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CAPITOLUL 1
CONTEXT
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA, în calitate de Beneficiar al finanțării,
împreună cu LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS, în calitate de Partener
implementează proiectului ,,Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de
succes”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020.
Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții
10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea
trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională
și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă,
inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie. Obiectivul specific 6.14 - Creșterea participării
la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și
terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.373.577,33 lei, iar valoarea finanțării
nerambursabile este de maxim 2,326.105,78 lei, echivalentă cu 98.00 % din valoarea totală
eligibilă aprobată.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 24.09.2020-23.09.2022
Locul de desfășurare al proiectului: regiunea Nord-Est, Județul Suceava.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor
profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care min. 60% din mediul rural)
înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ profesional și liceal - ISCED 3),
dintre care 86 la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, și 95 la Liceul Tehnologic „Ion
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Nistor”, Vicovu de Sus, prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Servicii,
Resurse naturale și protecția mediului, Industrie textilă și pielărie, Fabricarea produselor din
lemn, domenii din sectoare cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate
conform SNC și SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi dintre
aceștia.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1 - Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesională și
dezvoltare personală în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru 181 de elevi, dintre
care minim 136 (peste 75%) dobândesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajează și 19 (peste
10%) își continuă studiile sau urmează alte cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de
activități de consiliere, orientare profesională și îndrumare cu experți competenți și cu o
bogată experiență. Elevii vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze pe baza
competențelor și a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.
2. OS2 -Participarea la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și
inovative, competiții profesionale/activități de tip firmă de exercițiu pentru 181 de elevi și
angajarea a minim 39 (21%) dintre aceștia ca urmare a finalizării acestora. Se urmărește
efectuarea de stagii practice la angajatori din România conform planurilor de învățământ
aprobate pentru 181 de elevi din domeniile Servicii, Resurse naturale și protecția mediului,
Industrie textilă și pielărie, Fabricarea produselor din lemn, și organizarea de competiții
profesionale cu premii pentru aceștia.
3. OS3 - Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică /
potențiali angajatori pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea
facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată,
între toate părțile implicate (elevi, părinți, angajatori, unități de învățământ). Se urmărește
astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a acestora privind
oportunitățile oferite în cadrul proiectului, dar și în afara lui, precum și identificarea de soluții
practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii.
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Principalele subactivități ale proiectului sunt următoarele:
A1.1 Definirea metodologiei de selecție și de lucru cu grupul țintă și a metodologiei de
acordare a subvențiilor și premiilor;
A1.2 Organizarea și efectuarea selecției, menținerea grupului țintă;
A1.3 Acordarea subvențiilor și premiilor grupului țintă;
A2.1 Crearea și întreținerea de medii de practică în unitățile de învățământ în parteneriat cu
agenții economici;
A2.2 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă;
A3.1 Organizarea și desfășurarea de activități de orientare, consiliere profesională și
dezvoltare personală;
A4.1 Organizarea și desfășurarea de competiții profesionale;
A4.2 Organizarea și desfășurarea de activități de tip firmă de exercițiu;
A5.1 Desfășurarea de campanii de informare coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat către unitățile de învățământ privind nevoile de instruire, precum și
de la unitățile de învățământ către agenții economici/partenerii de practică, pentru a
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel național/regional/local;
A5.2 Atragerea de parteneri de practică și de parteneri sociali (potențial angajatori - agenți
economici, actori din domeniul cercetării și inovării etc) și elaborarea parteneriatelor cu
unitățile de învățământ;
A5.3 Identificarea de soluții viabile de îmbunătățire a ofertei și curriculei programelor de
învățare la locul de muncă, de continuare a studiilor/învățare pe parcursul vieții, de angajare;
A6.1 Management de proiect;
A7.1 Activități aferente cheltuielilor indirecte.
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SCOPUL PREZENTEI METODOLOGII
Scopul prezentei proceduri este acela de a reglementa organizarea și desfășurarea selecției și
menținerii grupului țintă în cadrul activităților.
Pentru a fi selectați în cadrul grupului țintă, elevii care îndeplinesc condițiile și criteriile
profesionale necesare implementării proiectului, participă la un proces de selecție. Prezenta
procedură prezintă etapele, condițiile și aspectele derulării acestui proces.
Selecția grupului țintă se va face pe baza criteriilor de eligibilitate și/sau departajare cu
respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza asigurarea
accesului egal la serviciile de interes general, fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe,
restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, vârsta, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea
criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

CAPITOL 2
GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 181 de elevi, dintre care:
•

86 înmatriculați la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița (Solicitant) și

•

95 înmatriculați la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus (Partener).

Din grupul țintă al proiectului vor face parte:
•

min. 110 elevi din mediul rural (60%);

•

min. 55 fete (30%).

Clasele, domeniul, specializarea și forma de învățământ din care vor fi selectați elevii în grupul
țintă, conform cererii de finanțare:
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SOLICITANT - Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovița
SPECIALIZAREA
Nr crt

DOMENIU

FORMA

NR ELEVI

INVATAMANT

ESTIMATIV

XI

liceal

25

XII

liceal

29

XI

liceal

14

XII

liceal

18

CLASA
/PROFILUL
Domeniul Turism și

1

Turism și
alimentație

alimentație, profilul Servicii,
calificare profesională
Tehnician în turism – nivel
de calificare 4
Domeniul Turism și

2

Turism și
alimentație

alimentație, profilul Servicii,
calificare profesională
Tehnician în turism – nivel
de calificare 4
Domeniul: Protecția
mediului, profilul Resurse

3

Protecția

naturale și protecția

mediului

mediului, calificarea
Tehnician ecolog și protecția
calității mediului, nivel 4
Domeniul: Protecția
mediului, profilul Resurse

4

Protecția

naturale și protecția

mediului

mediului, calificarea
Tehnician ecolog și protecția
calității mediului, nivel 4

TOTAL ELEVI SELECTATI

86 ELEVI
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PARTENER- Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
SPECIALIZAREA
Nr crt

DOMENIU

FORMA

NR ELEVI

INVATAMANT

ESTIMATIV

X

profesional

24

X

profesional

24

XI

liceal

25

XI

liceal

22

CLASA
/PROFILUL

1

Industrie

Confecționer articole din

textila și

piele și înlocuitori – nivel de

pielărie

calificare 3

Fabricarea
2

din lemn

3

de calificare 3

Industrie

Tehnician în industria

textila și

pielăriei – nivel de calificare

pielărie

4

Fabricarea
4

Tâmplar universal – nivel

produselor

produselor
din lemn

Tehnician în prelucrarea
lemnului

TOTAL ELEVI SELECTATI

95 ELEVI

Numărul de elevi estimat pe clasă poate varia, însă numărul total de elevi din cadrul unității
de învățământ nu poate fi mai mic de 86 de elevi (în cazul Solicitantului) și 95 de elevi (în cazul
Partenerului)!
Având în vedere ca proiectul durează 24 luni, respectiv pot interveni schimbări posibile la
nivelul grupului țintă, se va lua în considerare un grup țintă de rezervă.
Selecția grupului țintă se va face pe baza criteriilor de eligibilitate și departajare cu
respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza asigurarea
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accesului egal la serviciile de interes general, fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe,
restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea
criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
Astfel, se vor avea în vedere criterii de departajare legate de ora și data depunerii unui dosar
complet. Dosarele se pot depune și scanate, pe email la adresa postata în anunțul de
selecție!
Activitățile de recrutare și selecție a elevilor au în vedere următoarele principii:
●

Transparența – informarea corectă și permanentă a actorilor procesului de selecție cu

toate informațiile necesare;
●

Tratament egal – procesul de selecție în cadrul proiectului va avea în vedere că

singurele criterii de selecție să fie cele legate de competență și performanță;
●

Nediscriminare – procesul de selecție în cadrul proiectului nu va permite / încuraja

discriminări de sex, naționalitate, apartenență etnică sau religioasă;
●

Utilizarea eficientă a fondurilor publice – dimensionarea corectă a costurilor provenite

din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele
instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate
României sau instituțiilor publice și credite externe contractate sau garantate de stat ori de
autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de
autorități ale administrației publice locale;
●

Confidențialitate – aplicațiile candidaților, informațiile oferite de către aceștia, sunt

supuse rigorilor principiului confidențialității;
●

Obiectivitate – asigurată prin metode specifice, orice decizie va avea o motivație foarte

clară și demonstrabilă.
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CAPITOLUL 3
ETAPELE ORGANIZĂRII ÎNSCRIERII ȘI SELECȚIEI GRUPULUI ȚINTĂ
Activitatea de înscriere a grupului țintă se va desfășura pe toata perioada de implementare a
proiectului.
Înscrierea și selecția grupului țintă se va desfășura conform CALENDARULUI DE SELECȚIE,
anexa la prezenta metodologie. (Anexa 1-Metodologie).
Etapa 1
•

informarea potențialilor beneficiari ai grupului țintă

(postarea unui anunț și a

calendarului de desfășurare a selecției atât în cadrul unităților de învățământ cât și pe
pagina de Facebook a proiectului și a site-ului web al unităților de învățământ).
Etapa 2
•

depunerea și înregistrarea dosarelor conform calendarului de selecție

Etapa 3
•

Analizarea, verificarea dosarelor de către echipa/comisia de selecție a grupului țintă;

•

Realizarea listei finale a elevilor înscriși în grupul țintă;

•

Realizarea listei de rezervă a persoanelor din grupul țintă.

•

Afișarea rezultatelor finale atât la sediul unității de învățământ cat și pe pagina de
Facebook a proiectului.

Etapa 4
•

Depunerea, analizarea și rezolvarea contestațiilor

Etapa 5
•

Postarea anunțului final de selecție a grupului țintă atât pe pagina de Facebook cât și
pe site-urile web ale unităților de învățământ.
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În situația în care va fi necesara suplimentarea numărului de locuri și introducerea unei noi
categorii de grup țintă, se va realiza o noua sesiune selecție a grupului țintă, cu respectarea
etapelor descrise anterior!

CAPITOLUL 4
CONȚINUTUL DOSARULUI DE GRUP ȚINTĂ
Elevii minori (care au împlinit vârsta de 18 ani la depunerea dosarului de grup țintă) care
doresc înscrierea în grupul țintă al proiectului, depun un dosar de înscriere care va conține
următoarele documente:
•

Cererea pentru înscriere în grupul țintă completata de către participant (Anexa 2 la
prezenta metodologie);

•

Adeverință de elev din care sa reiasă: clasa, profilul, domeniul, specializarea, conform
categoriei de grup țintă eligibila;

•

Copie CI/ certificat de naștere;

•

Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului-Anexa 3 la
prezenta metodologie;

•

Declarație apartenență la etnie romă – dacă este cazul - Anexa 4 – la prezenta
metodologie;

•

Declarație privind evitarea dublei finanțări – Anexa 5 – la prezenta metodologie;

•

Anexa 6 – Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Părinții elevilor minori vor completa și transmite următoarele documente:
•

Cererea pentru înscriere în grupul țintă completata de către părintele elevului
(Anexa 2.1);

•

Adeverința elevului - din care sa reiasă: clasa, profilul, domeniul, specializarea,
conform categoriei de grup țintă eligibilă;

•

Copie CI-aparținând părintelui/tutorelui legal al elevului;
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•

Copie certificat de naștere al elevului;

•

Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului - (Anexa
3 .1 la prezenta metodologie);

•

Declarație apartenență la etnia romă – daca este cazul-Anexa 4.1 – la prezenta
metodologie;

•

Declarație privind evitarea dublei finanțări – Anexa 5.1 – la prezenta metodologie;

•

Anexa 6.1 – Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

La momentul intrării în operațiune a beneficiarului de grup țintă (participarea elevului la
activitățile proiectului), se va adăuga prezentului dosar și Anexa A la Formularul de înregistrare
individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 8 – la
Manualul Beneficiarului). Formularul va fi completat de către responsabilul de selecție grup
țintă din cadrul proiectului.

CAPITOLUL 5
CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI DEPARTAJARE
Grupul țintă selectat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Nr.
Criteriu eligibilitate/departajare
crt.

1.

2.

Documente
necesare

Este elev înscris în cadrul unității
de învățământ și la momentul
depunerii dosarului este înscris în
una din clasele specificate în
metodologie

Adeverință elev

La data înscrierii nu mai este
înscris/ă în alt proiect cu obiective
și activități similare;

Declarație pe
propria răspundere
privind evitarea
dublei finanțări

Mod de verificare
Se verifică daca exista
adeverință de elev la
dosarul de înscriere și
Cererea de înscriere în
grupul țintă
Se verifică existența
declarației pe proprie
răspundere privind
evitarea dublei finanțări.
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Nr.
Criteriu eligibilitate/departajare
crt.

3.

4.

Documente
necesare

Mod de verificare

A completat și semnat
angajamentul de disponibilitate
față de activitățile proiectului;

Angajament de
disponibilitate față
de activitățile
proiectului

Se verifică existența
declarației pe proprie
răspundere privind
angajamentul de
disponibilitate față de
activitățile proiectului.

A completat și semnat acordul
privind prelucrarea datelor cu
caracter personal

Declarație de
consimțământ
privind prelucrarea
datelor cu caracter
personal

Se verifică existența
acordului privind
prelucrarea datelor cu
caracter personal.

Dosarul elevului

Se verifica data depunerii
dosarului /ziua/ora
pentru a putea departaja
participanții care
îndeplinesc toate
criteriile de eligibilitate

Dosarul este complet și s-a depus
în termenul solicitat

5.

În evaluarea selecției grupului țintă se va considera ordinea primirii dosarului de înscriere, cu
toate documentele solicitate și completat în mod corespunzător, în limita locurilor disponibile.
Dosarele candidaților se depun conform specificațiilor din anunț și vor primi un număr de
înregistrare din registrul de corespondență al proiectului.

CAPITOLUL 6
ACTIVITĂȚILE LA CARE VOR PARTICIPA BENEFICIARII GRUPULUI ȚINTĂ
•

Programe de învățare la locul de muncă (programele de învățare la locul de munca se
vor desfășura la agenții economici și vor contribui la punerea în aplicare și
perfecționarea competentelor obținute de elevi pe parcursul orelor de pregătire
formală, teoretică);

•

Activități de orientare, consiliere profesionala și dezvoltare personala;
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•

Elevii din domeniul Industrie textila si pielărie/Fabricarea produselor din lemn vor
simula prin intermediul Firmelor de Exercițiu activitatea și departamentele unei
fabrici/întreprinderi din domeniul Textile și pielărie/Fabricarea produselor din lemn,
familiarizându-se cu specificul domeniului, interacționând cu antreprenori locali și
identificând oportunități reale de afaceri în comunitatea lor.

•

Competiții profesionale (în fiecare an va fi organizata cate o competiție profesională,
pe specializări, la nivelul celor doua unități de învățământ). Câștigătorilor concursului
li se vor acorda premii, conform ierarhizării stabilite de comisia de evaluare: cate 3
premii/specializare, după cum urmează:
o locul 1 – 600 lei;
o locul 2 – 400 lei;
o locul 3 – 200 lei și
o mențiuni – 100 lei.

Pentru creșterea motivației elevilor și combaterea abandonului școlar vor fi acordate burse în
valoare de 150 lei/săptămâna, numai în situația în care elevul a fost prezent în acea
săptămână la min. 80% dintre activități.
La finalul proiectului grupul țintă va deține competentele necesare ocupării postului vizat, va
fi capabil sa utilizeze echipamentele/programele folosite de către principalii angajatori de pe
piața muncii în domeniul urmărit, să se prezinte și să obțină un loc de muncă conform
domeniului studiat.
Proiectul va genera astfel un efect pozitiv pe termen lung pentru grupul țintă (181 de
persoane) prin dezvoltarea abilitaților interpersonale și competentelor specifice și practice
direct la angajatori, care să le permită fie accesul pe piața muncii, fie continuarea studiilor,
deci indirect proiectul contribuie la creșterea șanselor de ocupare a tuturor elevilor școlii și
implicit la scăderea șomajului în rândul acestora. În plus, prin crearea de medii de practică
inovative și a unui sistem informațional bidirecțional, stabil și de încredere între agenții
economice și unitatea de învățământ, proiectul contribuie la creșterea șanselor tinerilor din
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generațiile viitoare de la aceeași specializare sau de la specializări apropiate la o educație de
calitate care să-i pregătească și să le faciliteze angajarea.
Beneficiile proiectului vor fi cunoscute și multiplicate și în afara grupului țintă sau a unității de
învățământ sprijinite, prin intermediul rețelei de parteneri și de colaboratori, evenimentelor
dedicate, altor programe de formare desfășurate în afara proiectului la care acestea vor fi
popularizate.

CAPITOLUL 7
MENȚINEREA ȘI COMUNICAREA CU GRUPUL ȚINTĂ
Pentru realizarea obiectivelor proiectului, experții responsabili vor monitoriza permanent
participarea Grupului Țintă selectat la activitățile prevăzute. Dacă se constată absența
motivată/nemotivată peste limita admisă, se va contacta elevul și se va stabili modul de
recuperare a orelor.
Pentru menținerea în proiect a Grupului Țintă se au în vedere următoarele:
•

conștientizarea permanenta a grupului țintă cu privire la beneficiile proiectului;

•

flexibilizarea programului de instruire în funcție de disponibilitatea participanților;

•

beneficiarii selectați pentru finanțare participă la un atelier de lucru pentru comunicare

și dezbatere proceduri ce trebuie urmate. Expertul Responsabil grup țintă notifică participanții
în ceea ce privește desfășurarea acțiunii, comunică cu aceștia în vederea completării
chestionarelor, participă alături de aceștia la activități;
•

se va asigura o comunicare permanentă cu participanții grup țintă și cu agenții

economici pentru stagiile de practică;
•

se va asigura o comunicare permanentă cu participanții grup țintă și cu profesorii

pentru înregistrarea și dezvoltarea firmelor de exercițiu.
Mijloacele/canalele de comunicare cu grupul țintă:
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•

Pagină de social media dedicată proiectului-pagina de Facebook.

Domeniul social media reprezintă un canal foarte eficient de promovare, informare și
menținere a contactului cu beneficiarii direcți, o nouă formă de comunicare, tot mai utilizată
pentru creșterea notorietății și construcția de comunități asociate, care implică investiție
minimă și o modalitate de măsurare a rezultatelor maximă.
•

Comunicarea directă cu experții responsabili de grup țintă;

•

Site-ul web al unităților de învățământ.

Impactul estimat al proiectului asupra grupului țintă în domeniul integrării pe piața muncii se
fundamentează pe o serie de efecte multiplicatoare la nivelul fiecărui membru al grupului țintă
în parte, după cum urmează:
•

integrarea mai rapidă în programul școlar prin creșterea adaptabilității la acest tip de
mediu;

•

stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării
interpersonale și a relaționării cu alți membri ai comunității;

•

asigurarea unui cadru modern și sigur de desfășurare a stagiilor de practică;

•

simplificarea inserției pe piața muncii;

•

îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor;

•

lărgirea perspectivelor și a orizontului în plan profesional și personal și ridicarea
standardelor și a nivelului de trai.
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CAPITOLUL 8
DEPUNEREA DOSARELOR
Dosarele se vor depune la sediile unităților de învățământ, după cum urmează:
Unitatea de
învățământ

Persoana de contact

URSESCU IONELA
SOLICITANT - Liceul
Tehnologic "Vasile
Cocea" Moldovița

Date contact

Expert selecție și
menținere grup țintă 0754.293.210
Expert comunicare

MAIORESCU
IULIANA

PARTENER- Liceul
Tehnologic „Ion
Nistor” Vicovu de
Sus

Funcția în proiect

GALAN PETRICĂ

grup țintă și

0729.833.661

angajatori
Expert selecție și
menținere grup țintă

0762.661.196

Responsabilitatea respectării procedurii revine echipei de proiect.
Prezenta procedură se aplică în perioada de programare 2014- 2020 / perioada de derulare a
proiectului și este supusă revizuirii ori de câte ori prevederile legale sau cele care susțin
modificări menite a îmbunătăți modalitatea de lucru o impun.
CAPITOLUL 9
ANEXE LA PREZENTA METODOLOGIE
•
•

Anexa 1 – calendarul de selecție;
Cererea pentru înscriere în grupul țintă completata de către participant (Anexa 2 la
prezenta metodologie);

•

Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului-Anexa 3 la
prezenta metodologie;

•

Declarație apartenenta la etnie romă –Anexa 4 – la prezenta metodologie;

•

Declarație privind evitarea dublei finanțări – Anexa 5 – la prezenta metodologie;

•

Anexa 6 – Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
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•

Anexa 7 – Cerere de retragere din grupul țintă;

•

Anexa 8 – Formular de înregistrare grup țintă (conform Manualului Beneficiarului).

Lista persoanelor implicate în elaborarea și avizarea prezentei metodologii
Elemente
privind
Numele și
Funcția
Data
responsabilii/ prenumele
operațiunea
1
2
3
4
Ursescu Ionela
Expert selecție și
menținere grup țintăS
Iuliana
Expert
comunicare 23
Maiorescu
grup
țintă
și noiembrie
angajatori-S
2020
1
Colaboratori
Galan Petrică
Expert selecție și
menținere grup țintăP
Gheorghiță Florin Coordonator activități
partener
1.1 Verificat/
Avizat

Ciornei Irina

Semnătura

5

Manager Proiect

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul procedurii privind recrutarea și selecția experților din
cadrul proiectului
Ediția sau, după
Data de la care se aplică
Componenta
Modalitatea
caz, revizia în
prevederile ediției sau reviziei
revizuită
reviziei
cadrul ediției
ediției
1
2
3
4
2.1
Ediția 1
2.2
Revizia 1
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ANEXA 1
CALENDARUL SELECȚIEI GRUPULUI ȚINTĂ

ETAPA PERIOADA
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

23.11.2020 –
26.11.2020
27.11.2020
02.12.2020 08.12.2020
Luni – Vineri, orele
8:00 - 14:00
19.12.2020 –
11.12.2020

14.12.2020

14.12.2020 –
15.12.2020 orele 8:00
– 14:00
16.12.2020 17.12.2020

18.12.2020

ACTIVITATEA
Activități de informare elevi înscriși în anul școlar
2020–2021
Lansarea procedurii de selecție
Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul
liceului unde este înscris participantul
Verificarea și validarea dosarelor de candidatură
Publicarea rezultatelor evaluării dosarelor depuse:
• Avizierul liceului unde este înscris participantul
www.ltin.ro (Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de
Sus)
Depunerea contestațiilor:
Secretariatul liceului unde este înscris participantul
Analiza contestațiilor depuse
Publicarea rezultatelor evaluării contestațiilor și
publicarea listelor finale cu persoanele selectate în
Grupul Țintă:
• Avizierul liceului unde este înscris participantul
www.ltin.ro (Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de
Sus)

AVIZAT
MANAGER PROIECT
.........................
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ANEXA 2
CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Subsemnatul/a____________________________________________________
_____________, identificat(ă) cu _______, seria______, nr.______________,
având
CNP:
____________________________,
domiciliat/ă
în
_________________________________________________________________
,în
calitate
de
ELEV
al
Unității
de
învățământ
__________________________________________________, înscris în anul
școlar 2020 – 2021 în clasa / grupa _____________________________,
solicit înscrierea și participarea la proiectul „Stagii de practică pentru elevi,
primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290, implementat
de către LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVITA, în parteneriat cu LICEUL
TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS.
Menționez că sunt de acord să fac parte din lista de rezerve, în cazul în care, întro primă etapă, nu voi fi selectat să fac parte din grupul țintă.

Semnătura

Data

________________________

________________________
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ANEXA 2.1
CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Subsemnatul/a____________________________________________________
_____________, identificat(ă) cu _______, seria______, nr.______________,
având
CNP:
____________________________,
domiciliat/ă
în
_________________________________________________________________
,în
calitate
de
părinte/tutore
al
ELEVULUI
__________________________________________________, înscris în anul
școlar 2020 – 2021 în clasa / grupa _____________________________,
solicit înscrierea și participarea copilului mai sus menționat la proiectul „Stagii
de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes” –
POCU/633/6/14/ 132290, implementat de către LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA"
MOLDOVITA, în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS.
Menționez că sunt de acord să facă parte din lista de rezerve, în cazul în care,
într-o primă etapă, nu va fi selectat să facă parte din grupul țintă!

Semnătura

Data

________________________

________________________
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ANEXA 3
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT PRIVIND PARTICIPAREA
LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Subsemnatul/a____________________________________________________
_____________, identificat(ă) cu _______, seria______, nr.______________,
având
CNP:
____________________________,
domiciliat/ă
în
_________________________________________________________________
,
în
calitate
de
ELEV
înscris
la
unitatea
de
învățământ__________________________________________, în anul școlar
2020-2021 în grupa/clasa _______________________.
în cazul în care voi fi selectat să fac parte din grupul țintă al proiectului „Stagii de
practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/
132290, implementat de către LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVITA, în
parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS, mă angajez să
particip la activitățile destinate grupului țintă din cadrul proiectului.
În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive
întemeiate, ce nu-mi pot fi imputabile, mă voi afla în imposibilitatea de a
participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului
proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului
(în cazul în care am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau
în maxim 5 zile după producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea
unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu
pot fi imputabile persoanei selectate).

Semnătura
________________________

Data
________________________
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ANEXA 3.1
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT PRIVIND PARTICIPAREA
LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Subsemnatul/a____________________________________________________
_____________, identificat(ă) cu _______, seria______, nr.______________,
având
CNP:
____________________________,
domiciliat/ă
în
_________________________________________________________________
, în calitate de părinte/tutore al ELEVULUI......................................................
înscris
la
unitatea
de
învățământ__________________________________________, în anul școlar
2020-2021 în grupa/clasa _______________________.
în cazul în care copilul fi selectat să facă parte din grupul țintă al proiectului
„Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes” –
POCU/633/6/14/ 132290, implementat de către LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA"
MOLDOVITA, în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS, mă
angajez ca acesta va participa la activitățile destinate grupului țintă din cadrul
proiectului.
În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive
întemeiate, ce nu-i pot fi imputabile, se va afla în imposibilitatea de a participa
la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului proiectului acest
lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care
am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile
după producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de
retragere din grupul țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu pot fi imputabile
persoanei selectate).

Semnătura
________________________

Data
________________________
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ANEXA 4
DECLARAȚIE DE APARTENENȚĂ LA ETNIE ROMĂ

(se va completa doar dacă este cazul)
Subsemnatul/a
....................................................................................................................,
domiciliat/ă în ……………………………………….………… str.............................................
nr. ........... bl. ........... sc. .................. ap. .............. județul/sectorul
…………………………………………………, posesor al actului de identitate ................ seria
.............. nr. ……………............ eliberat de …………………………………., la data de
………………………, CNP ………………………………………, declar pe propria răspundere ca
sunt persoana de etnie romă.

Nume și prenume: ………………………………………………………
Semnătura ………………………………………………………
Data ………………………………………………………
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ANEXA 4.1
DECLARAȚIE DE APARTENENȚĂ LA ETNIE ROMĂ

(se va completa doar dacă este cazul)
Subsemnatul/a
....................................................................................................................,
domiciliat/ă în ……………………………………….………… str.............................................
nr. ........... bl. ........... sc. .................. ap. .............. județul/sectorul
…………………………………………………, posesor al actului de identitate ................ seria
.............. nr. ……………............ eliberat de …………………………………., la data de
………………………, CNP ………………………………………, în calitate de părinte/tutore
legal al ELEVUL....................................................declar pe propria răspundere
ca acesta este de etnie romă.

Nume și prenume: ………………………………………………………
Semnătura ………………………………………………………
Data ………………………………………………………
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ANEXA 5
DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

Subsemnatul/a____________________________________________________
_____________,
în
calitate
ELEV,
înscris
la
unitatea
de
învățământ____________________________________, în anul școlar 20202021 în grupa/clasa_________________,
identificat(ă) cu _______,
seria______,
nr.______________,
având
CNP:
____________________________,
domiciliat/ă
în
_________________________________________________________________
, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, luând act de
termenii și condițiile de participare la activitățile proiectului Stagii de practică
pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290,
implementat de către LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA, în parteneriat
cu LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS,
declar pe propria răspundere că nu beneficiez și nu fac parte din grupul țintă al
unui alt proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: Educație și competențe,
Operațiunea Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC
și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI ”.
Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului/ei atrage după sine
excluderea din activitățile proiectului și acordarea de despăgubiri financiare
constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în
momentul descoperirii falsului.

Semnătura ____________________Data ________________________
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ANEXA 5.1
DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

Subsemnatul/a____________________________________________________
_____________, identificat(ă) cu _______, seria______, nr.______________,
având
CNP:
____________________________,
domiciliat/ă
în
_________________________________________________________________
, în calitate părinte/tutore legal al ELEVULUI________________, înscris la
unitatea de învățământ____________________________________, în anul
școlar 2020-2021 în grupa/clasa_________________, cunoscând prevederile
Codului penal privind falsul în declarații, luând act de termenii și condițiile de
participare la activitățile proiectului Stagii de practică pentru elevi, primul pas
pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290, implementat de către
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA, în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC
"ION NISTOR" VICOVU DE SUS,
declar pe propria răspundere că acesta nu beneficiază și nu face parte din
grupul țintă al unui alt proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: Educație și
competențe, Operațiunea Creșterea participării la programe de învățare la locul
de munca a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI ”.
Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului/ei atrage după sine
excluderea din activitățile proiectului și acordarea de despăgubiri financiare
constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în
momentul descoperirii falsului.

Semnătura ____________________Data ________________________
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ANEXA 6
NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Secțiunea 1: Fișă de informații
Sunteți rugat/ă să citiți aceste informații cu multă atenție și să adresați orice
întrebare referitoare la participarea în acest proiect, înainte de accepta să
participați și să vă dați acordul final în scris.
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA și LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR"
VICOVU DE SUS în calitate de Operatori asigură prelucrarea următoarelor date cu

caracter personal ale participanților, prin personalul special autorizat:
a)
categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa domiciliu,
locul de reședință, date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, seria și numărul
actului de identitate, mediu de proveniență, localizare geografică, gen, vârsta,
situație familială, situația pe piața forței de muncă, ocupația, funcția, educația,
imagini și înregistrări video.
b)
categorii de date cu caracter special: cod numeric personal (CNP),
categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică;
Datele personale furnizate de dumneavoastră sau ale copilului dumneavoastră
în calitate de persoană înscrisă în procedura de selecție grup țintă sau de
participant la activitățile proiectului, în mod voluntar, notate pe propria
răspundere pe formularele-tip folosite în procesul de înregistrare în grupul țintă
și/sau în documentele de raportare a activităților dar și copiile după
documentele de identitate, de stare civilă, studii și calificări, sunt necesare în
contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind executarea contractului de
finanțare nr. 10567/23.09.2020, pentru proiectul „Stagii de practică pentru
elevi, primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290.
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:
a)
Orientări privind operațiunile de finanțare în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020;
b)
Ghidul solicitantului – Condiții specifice;
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c)
d)
e)

Contract de finanțare și anexele acestuia;
Legislația națională și europeană aplicabilă;
Manualul Beneficiarului.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal. Suntem obligați prin
contractul de finanțare nr. 10567/23.09.2020 și prin legislația aplicabilă în
vigoare să raportăm toate informațiile colectate autorităților competente.
Destinatarii informațiilor sunt: Ministerul Fondurilor Europene în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și
Organismul Intermediar Ministerul Educației Naționale.
Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de
prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopurile menționate,
stocare, ștergere.
Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor
cu caracter personal sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul
la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu
face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale,
astfel cum acestea sunt stabilite sau dacă aveți întrebări cu privire la aceste
aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printr-un
email la irinaperijoc@yahoo.com, manager de proiect.
Secțiunea 2: Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care
le colectează și le deține Beneficiarul și Partenerul acestuia (LICEUL TEHNOLOGIC
"VASILE COCEA" MOLDOVIȚA și LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS)
Prin semnarea și acceptarea prezentului document eu:
Nume, Prenume: ___________________________________
Adresa:
___________________________________
Telefon:
___________________________________
E-mail
___________________________________
Declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele
personale vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile
Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) și legislației române cu privire la
protecția datelor cu caracter personal.
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Am luat la cunoștință prevederile legale care impun necesitatea de colectare și
procesare a datelor mele cu caracter personal, pe care le furnizez benevol către
Unitatea de învățământ (nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință,
date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, mediu de proveniență, localizare
geografică, gen, vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă,
ocupația, funcția, educația, cod numeric personal (CNP), seria și numărul actului
de identitate, categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea
rasială sau etnică), în următoarele scopuri:
a.
Participarea la procesul de selecția în grupul țintă al proiectului
b.
Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților în
care particip (invitații evenimente, informări despre diverse manifestări,
planificarea activităților, acordare de instrumente de sprijin, burse, premii și
altele) de la unitatea de învățământ.
c.
Chestionare de feedback cu privire la activitățile în care particip
d.
Prelucrare în scopuri statistice și de promovare obligatorie conform
legislației aplicabile cu privire la rezultatele activităților în care particip
Îmi exprim consimțământul privind colectarea și procesarea imaginilor și
înregistrărilor video, în următoarele scopuri:
Publicarea de fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale proiectului:
website, Facebook
☐ Da
☐ Nu
Transferul de date:
Sunt de acord ca Unitatea de învățământ (LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA"
MOLDOVIȚA și LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS) să transmită aceste
date, după caz către Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Capital Uman, Organismul
Intermediar Ministerul Educației Naționale.
Am fost informat/ă că drepturile mele sunt următoarele: pot să îmi retrag
oricând doresc consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita
rectificarea, actualizarea sau ștergerea, datelor mele, mă pot opune sau pot să
restricționez prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de comunicare
specificate mai jos, pot să solicit informații privind datele mele stocate de către
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unitatea de învățământ; pot solicita să nu fiu supus unei decizii individualizate
bazate exclusiv pe prelucrare automată; pot depune o plângere la autoritatea de
supraveghere în cazul în care mi-au fost încălcate drepturile mai sus menționate.
Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către
Unitatea de învățământ și drepturile dumneavoastră legate de acest aspect
precum și pentru informații suplimentare vă puteți adresa astfel:
ne puteți scrie pe adresa de e-mail irinaperijoc@yahoo.com,.
ne puteți comunica solicitarea dumneavoastră la numerele de telefon
0749.113.344, între orele 09.00 – 16.00, de Luni – Vineri;
adresați o solicitare scrisă, datată și semnată, la sediul/secretariatul
unității de învățământ (LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA sau LICEUL
TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS, după caz);
Responsabilul de grup țintă sau managerul de proiect vă va contacta și veți
primi răspuns la solicitare în cel mai scurt timp posibil.

Data

Semnătura,
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ANEXA 6.1
NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Secțiunea 1: Fișă de informații
Sunteți rugat/ă să citiți aceste informații cu multă atenție și să adresați orice
întrebare referitoare la participarea în acest proiect, înainte de accepta să
participați și să vă dați acordul final în scris.
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA și LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR"
VICOVU DE SUS în calitate de Operatori asigură prelucrarea următoarelor date cu

caracter personal ale participanților, prin personalul special autorizat:
a)
categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa domiciliu,
locul de reședință, date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, seria și numărul
actului de identitate, mediu de proveniență, localizare geografică, gen, vârsta,
situație familială, situația pe piața forței de muncă, ocupația, funcția, educația,
imagini și înregistrări video.
b)
categorii de date cu caracter special: cod numeric personal (CNP),
categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică;
Datele personale furnizate de dumneavoastră sau ale copilului dumneavoastră
în calitate de persoană înscrisă în procedura de selecție grup țintă sau de
participant la activitățile proiectului, în mod voluntar, notate pe propria
răspundere pe formularele-tip folosite în procesul de înregistrare în grupul țintă
și/sau în documentele de raportare a activităților dar și copiile după
documentele de identitate, de stare civilă, studii și calificări, sunt necesare în
contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind executarea contractului de
finanțare nr. 10567/23.09.2020, pentru proiectul „Stagii de practică pentru
elevi, primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290.
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:
a)
Orientări privind operațiunile de finanțare în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020;
b)
Ghidul solicitantului – Condiții specifice;
c)
Contract de finanțare și anexele acestuia;
d)
Legislația națională și europeană aplicabilă;
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e)

Manualul Beneficiarului.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal. Suntem obligați prin
contractul de finanțare nr. 10567/23.09.2020 și prin legislația aplicabilă în
vigoare să raportăm toate informațiile colectate autorităților competente.
Destinatarii informațiilor sunt: Ministerul Fondurilor Europene în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și
Organismul Intermediar Ministerul Educației Naționale.
Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de
prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopurile menționate,
stocare, ștergere.
Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor
cu caracter personal sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul
la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu
face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale,
astfel cum acestea sunt stabilite sau dacă aveți întrebări cu privire la aceste
aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printr-un
email la irinaperijoc@yahoo.com, manager de proiect.
Secțiunea 2: Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care
le colectează și le deține Beneficiarul și Partenerul acestuia (LICEUL TEHNOLOGIC
"VASILE COCEA" MOLDOVIȚA și LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS)
Prin semnarea și acceptarea prezentului document eu:
Nume, Prenume: ___________________________________
Adresa:
___________________________________
Telefon:
___________________________________
E-mail
___________________________________
Declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele
personale vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile
Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) și legislației române cu privire la
protecția datelor cu caracter personal.
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Am luat la cunoștință prevederile legale care impun necesitatea de colectare și
procesare a datelor mele cu caracter personal, pe care le furnizez benevol către
Unitatea de învățământ (nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință,
date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, mediu de proveniență, localizare
geografică, gen, vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă,
ocupația, funcția, educația, cod numeric personal (CNP), seria și numărul actului
de identitate, categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea
rasială sau etnică), în următoarele scopuri:
a.
Participarea la procesul de selecția în grupul țintă al proiectului
b.
Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților în
care particip (invitații evenimente, informări despre diverse manifestări,
planificarea activităților, acordare de instrumente de sprijin, burse, premii și
altele) de la unitatea de învățământ.
c.
Chestionare de feedback cu privire la activitățile în care particip
d.
Prelucrare în scopuri statistice și de promovare obligatorie conform
legislației aplicabile cu privire la rezultatele activităților în care particip
Îmi exprim consimțământul privind colectarea și procesarea imaginilor și
înregistrărilor video, în următoarele scopuri:
Publicarea de fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale proiectului:
website, Facebook
☐ Da
☐ Nu
Transferul de date:
Sunt de acord ca Unitatea de învățământ (LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA"
MOLDOVIȚA și LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS) să transmită aceste
date, după caz către Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Capital Uman, Organismul
Intermediar Ministerul Educației Naționale.
Am fost informat/ă că drepturile mele sunt următoarele: pot să îmi retrag
oricând doresc consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita
rectificarea, actualizarea sau ștergerea, datelor mele, mă pot opune sau pot să
restricționez prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de comunicare
specificate mai jos, pot să solicit informații privind datele mele stocate de către
unitatea de învățământ; pot solicita să nu fiu supus unei decizii individualizate
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bazate exclusiv pe prelucrare automată; pot depune o plângere la autoritatea de
supraveghere în cazul în care mi-au fost încălcate drepturile mai sus menționate.
Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către
Unitatea de învățământ și drepturile dumneavoastră legate de acest aspect
precum și pentru informații suplimentare vă puteți adresa astfel:
ne puteți scrie pe adresa de e-mail irinaperijoc@yahoo.com,.
ne puteți comunica solicitarea dumneavoastră la numerele de telefon
0749.113.344, între orele 09.00 – 16.00, de Luni – Vineri;
adresați o solicitare scrisă, datată și semnată, la sediul/secretariatul
unității de învățământ (LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA sau LICEUL
TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS, după caz);
Responsabilul de grup țintă sau managerul de proiect vă va contacta și veți
primi răspuns la solicitare în cel mai scurt timp posibil.

Semnătura
________________________

Data
________________________
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ANEXA 7
CERERE DE RETRAGERE DIN GRUPUL ȚINTĂ

Subsemnatul/a____________________________________________________
____________________,
în
calitate
de
ELEV,
________________________________________________, identificat(ă) cu
_______,
seria________,
nr._______________,
având
CNP:
_______________________,
domiciliat/ă
în
_________________________________________________________________
_______,
înscris(ă) în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru
o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290, implementat de către LICEUL
TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC "ION
NISTOR" VICOVU DE SUS, vă rog să-mi aprobați retragerea din proiect.
Menționez că motivul retragerii din proiect este:
_________________________________________________________________
___________________
_________________________________________________________________
___________________

Semnătura
________________________

Data
________________________
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ANEXA 7.1
CERERE DE RETRAGERE DIN GRUPUL ȚINTĂ

Subsemnatul/a____________________________________________________
____________________,
identificat(ă)
cu
_______,
seria________,
nr._______________, având CNP: _______________________, domiciliat/ă în
_________________________________________________________________
_______,în
calitate
de
părinte/tutore
legal
al
ELEVULUI,
________________________________________________,
înscris(ă) în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru
o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290, implementat de către LICEUL
TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVIȚA în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC "ION
NISTOR" VICOVU DE SUS, vă rog să-mi aprobați retragerea din proiect a copilului
minor.
Menționez că motivul retragerii din proiect este:
_________________________________________________________________
___________________
_________________________________________________________________
___________________

Semnătura
________________________

Data
________________________
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