Metodologia de selecție a grupului țintă
în cadrul proiectului „Simulator de carieră”
4 decembrie 2018

Cuprins:

1. Cadrul general și contextul proiectului

2. Grupul țintă

3. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă

4. Dispoziții finale

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL ȘI CONTEXTUL PROIECTULUI
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ţintă, în cadrul
proiectului „Simulator de carieră” cod proiect 90/6.13/6.14/108360, proiect co-finanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, implementat
în perioada 26 septembrie 2018 – 25 septembrie 2020, de solicitant Fundația Dreptul la
Educație, în parteneriat cu UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI,
UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA și OTP Bank România SA.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de angajabilitate a 130 de
studenți din regiunile Nord Est și Sud Est prin participarea la programe de învățare la locul de
muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O.1.Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul instituțiilor de învățamânt implicate prin
încheierea și operaționalizarea de minimum 2 parteneriate pentru practică cu angajatori.
Obiectivul răspunde nevoii grupului țintă de a dispune de competențe adecvate cerințelor și
așteptărilor angajatorilor (OT.10). În cadrul activității A1 vor fi efectuate demersurile pentru
atingerea acestui obiectiv prin semnarea parteneriatelor (rezultatul R1) și a convențiilor de
practică (R2) pentru asigurarea cadrului instituțional pentru ca stagiile de practică prevăzute
în (A3) să se desfășoare în condițiile prevăzute (R9, R10, R11) și cu instrumentele proiectate
(R6, R7, R8). Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, prin (A5) au fost prevăzute resursele și
metodele (R18, R19, R20, R21, R22) care să asigure adecvarea (prin implicarea partenerilor)
și sustenabilitatea (prin crearea bazelor unui parteneriat solid și prin diseminarea beneficilor
deja obținute prin proiect și prin continuarea demersurilor). Prin managementul de proiect și

activitățile indirecte aferente (A6 si A7) se va urmări atingerea obiectivelor asumate,
valorificarea resurselor și a oportunităților, prevenția și managementul riscurilor (R23, R24).

O.2.Dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru 130 de studenți, în
vederea menținerii competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați. Obiectivul răspunde
uneia dintre principalele provocări cu care se confruntă angajații în ultimele decenii:
menținerea competitivității pe o piață a muncii care suferă modificări și ajustări din ce în ce
mai rapide, mai bruște și mai semnificative (OT.10). În acest sens, în cadrul (A2) vor fi vizate
competențele-cheie, transversale, care să îl insoțească pe viitorul angajat pe durata carierei
sale și să îl ajute să se raporteze la modificările din jurul său, în mod constructiv, înțelegând
nevoia de informare continuă în vederea luării unei decizii care îi vizează cariera ca și nevoia
de Programe de Formare Continuă / asigurării învățării pe tot parcursul vieții (R4,R5).

O.3.Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 130 de studenți în vederea
creșterii inserției lor pe piața muncii. Obiectivul se adresează nevoii grupului țintă de a
beneficia de competențe specifice meseriei pentru care se pregătesc (OS.6.13). Astfel, au fost
prevăzute în cadrul activității (A3) stagii de pregătire practică la angajatori pentru care
condițiile de desfășurare (R9,R10,R11) vor lua în calcul particularitățile specifice ale
practicanților, instituțiilor de învățământ și ale angajatorilor. În plus, pentru asigurarea atât a
unei relevanțe maxime cât și a unui nivel de calitate constant al intervenției, au fost proiectate
instrumente (R6, R7, R8) care să vină în sprijinul experților și a grupului-țintă. (A4) vine în
completarea (A3) prin asigurarea unei metode inovatoare, creative (R12) prin care

GT să îți dezvolte și pună în practică (R13) competențele într-un cadru (R14,R15) autentic de
muncă la un angajator. În vederea atingerii obiectivului, prin (A4) se va crește și menține
atenția și interesul (R17) inclusiv printr-o competiție aplicată, iar tinerii vor primi un feedback
(R16) care să îi sprijine în autoevaluări ulterioare.

CAPITOLUL 2. GRUPUL ȚINTĂ
Grupul țintă (GT) al proiectului este alcătuit din 130 de studenți din domeniul financiar
bancar din regiunile Nord-Est și Sud-Est. Aceștia sunt distribuiți estimativ: 80 de studenți ai
Partenerului 3 și 50 de studenți ai Partenerului 1, putându-se înscrie și studenți de la alte
Universități din regiuni.
În vederea identificării GT, au fost încheiate acorduri de colaborare cu
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI și UNIVERSITATEA "ȘTEFAN
CEL MARE" DIN SUCEAVA.
Cel puțin 130 de studenți care vor fi selectați în grupul țintă, vor beneficia de servicii
de consiliere și orientare în carieră, propuse cu scopul de a le îmbunătăți șansele de angajare
prin dezvoltarea propriei individualități, dezvoltarea comportamentelor generale la locul de
muncă și abilitatea de a-și formula scopuri specifice și măsurabile privind dezvoltarea
profesională. În plus, activitatea se va concentra și pe asistarea studenților în orientarea spre
o carieră, atât înainte cât și după efectuarea stagiilor de practică.
Pentru a se asigura egalitatea de șanse și nediscriminare, se va avea în vedere să
se selecteze atât persoane de etnie romă, cât și persoane din mediul rural (cel puțin 5
persoane), iar din totalul grupului țintă cel puțin 30% să fie femei.
Toți studenții care vor participa integral la activitățile proiectului (programul de consiliere și
orientare în carieră, stagiul de pregătire practică), vor primi subvenții în valoare de 1000
lei/student, ca măsură de menținere a acestora în cadrul proiectului.

La sfârșitul stagiilor de pregătire practică se va organiza un concurs pentru premierea celor
mai buni stagiari din domeniile de practică, oferindu-se, în cadrul proiectului, 13 premii în
valoare de 1000 lei/student.
Proiectul prevede inserția pe piața muncii sau continuarea studiilor pentru cel puțin 58
dintre studenții înscriși în GT, după finalizarea proiectului, dintre care cel puțin 15% vor fi femei.
Grupul ţintă eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai
cetăţeni ai statelor membre UE cu domiciliul sau reședinţa legală în România și care nu au
mai participat la activități asemănătoare (stagii de practică), finantate prin POCU/90/6/19 Axa
prioritară Educație și Competențe. De asemenea, membri grupului țintă nu fac parte din
categoria tinerilor NEETS (NEET – persoană cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la
împlinirea vârstei de 25 de ani care nu are un loc de muncă, nu urmează o formă de
învățământ și nu participă la activități de formare profesională).
Selectarea grupului ţintă se va realiza conform metodologiei de selecție prezentate în
următoarea secțiune.

CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI
DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Recrutarea grupului țintă (GT) se va realiza cu respectarea principiilor egalității de șanse,
nediscriminării și incluziunii sociale, de către experții grup țintă din proiect, atât prin contact
direct cu studenții și mediul academic cât și cu ajutorul campaniilor de informare și mediul
online, urmând a oferi asistență pe toată durata proiectului și monitorizare ulterioară stagiilor
de practică privind inserarea acestora pe piața muncii sau continuarea de studii.
Identificarea GT se va realiza direct din cadrul facultăților cu care colaborează Beneficiarul si
Partenerii proiectului, dar și indirect prin contactarea altor beneficiari ca urmare a promovării,
publicității și diseminării continue a proiectului.
Persoanele care vor fi selectate trebuie să fie studenți:


cariere;

care au nevoie de îndrumare pentru a alege domeniul de specializare potrivit;
sunt doritori să participe la evenimente interactive privind alegerea unei



sunt interesați de modele de carieră, exemple de succes;



sunt receptivi să primească informații despre cum să-și aleagă specializarea,

dacă vor continua studiile, sau cum să se prezinte la interviuri, dacă vor fi angajați. Procesul
de selecție a grupului țintă se va realiza ținând cont de următoarele etape:
3.1.

Lansarea selecției – postarea anunțului de înscriere și a metodologiei de selecție pe
site-ul proiectului, pe site-ul și la avizierul facultăților/ universităților cu care se va
colabora, postarea unui comunicat de presă;

3.2.

Înscrierea efectivă – fiecare student va trebui să depună un dosar de înscriere
cuprinzând documentele descrise în secțiunile următoare.

3.3.

Analiza și selecția studenților - se va realiza de către experții responsabili în baza
criteriilor stabilite în prezenta metodologie.

Afișarea rezultatelor finale – se va afișa lista finală a studenților selectați să ia parte

3.4.

la

activitățile

din

cadrul

proiectului

pe

site-ul

proiectului

și

pe

site-ul

Facultăților/Universităților colaboratoare.

3.1. Lansarea selecției
Identificarea GT se va realiza prin comunicarea directă între Experții de identificare a grupului
țintă și persoanele de contact de la facultățile/universitățile cu care se va colabora, dar şi prin
activități de informare și publicitate, cele 4 sesiuni de informare-conștientizare prevăzute a se
desfășura la nivel local, site-ul web al proiectului și al partenerilor, comunicate de presă,
distribuirea materialelor publicitare, respectând principiul transparenței și al egalității de șanse.
Se vor posta anunțuri de selecție GT pe pagina proiectului, dar și la avizierul / pagina
web/secțiunea dedicată studenților deținute de facultățile/ universitățile cu care se va colabora.
Se vor face publice condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru înscrierea în grupul
țintă, numărul de locuri disponibile pe domenii de specializare și metodologia de selecție a
grupului țintă.

Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă:
1) Studenții trebuie să fie înmatriculați în sistemul național de învățământ, dupa cum
urmeaza:
-

la Suceava, GT poate fi de la Facultatea de Științe Economice și Administrație

publică, Program de studiu Finanțe și Bănci, anul 2, 90 de ore;
-

la Iași, GT poate fi de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,

Specializarea: Finanțe și Bănci, anul 2, 84 de ore;
-

la Iași, GT poate fi de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,

Specializarea: Bănci și Piețe Financiare, programul de Master, anul 2, 84 de ore.
-

la Iași, GT poate fi de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,

Specializarea: Finanțe și Asigurări, programul de Master, anul 2, 84 de ore.

2) Trebuie să aibă domiciliul/reședința în România;

3) Nu au mai beneficiat anterior de finanțare prin proiecte pentru efectuarea stagiului de
pregătire practică, finantate prin POCU/90/6/19 Axa prioritară Educație și
Competențe;
4) Au disponibilitatea de participare la activitățile proiectului;
5) Nu au mai efectuat stagiul de practică obligatoriu pentru anul de studii în care aceștia
vor fi înmatriculați.

3.2.

Înscrierea efectivă a studenților în grupul țintă

Înscrierea studenților va realiza prin:
Completarea cererii de înscriere și a documentelor aferente dosarului de înscriere, în cadrul
întâlnirilor de prezentare și identificare a grupului țintă, organizate și moderate de experții
pentru identificarea grupului țintă.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere în grupul țintă (anexa 1)
2. Formular de înregistrare a grupului ţintă (anexa 2)
3. Scrisoare de motivație (anexa 3, model)
4. Acord de utilizare a datelor personale (anexa 4)
5. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea și disponibilitatea (anexa 5)
6. Adeverință de student, solicitată de la secretariatul facultății la care sunt înscriși, în
care se atestă calitatea de student(ă) înmatriculat la zi;
7. Copie după actele de identitate: cartea de identitate, aflată în termen de valabilitate
și lizibila; în cazul modificării numelui, se adaugă copie după certificat de căsătorie /
divorț;

Dovada apartenenței la grupul țintă se va realiza prin intermediul adeverinței emise de instituția
de învățământ superior de proveniență a membrului grupului țintă.
Studentul va semna un acord pentru utilizarea și prelucrarea datelor personale în cadrul
activităților proiectului și o declarație pe propria răspundere, prin care își asumă
disponibilitatea pentru participare la activitățile proiectului (consiliere, stagiul de practică) în
perioadele planificate în graficul proiectului, precum și obligativitatea de a furniza informații
legate de parcursul lui profesional (angajarea sau continuarea studiilor), după încheierea
proiectului.
În urma finalizării procesului de înscriere, sunt întocmite listele cu studenții înscriși pentru
participare la stagiile de practică și la programul de consiliere și orientare în carieră, ca
document premergător pentru procesul de selecție ulterioară a studenților.
3.3. Analiza și selecția studenților în grupul țintă
Dosarele de înscriere vor fi analizate și selectate de către cei 6 experți Grup Țintă ai
Partenerilor si cei doi Coordonatori de proiect ai Partenerilor, pe baza unui set de criterii de
selecție și departajare care să asigure egalitatea de șanse în procesul de selecție, respectând
împărțirea grupului țintă planificată în cadrul proiectului.
Comisia de selecție pentru fiecare dosar GT va fi formată din 2 experți grup țintă ai Partenerului
din Universitatea din cadrul căreia se recrutează studenții și Coordonatorul de proiect din
aceiați Universitate.
Coordonatorii de proiect ai Partenerilor vor coordona întreaga activitate tehnică derulată în
vederea evaluării dosarelor și selecției. Coordonatorul va repartiza experților eșantionul de
studenți spre evaluare, va centraliza rezultatele evaluărilor, le va valida și apoi va face
clasamentul în vederea selecției. La rândul lor, Coordonatorii vor evalua dosarele. Astfel,
pentru fiecare student aplicant se vor acorda 3 punctaje, clasamentul făcându-se în funcție de
grilă, pornind de la media aritmetică a punctajelor obținute în urma evaluării de către cei trei
membrii ai comisiei (Coordonatorul de proiect si doi experți).
Expertul Grup Ținta al Solicitantului va verifica centralizatoarele de evaluare si corectitudinea
dosarelor declarate admise și va centraliza Registrul Grup Țintă al proiectului.

Criteriile de selecție și departajare sunt descrise mai jos:
I. Criterii de selecție:
a. Respectarea tuturor celor 5 condiții de eligibilitate, descrise în secțiunea
3.1.
b. Depunerea unui dosar corect completat. Adeverințele de student sau
copiile după actul de identitate pot fi solicitate și ulterior, în cazul în care
nu se află la dosar. Restul documentelor sunt obligatorii pentru
eligibilitate.

II. Criterii de departajare:
a. Punctajul obţinut la evaluarea motivaţiei de participare la programul de
formare
b. În cazul unui punctaj similar se va face o tragere la sorţi pe un site
specializat.

Grila de evaluare
Admis /

I. Criterii de selecție

Indicaţii privind modul de evaluare

Respins

a) Respectarea condițiilor de eligibilitate
1. Este înmatriculat în sistemul național de
învățământ, în instituții de învățământ superior la Suceava: Facultatea de Științe Economice si
Administrație publică, Program de studiu Finanțe
și Bănci, anul 2, iar la Iași: Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor,
Specializarea:
Finanțe și Bănci, anul 2 si Facultatea de
Economie si Administrarea Afacerilor,
Specializarea: Banci si Piete Financiare,
programul de Master, anul 2, - la Iasi, Facultatea
de Economie si Administrarea Afacerilor,
Specializarea: Finanțe și Asigurări, programul de
Master, anul 2, 84 de ore.
2. Are domiciliul/reședința în România

A/ R

A/ R

Se verifică datele din adeverința de student (data, semnătura,
facultate cu care s-a încheiat acord de colaborare, având
specializare/discipline de practică

Se verifică datele din cartea de identitate

3. Nu a mai beneficiat anterior de finanțare prin
proiecte pentru efectuarea stagiului de practică

Se verifică datele din Declarația pe propria răspundere
A/ R

4. Are disponibilitatea de participare la activitățile
proiectului (consiliere, stagiu de practică)

A/ R

5. Nu a mai efectuat stagiul de practică
obligatoriu, prevăzut în planul de învățământ

Se verifică asumarea prin semnătură a declarației pe propria
răspundere privind eligibilitatea și disponibilitatea participării
Se verifică asumarea prin semnătură a declarației pe propria
răspundere privind eligibilitatea și disponibilitatea participării

A/ R

b) depunerea unui dosar complet, corect completat și în termenul stabilit
1. Cerere de înscriere în grupul ţintă (anexa 1)
2. Formular de înregistrare a grupului ţintă (anexa
2)
3. Scrisoare de motivație

A/ R

Se verifică existența cererii la dosar, data și semnătura.

A/ R

Se verifică existența documentului, data și semnătura.

A/ R
A/ R
A/ RA/ R

Se verifică existența documentului, data și semnătura.
Se verifică existența documentului, data și semnătura.

4. Acord de utilizare a datelor personale (anexa 4)
5. Declarație pe propria răspundere privind
eligibilitatea și disponibilitatea (anexa 5)
6. Adeverință de student

A/ R
A/ R

Se verifică existența documentului, data și semnătura.
Se verifică existența documentului, data și semnătura.

A/ R
6. Copie după CI, copie după certificat de
căsătorie / divorț

B. Criterii de departajare

Se verifică existența și valabilitatea documentelor
A/ R

Punctaj
maxim

Indicaţii privind modul de calcul al punctajului

a) Motivaţia de participare la programul de formare
1. Prezentarea calităţilor personale

-Se acordă 0 pct. pentru candidaţii care nu se caracterizează în
scrisoarea de motivaţie;
30
-Se acordă câte 5 pct. pentru fiecare dintre calităţile/
competenţele personale.

2. Prezentarea motivelor (realiste şi clare) pentru
care depune candidatura în proiect

Punctaj maxim

-Se acordă 0 pct pt. candidaţii care nu enumeră nici-un motiv; Se acordă câte 5 pct pt fiecare motiv.
30

60

Mențiuni suplimentare:
Înscrierea studenților este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de înregistrare
în grupul țintă.
Se vor selecta suplimentar 5 studenți de rezervă pentru fiecare Universitate parteneră,
în vederea completării grupului țintă, în cazul în care, din motive obiective, unii studenți
selectați renunță la stagiul de practică sau la celalte activităţi prevăzute pentru aceştia în cadrul
proiectului.
Ierarhizarea candidaților în vederea selecției studenților din grupul țintă și a pozițiilor de
rezervă se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform grilei de
evaluare.
Echipa de proiect va verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de
candidatură şi a criteriilor de eligibilitate. Vor fi acceptate doar dosarele celor care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate prezentate anterior.
După verificarea fiecărui dosar, experții responsabili vor înscrie pe dosar și în
centralizatorul grilei de evaluare, mențiunea Admis/Respins.
3.4. Afișarea rezultatelor finale
Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă sunt consemnate într-un Proces verbal de
selecție / Raport de selecție și comunicate candidaților prin mijloacele de informare menționate
(avizierul Universităţii / Facultăţilor de profil, pagina web a proiectului, pagina web a
Universității / Facultăților de profil).
Eventualele contestații se rezolvă de către comisia de analiză a candidaturilor în
termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.
Orice modificare ulterioară a componenței grupului țintă va fi anunțată echipei de
management a proiectului.

3.5. Calendarul de selecție

Etapa 1



24 octombrie 2018: lansarea anunțului



4 – 5 decembrie 2018: înscrierea studenților



5 decembrie 2018 - 7 ianuarie 2019, evaluarea candidaturilor



15 ianuarie 2019: afișarea rezultatelor



17 ianuarie 2019: primirea și evaluarea contestațiilor



18 ianuarie 2019: publicarea listei finale cu studenții selectați în grupul țintă

Etapa 2


15 octombrie 2019: lansarea anunțului



21 – 31 octombrie 2019: înscrierea studenților



1 – 30 noiembrie 2019: evaluarea candidaturilor



3 decembrie 2019: afișarea rezultatelor



5 decembrie 2019: primirea și evaluarea contestațiilor



6 decembrie 2019: publicarea listei finale cu studenții selectați în grupul țintă

CAP. 4 DISPOZIŢII FINALE
În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, experții de selecție GT
trebuie să prezinte un raport al activității de selecție. Dosarele de grup țintă ale studenților
vor fi păstrate în bibliorafturi la sediul Beneficiarului.
Toate documentele aferente procedurii de selectare a grupului țintă fac parte din
documentația proiectului și vor fi gestionate și arhivate de membrii echipei de implementare
a proiectului, conform instrucțiunilor în vigoare.

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Subsemnatul/a ....................................................., CNP .....................................,
student/ă a Universității ...................................................................., Facultatea
........................................, Specializarea ....................................................., anul
....................., solicit înscrierea în Grupul Țintă al proiectului „Simulator de
carieră” cod proiect 90/6.13/6.14/108360, în vederea participării la programul
de consiliere și orientare în carieră și a efectuării stagiului de practică de
specialitate pentru anul universitar 2018 – 2019, prin intermediul proiectului mai
sus menționat.

Declar că nu m-am înscris pentru efectuarea practicii în alte proiecte cu finanțare
europeană.

Data:

Semnătură:

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

108360

Axă prioritară:

6 - Axa prioritară Educație și Competențe

Titlu proiect:

Simulator de Carieră

OIR/OI
responsabil:

Unitatea Regională POCU Sud Est

Secțiunea A. La intrarea în operațiune
Date de contact
Nume:

Prenume:

Adresa domiciliu:

Locul
reședință :

Telefon:

E-mail:

de

Data intrării în
operațiune:
CNP:
Zona:

Urban

Rural

Localizare geografică
Regiune:

Județ:

Unitate teritorial
administrativă:
Gen:
Vârsta:

Feminin

Masculin

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
Persoană
dezavantajată:

da
nu

Categorie:
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:

Semnatură participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea
participanților

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

Secțiunea B. La ieșirea din operațiune
Dată ieșire din
operațiune:
Situația pe piața
forței de muncă:

Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Persoană inactivă 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 independentă 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
Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la
încetarea calității de participant
Persoană

defavorizată

desfășoară

o

activitate

independentă, 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)

Data
Semnătură responsabil cu înregistrarea
participanților

Secțiunea C - Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune
Categorie:

Persoană care are un loc de muncă
Persoană care desfășoară o activitate independentă
Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a
îmbunătățit

Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc
de muncă
Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară
o activitate independentă
Persoane dezavantajate care au un loc de muncă
Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate
independentă
Persoană inclusă în programe de educație continuă, de
formare în vederea obținerii unei diplome, de ucenicie
sau de stagiu

Semnătura responsabil cu înregistrarea
participanților

Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite
Entitate nou creată prin intervențiile POCU:
Da
Nu
Denumire:

Adresa:

Județ:
Fax:
Email:

Website:

Cod unic de înregistrare fiscal:
Dată intrare în operațiune:
Dată ieșire din operațiune:
Semnătură responsabil cu înregistrarea
entităților sprijinite

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAŢIE1
Subsemnatul/a .................................., student/ă a Universității.............................................,
Facultatea …………………………........................., Specializarea ………………………..,
anul …............, am luat la cunoştinţă cu interes de posibilităţile pe care le oferă proiectul
„Simulator de carieră” cod proiect 90/6.13/6.14/108360, pentru desfăşurarea stagiului de
practică prevăzut în planul de învăţământ, şi pentru programul de consiliere şi orientare în
carieră.
Sunt o persoană ………… ……………… ……………… ……………… …………… ……..
………… ……………… ……………… ……………… …………… …..................................
(enumeraţi minim trei calităţi/ abilităţi/ competenţe personale pe care le consideraţi importante
pentru participarea în proiect).

Doresc să fac parte din grupul ţintă al proiectului din următoarele motive (menţionaţi minim
trei motive):

…………

…………………

……………………

…………………

………........................

…………… …………… ……………… …………… ……………… ...................……....
Dacă veţi considera că motivaţia şi calităţile mele sunt corespunzătoare pentru integrarea
în grupul ţintă al proiectului, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email:
…………….................................., telefon ……..............................…………

Vă mulţumesc,

Data,

( semnătura candidatului)

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

CRITERIILE DE SELECȚIE:
- Prezentarea calităților personale
- Prezentarea motivelor pentru a depune candidatura în cadrul proiectului

1 Acesta este doar un model propus al scrisorii de motivaţie, se recomandă particularizarea scrisorii de către candidaţi,

păstrând însă elementele cheie propuse.

ACORD DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul
/
Subsemnata
……………………………………………………………...,
CNP
………………………..……………., declar că sunt de acord ca datele mele personale transmise prin
Formularul de înregistrare a grupului țintă să poată fi colectate, utilizate și prelucrate în
scopul derulării proiectului „Simulator de Carieră”, implementat Fundația Dreptul la
Educație în parteneriat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Stefan cel

Mare Suceava si OTP Bank Romania SA, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și Competențe,
Contract de finanțare nr. POCU/90/6/19, Cod SMIS: 108360.
Conform cerințelor 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.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, scopul
prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de mine este acela de a respecta
obligațiile contractuale pe care Fundația Dreptul la Educație le are în cadrul Contractului
de finanțare nr. POCU/90/6/19, Cod SMIS: 108360, în ceea ce privește implementarea
proiectului Simulator de Carieră.
Înțeleg și sunt de acord cu faptul că beneficiez de toate drepturile prevăzute de
Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR) și
de Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții
private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, în
calitate de persoană vizată de culegerea de informații cu caracter personal, inclusiv în ceea
ce privește dreptul de acces, intervenție sau opoziție asupra acestor date.
Confirm faptul că Fundația Dreptul la Educație m-a informat cu privire la scopul colectării,
utilizării și prelucrării datelor mele cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește
condițiile în care îmi pot exercita următoarele drepturi prevăzute de Regulamentul (UE)
2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), direct aplicabil în
România: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la
ștergere, dreptul de a restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
obiecții, precum și drepturile legate de luarea de decizii de automatizare și de profilare.
Înțeleg și sunt de acord ca aceste date să fie transmise exclusiv Organismelor finanțatoare
și instituțiilor în cadrul se va efectua practica, precum și autorităților publice abilitate să
verifice și să monitorizeze modul de derulare a proiectului „Simulator de carieră”, Cod SMIS:
108360, derulat de Fundația Dreptul la Educație în parteneriat Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iasi, Universitatea Stefan cel Mare Suceava si OTP Bank Romania SA .

În aceste condiții, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de
mine către Fundația pentru Educație în scopul precizat anterior și cu furnizarea lor către
organismele finanțatoare și instituțiilor în cadrul se va efectua practica, precum și
autorităților publice abilitate să verifice și să monitorizeze modul de derulare a proiectului
„Simulator de carieră”, Cod SMIS: 108360.

Data:

Semnătura:

Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la grupul țintă

Subsemnatul/subsemnata......................................................., cu domiciliul stabil
în localitatea .........................................., str...............................................
nr...... bl. .... sc ...... ap ...... judet ̦ ..............................., având actul de identitate
cu seria ...... nr. ............... eliberat de ............................................. la data de
.................., cod numeric personal (CNP) ......................................................
telefon..........................................., e-mail ...............................................,
cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul in declarâ tii, art 306 privind folosirea ̧ ori
prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete prevăzute de Codul
Penal,
Declar pe propria răspundere că:

• nu am depus dosarul de candidatură sau nu am fost acceptat să fac parte din grupul țintă
al altui proiect** în cadrul apelului POCU/90/6/19 Axa prioritară Educație și Competențe;
• nu fac parte din categoria tinerilor NEETS (NEET – persoana cu varsta cuprinsa intre 16 ani
si pana la implinirea varstei de 25 de ani care nu are un loc de munca, nu urmeaza o forma
de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala).
• aparțin următoarei categorii din cadrul grupului țintă:
□ student
□ masterand

Data:
Nume Prenume:
Semnătura:

