - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei 

finanțări 

 Anexa 5 - Declaratie de Angajament privind participarea la 

activitatile desfasurate in cadrul proiectului 

 Anexa 6 - Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 Anexa 7 Acordul parintelui în cazul elevului minori 
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I. Obiectivul general al proiectului 

 

Prezenta metodologie este realizta pentru selectarea grupului tinta in cadrul proiectului „STAGII DE 

PRACTICA SI OREINTARE PROFESIONALA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA 

NORD-VEST”, POCU 633/6/14/ proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara EDUCATIE SI COMPETENTE, operatiunea „Cresterea participarii 

la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiat 

non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si 

din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. 

Proiectul va fi implementat in perioada ianuarie 2021 – 31 august 2022, de catre Nord Conforest SA, 

Cluj-Napoca.  

In cadrul proiectului Nord Conforest SA vom selecta 200 de elevi. 

Proiectul aduce elevilor urmatoarele beneficii: 

1. primirea unei burse de 1200 de lei/persoana la finalizarea stagiului de practica; 

2. cazare gratuita; 

3. masa calda gratuita; 

4. stagiile de practica la Nord Conforest vor ajuta elevii sa se integreze pe piata muncii; 

5. pentru fiecare elev in parte vom realizarea un traseu profesional psiho –ocupational; 

6. elevii vor avea sansa de a arunca o privire asupra lumii profesionale; 

7. elevii vor avea posibilitatea de a colabora cu o echipa de profesonalisti; 

8. elevii vor sansa de a continua colabrarea cu firma Nord Conforest SA; 
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II. Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi prin implicarea intr-un program 

de consiliere si orientare profesionala, respectiv intr-un program de sensibilizare-informare privind 

nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii pe o perioada de 17 luni. 

Programul de consiliere profesionala va constitui o tehnica care va sustine abordarea individualizata a 

beneficiarilor grupului tinta si va stabili activarea acestora. Programul de orientare si consiliere 

profesionala va avea in vedere abordarea eficienta a situatiilor dificile precum: neidentificarea unui 

parcurs profesional ca urmare a necunoasterii propriilor competente/abilitati; scepticismul privind 

reusita; pasivitatea in raport cu propriul viitor profesional etc. Activitatea de orientare si consiliere 

profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate persoanelor selectate din grupul tinta care au 

ca scop:  

a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;  

b)  evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale; 

c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea 

luarii de catre acesta a deciziei privind propria cariera;  

d)  instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. In ceea ce priveste sesiunile de 

sensibilizare – informare asupra principiului nediscriminarii si a principiului egalitatii de sanse, 

se urmareste o integrare cat mai completa a viitorilor absolventi pe piata muncii.  

e) In ceea ce priveste persoanele predispuse la discriminare, sensibilizarea elevilor in calitate de 

viitori angajati are rolul de a dezvolta un comportament adecvat pe piata muncii in raport cu 

acestia. 
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2. Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi intr-un program de 

practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni, 

Atingerea prezentului obiectiv se va materializa prin realizarea a 185 de stagii de practica, destinate 

celor 185 de elevi din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar, domeniul constructiilor. 

Stagiile de practica dezvoltate vor oferi o imagine concreta asupra modului in care mediul educational 

si cel privat pot conlucra pentru dezvoltarea de programe de formare practica relevanta si calitativa. 

Realizarea acestui obiectiv va contribui la dezvoltarea aptitudinilor de munca a elevilor cu scopul 

cresterii sanselor de ocupare in domeniul educational parcurs si a integrarii cu succes a acestora pe piata 

muncii. Astfel, procesul de tranzitie de la scoala la viata activa (profesionala) va fi facilitat tocmai prin 

trecerea de la pregatirea exclusiv teoretica oferita in sistemul de invatamant la dobandirea de 

competente practice prin invatarea la locul de munca in domeniului constructiilor. Adaptarea elevilor 

practicanti in ceea ce priveste transpunerea cunostintelor teoretice in practica, cooperarea in cadrul 

unei echipe pentru un obiectiv/proiect comun, planificarea muncii si raportarea/ autoevaluarea, va 

scurta procesul de tranzitie a elevilor beneficiari catre piata fortei de munca. Experienta obtinuta in 

cadrul stagiilor va determina cresterea gradului de adaptabilitate la conditiile unui loc de munca. De 

altfel, experienta dobandita prin invatarea la locul de munca va constitui un avantaj in procesul de 

inserare pe piata muncii. Realizarea acestui obiectiv va sprijini obtinerea rezultatului imediat – 185 stagii 

organizate. 

III. Descrierea metodologiei de selectie a grupului tinta 

Nord Conforets SA va initia demersurile de incheiere a contractelor de colaborare cu institutii de 

invatamant secundar superior si tertiar non-universitar in vederea incheierii conventiilor de practica 

ulterior. 

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice, grupul tinta este reprezentat 

de: 

http://www.nordconforest.ro/
mailto:ncf@nordconforest.ro
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 Elevii care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP - 185 elevi 

 din care din mediul rural - 15 elevi 

 din care persoane de etnie roma - 4 romi 

Asadar, din randul pelevilor care pot face parte din Grupul tinta, se vor identifica urmatoarele: 

 200 de elevi din unitatile de invatamant cu profil in domeniul constructiilor din regiunea 

Nord-Vest din care se vor selecta 185 de elevi. 

 

1. Lansare selectiei 

 

Publicitatea proiectului in vederea identificarii potentialilor candidati se va realiza atat prin comunicarea 

directa intre membrii echipei de proiect si reprezentantii unitatilor de invatamant cu care se va colabora, 

prin distribuirea de materiale de informare in randul elevilor din unitatile de invatamant vizate, cat si 

prin activitati de informare si publicitate, prevazute a se desfasura in mediul online, pe site-ul web al 

proiectului, prin distribuirea materialelor publicitare, respectand principiul transparentei si al egalitatii 

de sanse. 

Se vor posta anunturi pe pagina firmei Nord Conforest (http://www.nordconforest.ro/fonduri-

europene.html ), pe profilul proiectului de pe retelele de socializare Facebook, LinkedIn etc. 

2. Inscrierea efectiva 

Pentru a fi eligibil de a participa in cadrul acestui program, un elev trebuie: 

 sa aiba domiciliul in regiunea Nord-Vest  

 

http://www.nordconforest.ro/
mailto:ncf@nordconforest.ro
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 sa fie inregistrat la o unitate de invatamant secundar superior (liceu, scoala profesionala) 

sau tertiar non-universitar (postliceala) cu profil in domeniul constructiilor 

 clasele a XI-a si a XII-a pentru elevii de liceu; 

 clasele a X-a si XI-a pentru elevii din scolile profesionale; 

 toti anii de studiu pentru elevii din unitatile de invatmant postliceal; 

 să NU aiba statut activ pe piața muncii (să NU fie angajați) la momentul intrării în proiect; 

 candidații trebuie să aiba disponibilitatea de participare la activitățile proiectului; 

 să NU mai fi beneficiat anterior de finanțare prin fonduri europene pentru activități de 

consiliere și orientare în carieră sau de efectuare a stagiului de pregătire practică, finantate 

prin POCU 2014-2020, Axa prioritară-Educație și Competențe; 

Înscrierea efectiva a elevilor se va realiza in doua etape principale:  

1. Echipa de implementare a proiectului va afisa periodic pe siteul firmei Nord Conforest SA 

(http://www.nordconforest.ro/fonduri-europene.html) un calendar al etapelor procesului de 

selectie de fiecare data cand acesta va fi organizat in timpul implementarii proiectului si o 

cerere de inscriere. In baza acestuia, elevii vor trebui sa parcurga o prima etapa de preinscriere 

prin intermediul completarii unui formular online pe site-ul beneficiarului 

(http://www.nordconforest.ro/fonduri-europene.html) sau transmis prin e-mail 

(gyongyi.gyorgy@nordconforest.ro ). In cadrul acestei etape va fi necesara completarea online 

a unor date cu caracter personal si public legate de profilul educational al elevului aplicant. 

2. Depunerea dosarului de inscriere personal sau transmiterea dosarului de inscriere in format 

electronic 

 

http://www.nordconforest.ro/
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Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documenete: 

 Copie dupa actul de identitate 

 Dovada statutului de elev pentru anul scolar in desfasurare (carnet de elev 

sau adeverinta emisa de unitatea de invatamant) 

 Anexa 1 -  Cerere de inscriere 

 Anexa 2 - Acord de utilizare a datelor personale 

 Anexa 3 – Declaratie de disponibilitate 

 Anexa 4 - Declarație pe propria raspundere privind evitarea dublei finanțari 

 Anexa 5 - Declaratie de Angajament privind participarea la activitatile 

desfasurate in cadrul proiectului 

 Anexa 6 - Formularul de înregistrare individuală a participanților  la 

operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 Anexa 7 Acordul parintelui în cazul elevului minori 

Transmiterea dosarului in format electronic  

Dosarele completate si semnate pot fi transmise scanate/fotografiate prin e-mail pe adresa 

gyongyi.gyorgy@nordconforest.ro. Documentele scanate trebuie salvate in pdf sau fotografiate si 

salavate in jpg. Fiecare dosar electronic trebuie sa contina urmatoarele documente: Cerere de inscriere, 

copie dupa actul de identitate, dovada statutului de elev pentru anul scolar in desfasurare (carnet de 

elev sau adeverinta emisa de unitatea de invatamant,  acord de utilizare a datelor personale, declaratie 

de disponibilitate, declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări, declaratie de 

angajament privind participarea la activitatile desfasurate in cadrul proiectului. 

Dosarele de inscriere pot fi transmise de catre elev, parinte sau secretariatul scolii cu urmatoarea 

mentiune/titlu: Dosar de inscriere_numele elevului_numele scolii  

http://www.nordconforest.ro/
mailto:ncf@nordconforest.ro
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Exemplu:  Dosar de inscriere_Pop Mihai_Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj Napoca 

Fiecare dosar primeste un numar de inregistrare, numarul va fi comunicat elevului, parintelui, 

secretariatul scolii pe adresa de e-mail de pe care a fost transmisa documentatia de inscriere. 

Depunerea dosarului la sediul firmei 

Dosarele pot fi depuse pe adresa firmei Nord Conforest SA din localitatea Gilau, str. Somesului Rece, nr. 

1177/H. Dosarele depuse primesc un numar de inregistrare si vor fi inmanate elevului.  

Preluarea dosarului de catre Expertul Grup Tinta  

Expertul de grup tinta, Gyorgy Gyongyi se va deplasa la scolile partenere pentru realizarea inscrierilor. 

Dosarele vor fi inregistrate de catre expertul de grup tinta. Numarul dosarului va fi comunict elevului.  

Modul de inscriere va fi stabilit de expertul de grup tinta impreuna cu reprezentantii unitatilor de 

invatamant cu care se va colabora. 

3. Analiza dosarelor si selectia persoanelor din GT 

Activitatea de evaluare a dosarelor va fi efectuata de catre o comisie compusa din asistent manager si 

expert grup tinta. Expertul de grup tinta impreuna cu asistentul manager va asigura analizarea 

conformitatii dosarelor primite. Dosarele selectate vor fi centralizate si trimise  catre managerul de 

proiect pentru validare. Managerul de proiect va aviza listele finale cu persanele selectate in urma 

evaluarii. Expertul de grup tinta va informa persoanele selectate cu privire la acceptarea acestora. 

Rezultatele vor fi comunicate elevilor prin e-mail si vor fi publicate pe siteul firmei Nord Conforest SA 

(http://www.nordconforest.ro/fonduri-europene.html).  
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 Criteriile de selectile vor fi urmatoarele: 

Criterii de selectie Indicaţii privind modul de evaluare 

1. Candidatul are domiciliul in regiunea Nord-Vest   Se verifica datele din cartea de identitate 

 Se verifica datele din adeverinta de elev  

2. Anul de invatamant, prioritate au elevii din 

anii terminali  

 Se verifica datele din adeverinta de elev 

3. Incadrarea in grupurile defavorizate 

 

 Se verifica datele din cartea de identitate  

 Se verifica orice act cu care face dovada 

elevul ca face parte din grupuri 

defavorizate 

4. Media generala pentru semestrul anterior  Se verifica datele din adeverinta de elev 

5. Data inscrierii in grupul tinta 

 Se verifica calendarul de selectie publicat 

pe siteul firmwi Nord Conforest SA 

  6. Candidatul trebuie sa fie inregistrat la o 

unitate de invatamant secundar superior (liceu, 

scoala profesionala) sau tertiar non-universitar 

(postliceala) cu profil in domeniul constructiilor 

Se verifica datele din adeverinta de elev: 

 Data 

 Semnatura 

Sectia la care este inscris candidatul 

http://www.nordconforest.ro/
mailto:ncf@nordconforest.ro
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7. Candidatul NU a mai beneficiat anterior de 

finantare prin proiecte pentru efectuarea 

stagiului de practica 

Se verifica Declaratia pe prorie raspundere 

8. Candidatul are disponibilitate de participare la 

activitatile proiectului 

Se verifica Declaratia de angajament 

 

Dacă există situația în care candidații vor trebui departajați, va fi realizata o ierarhizare pentru ocuparea 

numarului de locuri disponibile (185 de locuri) tinandu-se cont de anul de studiu in care se afla elevul. 

Elevii din ani terminali vor avea prioritate. Al doilea criteriu de selectie va fi apartenenta la grupul tinta 

al elevilor care provin din mediul rural si de etnie roma (in scopul atingerii indicatorului aferent). 

In cazul in care doi sau mai multi elevi au aceeasi medie, criteriul de departajere suplimentar va fi 

reprezentat de data de inscriere in grupul tinta. 

Se vor selecta suplimentar elevi de rezervă, în vederea completării grupului țintă, în cazul în care, din 

motive obiective, unii elevi selectați inițial renunță la a mai participa la activitățile proiectului. Etapele 

de selecție ulterioare vor fi anunțate și promovate anterior. 

4. Afisarea rezultatelor si contestatii 

Expertul de grup tinat va informa persoanele selectate cu privire la acceptarea acestora. Rezultatele vor 

fi comunicate elevilor prin e-mail si vor fi publicate pe site-ul firmei Nord Conforest SA 

(http://www.nordconforest.ro/fonduri-europene.html). Raportul de selectie va fi comunicata unitatilor 

de invatamant in care sunt incadrati candidatii si indrumatorului de practica. 

Pentru mentinerea confidentialitatii si protectia datelor cu caracter personal, expertul de grup tinta va 

afisa numarul de inregistrare al dosarului obtinut in urma inscrierii elevului. 
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Contestatiile pot fi depuse in termen de 5 zile de la data afisarii rezultatelor pe situal firmei Nord 

Conforest SA.  

Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic pe adresa firmei Nord Conforest SA din localitatea Gilău, 

str. Someșului Rece, nr. 1177/H, cat si electronic, pe adresa de e-mail gyongyi.gyorgy@nordconforest.ro.  

Cererea pe care elevul trebuie sa o depuna contine numele candidatului, CNP-ul, seria și numarul de 

buletin, numele unitatii de invatamant, profilul/ specializarea si numarul de inregistrare al dosarului 

obtinut la inscriere. 

Eventualele contestatii se vor rezolva de catre comisia de analiza a candidaturilor in termen de  48 de 

ore de la data inregistrarii. Elevul va fi informat in scris.  

 

5. Pastrarea si arhivarea documentelor 

Dosarele complete vor fi preluate de expertul grup tinta si arhivate la sediul social al firmei Nord 

Conforest SA. Dosarele/documentele vor fi pastrate si arhivate conform prevederilor contractului de 

finantare, adica pe o perioada de trei ani de la data inchiderii POCU. 

 

 

 

 

 

Prezenta procedura a fost intocmita cu respectarea prevederilor Legii 258/2007, Ordinul Men 

4798/31.08.2017.  
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ANEXA 1 - CERERE DE INSCRIERE 

PENTRU SELECTIA IN GRUPUL TINTA ELEVI 

 

Subsemnatul/subsemnata ........................................................................., elev/eleva in 

anul........................................ in cadrul unitatii de invatamant 

..........................................................................................................specializarea/pro

fil.................................................................. in calitate de candidat, doresc sa ma inscriu la 

concursul pentru selectia grupului tinta al proiectului „Stagii de practica si orientare profesionala in 

domeniul constructiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest”.   

Va multumesc!  

 

Data: …………………….       Semnatura................. 
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ANEXA 2- ACORD DE UTILIZARE A DATE PERSONALE 

 

 

Incepand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din data de 

27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementeaza folosirea 

datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. 

Nord Conforest SA Cluj-Napoca are obligatia de a procesa in conditii de siguranta, si numai pentru 

scopurile specificate explicit catre dumneavoastra, datele personale pe care le furnizati despre 

dumneavoastra, respectiv despre un membru al familiei dumneavoastra sau o persoana pentru care aveti 

drept de reprezentare.  

Scopul colectarii datelor este implementarea proiectului „Stagii de practica si orientare 

profesionala in domeniul constructiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest” finantat prin  Programului 

Operational Capital Uman. Prin intermediul acestui proiect vor fi procesate urmatoarele:  

- datele personale: nume, prenume, prenumele parintilor, data de nastere, cod numeric 

personal, serie si numar act de identitate, adresa, nivelul studiilor, statutul pe piata muncii, categoria 

de varsta, date de contact (email/telefon), genul, copii dupa actele de identitate/studii. 

Datele personale procesate vor fi folosite pentru: 

a. Inscrierea in grupul tinta al proiectului; 

b. Validarea inscrierilor; 

c. Incheierea contractelor statgii de practica; 

d. Generarea rapoartelor/raportarilor pentru autoritatea contractanta din cadrul proiectului; 

e. Informarea cu privire la stadiul inscrierii; 

f. Transmiterea catre institutiile si autoritatile publice nationale si Comisia Europeana  implicate 

in monitorizarea proiectului in cauza; 
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Datele dumneavoastra sunt confidentiale si pot fi transmise pentru folosire catre terte entitati in 

scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: institutiile si autoritatile publice nationale si Comisia 

Europeana implicate in monitorizarea proiectului in cauza. Datele dumneavoastra ar putea fi transferate 

in exteriorul tarii catre Comisia Europeana conform legislatiei europene aplicabile. 

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiati de: dreptul la informare, dreptul de 

acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul 

la opozitie, dreptul de a va adresa justitiei. Aveti dreptul de a solicita oricand, in scris, retragerea 

acordului dat prin prezentul formular. Puteti sa va exercitati aceste drepturi oricand, prin posta catre 

destinatarul Nord Conforest SA – din localitatea Gilau, str. Somesului Rece, nr. 1177/H, judetul Cluj, 

Romania sau pe email ncf@nordconforest.ro. Refuzul dumneavoastra de a completa, semna si retrimite 

formularul de mai jos, care ne autorizeaza sa folosim datele dvs. determina imposibilitatea de a beneficia 

pe viitor de resursele noastre. 

Pe langa procesarea datelor personale in vederea participarii directe la programul Nord Conforest 

SA, va rugam sa completati spatiul alocat cu cuvantul  DA pentru situatiile in care sunteti de acord sa 

procesam datele dumneavoastra de contact: 

[     ] adresa, adresa de email, telefon pentru informarea privind proiectele similare; 

[     ] inscrierea in grupul tinta; 

[  ] primirea documentelor si/sau declaratiilor care contin informatii cu caracter personal, in 

vederea verificarii si folosirii acestora ca livrabile in cadrul raportarii necesare a fi realizata prin 

intermediul prezentului proiect; 

[     ] includerea in grupuri de discutii online (facebook/whatsapp, linkedin); 

[   ] realizarea de materiale video si fotografii folosite ulterior pentru prezentarea  

activitatii noastre pe website-ul Nord Conforest SA (www.nordconforest.ro), pe pagina de 

facebook a firmei Nord Conforest (https://www.facebook.com/nordconforest/), pe pagina 

de facebook a proiectului; 

[    ] transmiterea dosarului de inscriere in program la partenerii nostri in vederea  

realizarii tuturor activitatilor din cadrul proiectului; 

http://www.nordconforest.ro/
mailto:ncf@nordconforest.ro
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[     ] incheierea contractelor de formare profesionala, daca este cazul; 

[  ] realizarea medierii in vederea incheierii unor contracte privind: angajarea/realizarea unor 

stagii de practica/realizarea unor stagii de ucenicie, daca este cazul; 

[     ] infiintarea de noi afaceri, daca este cazul; 

[  ] informarea si promovarea proiectului „Stagii de practica si orientare profesionala in domeniul 

constructiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest” 

 Fara acordul dumneavoastra explicit, dat prin acest formular, nu va mai putem contacta si nu 

va mai putem trimite niciun fel de materiale.  

Retragerea ulterioara a acordului nu afecteaza legalitatea folosirii datelor personale efectuate 

in baza prezentului acord inainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie facuta in scris. 

 

Completati datele personale: 

Nume   .......................................   Prenume   ......................................   Data nasterii   

.................................  CNP ............................................... Nr telefon 

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

Domiciliul:  Str.  ......................................................... nr ......... bl..........sc. ........ap. 

..........et. ........... .....Localitate:   .........................Cod  postal: .................. Judet: 

...................... Tara:......................Email ...........................................  

 

 

Data: .........................    Semnatura........................ 
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ANEXA  3 - DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………………………………………………………, CNP 

.................................. posesor C.I. seria.............., nr. ......................, eliberat la data de 

.......................... de catre .........................., declar ca, in cazul in care sunt selectat in grupul 

tinta elevi al proiectului POCU/633/6/14/131128 ”, sunt disponibil(a) pentru a indeplini in totalitate 

atributiile aferente acestei calitatii. 

Motivez dorinta de participare la activitatile proiectului prin: 

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

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

Ma angajez sa particip la activitatile destinate elevilor din cadrul proiectului POCU/633/6/14/131128 cu 

titlul „Stagii de practica si orientare profesionala in domeniul constructiilor pentru elevii din regiunea 

Nord-Vest” organizata de firma Nord Conforest SA. 

 

Data: …………………….     Semnatura..................... 
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ANEXA 4 - DECLARATIE DUBLA FINANTARE 

 

Subsemnatul/subsemnata,........................................................................, CNP 

.......................... posesor C.I. seria ..............., nr. ....................., eliberat la data de 

..................... de catre ............................, candidat pentru selectia in grupului tinta al 

proiectului POCU/633/6/14/131128 cu titlul „Stagii de practica si orientare profesionala in domeniul 

constructiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest” elev/eleva in unitatea de invatamant 

............................................din ................................, in anul..............., 

specializarea/profil .........................................declar pe propria raspundere ca: 

 nu am participat la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din 

invatamantul secundar si tertiar non-universitar  

 am participat la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din 

invatamantul secundar si tertiar non-universitar in anul scolar ...............in cuantum total de 

.......ore 

 ma angajez sa particip la activitatile destinate elevilor din cadrul proiectului POCU cu titlul 

“ Stagii de practica si orientare profesionala in domeniul constructiilor pentru elevii din 

regiunea Nord-Vest” 

  ma angajez sa nu urmez in paralel alte stagii de practica, consiliere si orientare 

profesionale pe proiecte POCU pe tematica similara.  

 

Data: …………………….    Semnatura.................. 
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Anexa 5 - Declaratie de Angajament privind participarea la activitatile desfasurate in cadrul 

proiectului 

 

 

Subsemnatul/ subsemnata .............................................................., cu cod numeric personal 

............................, declar ca am fost informata despre obiectivele si activitatile proiectului „Stagii 

de practica si orientare profesionala in domeniul constructiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest”,  

POCU/633/6/14, implementat de catre Nord Conforest SA si ma angajez sa respect cerintele 

programului, sa particip la toate activitatile care imi revin: 

 sa particip la stagiile de practica organizate in cadrul proiectului; 

 sa particip la activitatile de consiliere si orientare profesionala;  

 sa particip la sesiunile de sensibilizare – informare privind nediscriminarea egalitatea de 

sanse pe piata muncii; 

 sa informez organizatorii stagiilor de practica despre orice situatie neprevazuta ce ar 

putea sa afecteze participarea mea; 

 

 

Data ..................    Semnatura ........................... 
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Anexa 6 Acordul parintelui in cazul elevului minori 

 

 

Subsemnatul/subsemnata.........................................................................,(numele 

parintelui, reprezentantul legal al elevului), cu cod numeric personal................................... sunt 

de acord ca fiul/fica mea ..................................................... sa  inscrie la concursul pentru 

selectia grupului tinta al proiectului „Stagii de practica si orientare profesionala in domeniul 

constructiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest” organizata de firma Nord Conforest SA.   

 

Va multumesc!  

 

Data: …………………….       Semnatura................. 
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Anexa  7 - Formularul de inregistrare individuala a participantilor  

la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: …………………………………………….. 

Axa prioritara:   ……………………………………………… 

Titlu proiect:  ……………………………………………… 

OIR/OI responsabil: …………………………………………….. 

 

Sectiunea A.  La intrarea in operatiune 

 
Date de contact:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de resedinta, telefon, e-mail] 

Data intrarii in operatiune: …………………………………………….. 

CNP:     ………………………………………… 

Zona:    

Urban  

 Rural 

          

 

Localizare geografica:  

Regiune: ……………………………………….. 

Judet:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativa: ………………. 
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Gen: 

Masculin 

Feminin                   

 

 

Varsta:  

Persoana cu varsta sub 25 ani        

Persoana cu varsta cuprinsa intre 25 si 54 ani 

Persoana cu varsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Tinta din care face parte:                …………………. 

Situatia pe piata fortei de munca persoana ocupata  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Somer 

Somer de lunga durata 

Persoana inactiva (inclusiv copii anteprescolari, prescolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi in afara de cei din educatie si formare 

 

Nivel de educatie:  

Studii Educatie timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 
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Studii postliceale (ISCED 4)  

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fara ISCED 

Persoana dezavantajata:   

DA 

NU 

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate    

Participanti care traiesc in gospodarii fara persoane ocupate cu copii aflati in intretinere 

Participanti care traiesc in gospodarii alcatuite dintr-un parinte unic cu copil aflat in intretinere 

Migranti 

Participanti de origine straina 

Minoritati 

Etnie roma 

Alta minoritate decat cea de etnie roma 

Comunitati marginalizate  

Participanti cu dizabilitati 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fara adapost sau care sunt afectate de excluziunea locativa 

Niciuna din optiunile de mai sus 

                                                             

Semnatura participant                            Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor 

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

Data: ……………………     Data: ………………….   
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Nota: Prin completarea si semnarea acestui formular va exprimati consimtamantul cu privire la 
utilizarea si prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastra personale, inregistrate/colectate in cadrul derularii proiectelor POCU,  nu sunt 
prelucrate in niciun alt scop in afara de cele mentionate in Formularul de inregistare individuala si nu 
sunt comunicate catre niciun tert, exceptie facand doar institutiile/autoritatile publice, conform 
prevederilor legale in vigoare. 
Sectiunea B.  La iesirea din operatiune   

Data iesire din operatiune: …………………….. 

Situatia pe piata fortei de munca: 

 

Angajat 
 
Angajat pe cont propriu 
 
Somer 
 
 

- Persoana inactiva angajata in cautarea unui loc de munca la incetarea calitatii de participant 

 

- Persoana care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant 

 

- persoana care dobandeste o calificare la incetarea calitatii de participant 

 

- Persoana care are un loc de munca la incetarea calitatii de participant 

 

 - Persoana desfasoara o activitate independenta la incetarea calitatii de participant 

 

- Persoana defavorizata angajata in cautarea unui loc de munca la incetarea calitatii de participant 
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- Persoana defavorizata angajata implicata in educatie/formare la incetarea calitatii de participant 
 
- Persoana defavorizata angajata in dobandirea unei calificari la incetarea calitatii de participant 
 
- Persoana defavorizata care are un loc de munca, la incetarea calitatii de participant 
 
- Persoana defavorizata desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant 
 

Nivel de educatie:  

Studii Educatie 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)  
     

 

Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor 

        …………………… 

    Data: 

        …………………. 
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Sectiunea C. Statut pe piata muncii la 6 luni de la iesirea din operatiune  

 
- Persoana care are un loc de munca  
 
- Persoana care desfasoara o activitate independenta 
 
- Persoana a carei situatie pe piata fortei de munca s-a imbunatatit 
 
- Participanti cu varsta de peste 54 de ani care au un loc de munca 
 
 - Participanti cu varsta de peste 54 de ani care desfasoara o activitate independenta  
 
- Persoane dezavantajate care au un loc de munca 
 
- Persoane dezavantajate care desfasoara o activitate independenta  
 
- Alta situatie: ...................................................... 
 

 

Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor 

     …………………… 

    Data: 

     …………………. 
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Formularul de inregistrare individuala a entitatilor sprijinite 

 

 

Entitate nou creata prin interventiile POCU  

 
Da  

 
Nu 

 

 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Judet: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de inregistrare fiscala: 

- Data intrare in operatiune: 

- Data iesire din operatiune: 

 
Semnatura responsabil cu inregistrarea participantilor 
 

     …………………… 
      Data: 
     ………………….. 
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