Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 - Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest
Contract POCU/829/6/13/140553

Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:

140553

Axă prioritară:

6 - Educație și competențe

Titlu proiect:

Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest

OIR/OI responsabil:

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest

Secțiunea A. La intrarea în operațiune
Date de contact:
Nume și prenume: ..................................................................................................................................
Adresa de domiciliu: ..............................................................................................................................
Locul de reședintă: .................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................
E-mail: .....................................................................
Data intrării în operațiune: .................................................
CNP: .....................................................................................
Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:. .................................................................
Județ:.......................................................................
Unitate teritorial administrativă: ...............................

Beneficiar

Partener 1

Partener 2
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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 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

Beneficiar

Partener 1

Partener 2

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 - Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest
Contract POCU/829/6/13/140553

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
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.
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Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederilor Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce 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).

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTĂ,
EVITAREA INCOMPATIBILITĂȚII ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE
Subsemnatul(a)......................................................................................................................................,
CNP…............................................, domiciliat/ă/cu reşedinţa în localitatea..........................................,
str. …......................................................, nr. ….............., bl. …................, sc. …................, ap. ....…....,
judeţul …..................................., posesor/e al/a CI seria ......…... nr. ….................., cunoscând că falsul
în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar
pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile de eligibilitate necesare participării la activitățile
organizate în cadrul proiectului “Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest” cod
SMIS 140553 și sunt:
[ ] Student (ISCED 5-6) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență
[ ] Student (ISCED 7) – studii de master
[ ] Student (ISCED 8) – studii de doctorat
[ ] Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculat intr-un colegiu organizat la nivelul unei
institutii de invatamant superior) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii postliceale
Totodată, declar pe propria răspundere că nu sunt rudă sau afin, până la gradul 2 inclusiv cu
reprezentanții legali și/sau angajații Beneficiarului - CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI
AGRICULTURA VASLUI,

Partenerului 1 - G.S. TRAINING SERV SRL și ai Partenerului 2 –

FEDERATIA GALURILOR URBANE și nu mă aflu în situație de incompatibilitate sau de conflict de
interese așa cum sunt prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020.
Semnătura

Data

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

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

Beneficiar

Partener 1

Partener 2
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DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT

Subsemnatul(a)......................................................................................................................................,
CNP…............................................, domiciliat/ă/cu reşedinţa în localitatea..........................................,
str. …......................................................, nr. ….............., bl. …................, sc. …................, ap. ....…....,
judeţul …..................................., posesor/e al/a CI seria ......…... nr. ….................. în situația în care
sunt selectat/ă pentru participarea la activitățile organizate în cadrul proiectului “Antreprenoriatul oportunitate pentru studenți în regiunea Vest”, Cod SMIS 140553”, mă angajez:
 să particip la Cursul de “COMPETENTE ANTREPRENORIALE”
 să informez organizatorii cursului despre orice situație neprevăzută ce ar putea să afecteze
participarea mea la activitatea de formare profesională
 să susțin examenul de absolvire a cursului conform metodologiei de formare
 să particip la activitățile de consiliere şi mentorat pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri
non-agricole în regiunea de implementare a proiectului, în situația în care particip la Concursul
de planuri de afaceri și ideea de afaceri este selectată la finanțare.

Semnătura

Data

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

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

Beneficiar

Partener 1

Partener 2
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Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI, în calitate de Lider de parteneriat, SC G.S. TRAINING SERV
SRL, în calitate de Partener 1 si FEDERATIA GALURILOR URBANE, în calitate de Partener 2, în cadrul proiectului
“Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest”, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de
dumneavoastră prin intermediul unor documente, în scopul identificării grupului ţintă al proiectului şi îndeplinirii obiectivelor
Proiectului POCU/829/6/13/140553, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operationa Capital Uman 2014-2020,
in temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a aces tor date
si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Categoriile de date pe care le prelucrează
în acest context, se regăsesc în Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă, furnizat de AUTORITATEA DE
MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 şi sunt următoarele: nume, prenume,
CNP, adresă, telefon, e-mail, gen, naţionalitate, vârstă, mediu rezidenţial, nivel de instruire, statut pe piaţa muncii, apartenenţa
la un grup vulnerabil.
Pentru a beneficia de serviciile/ facilităţile pe care le oferă proiectul menţionat, este necesară înregistrarea dumneavoastră ca
participant, prin completarea Formularului individual de înregistrare standard şi a celorlalte documente aferente grupului ţintă al
proiectului.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI și a
partenerilor săi SC G.S. TRAINING SERV SRL si FEDERATIA GALURILOR URBANE în cadrul proiectului și vor fi comunicate
către AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 și Organismul
Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest.
Vă informăm că, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată,
aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteţi adresa CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI, SC GS TRAINING SERV
SRL sau FEDERATIEI GALURILOR URBANE, cu o cerere scrisă, semnată şi datată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul
de a vă adresa justiţiei.

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA
UTILIZAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul(a)..……………………...………………………………………., posesor/e al/a CI seria.
......…..., nr. ….................., CNP ………………………………………., declar că am luat cunoştinţă de
Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal şi îmi exprim acordul pentru utilizarea
şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul proiectului „Antreprenoriatul - oportunitate
pentru studenți în regiunea Vest”- POCU/829/6/13/140553.
Totodată, îmi exprim, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la
prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scopul exercitării atribuțiilor și serviciilor specifice ale
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI (Beneficiar), G.S. TRAINING SERV
SRL (Partener 1) si FEDERATIA GALURILOR URBANE (Partener 2), în cadrul proiectului
„Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea Vest”- POCU/829/6/13/140553.
Semnătura ..............................................
Data ........................................................

Beneficiar

Partener 1

Partener 2
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DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
Subsemnatul(a)..................................................................................,

domiciliat/ă/cu

reşedinţa

în

localitatea ................................................, str..................................................., nr..............., bl...........,
sc.............., ap. .........., judeţul …...................................., posesor/e al/a CI seria ............,
nr..................., eliberată de .................................. la data .............................., data si locul nașterii
............................................................................., CNP ...................................................., absolvent(ă)
al(a) (ultima instituție de învățământ absolvită) ………….......................................................................
 declar pe proprie răspundere că în prezent nu beneficiez si nu voi beneficia de nicio altă finanţare
europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 pentru
activităţi similare cu cele ale proiectului „ Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea
Vest”- POCU/829/6/13/140553.
 declar pe proprie răspundere că nu am participat/nu particip/nu voi participa la un alt program de
formare profesională în domeniul „Competențe antreprenoriale”, co-finanţat din fonduri
nerambursabile, similar ca nivel de pregătire cu cel al proiectului „ Antreprenoriatul - oportunitate
pentru studenți în regiunea Vest”- POCU/829/6/13/140553.
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;



acordarea de despăgubiri financiare către beneficiarul proiectului, constând în contravaloarea
serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul descoperirii falsului.



Semnătura

Data

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

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

Beneficiar

Partener 1

Partener 2

