
















































































 

   

Proiect Operațoonal Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Prioritatea de investiții: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație 

sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea 

în aplicare a “garanției pentru tineret” 

Titlul proiectului: ”NEETs do it”, SMIS 150796 

Beneficiar: Asociația The Better Making Organisation, RCG CONSULTING GROUP SRL, World Vision România 

POCU/909/2/4/150796 

 

 Anexa 1 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

 

 

Subsemnatul/ Subsemnata ........................................................................................, cu domiciliul în 

localitatea ............................................, str. ......................................., nr. ..........., bl. ..............., sc. 

.............ap. ......, județ................................CNP ............................................, posesoare/posesor al 

actului de identitate B.I /CI seria ......... , nr. .................., telefon ..............................., solicit înscrierea 

în grupul țintă din cadrul proiectului ”NEETs do IT”, POCU/909/2/4/150796, pentru a participa 

la activitățile proiectului și pentru a beneficia de măsurile de sprijin oferite.  

 

Declar pe propria răspundere că am fost informat de activitățile, serviciile și măsurile de sprijin 

oferite în cadrul proiectului (mai sus menționat) și îmi exprim disponibilitatea de a participa la 

toate activitățile organizate în cadrul proiectului, conform Metodologiei de selecție a grupului țintă 

care mi-a fost adusă la cunoștință.  

 

Anexez acestei cereri următoarele documente: 

▪ Copie CI/BI valabil; 

▪ Adeverință de șomaj/ alt document care justifică calitatea de șomer (a se menționa 

documentul): ............................................................................................ 

 

 

Data: 

Nume și prenume: 

Semnătura: 
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Anexa 2 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL 

ȚINTĂ 

 

 

Prin prezenta, subsemnatul/ subsemnata ........................................................................................, cu 

domiciliul în localitatea ............................................, str. ......................................., nr. ..........., bl. 

..............., sc. .............ap. ......, județ................................, CNP ............................................, 

posesoare/posesor al actului de identitate B.I /CI seria ......... , nr. .................., telefon 

..............................., în calitate de participant la procedura de identificare, recrutare și selecție grup 

țintă, declar faptul că fac parte din categoriile de grup țintă, îndeplinind cumulativ următoarele 

condiții obligatorii (vor fi bifate toate criteriile): 

□ Șomer înregistrat în evidența AJOFM - Serviciul Public de Oupare;   

□ Nu urmez în prezent o formă de învățământ/ nu particip în prezent la activități de formare 

profesională (ex.: cursuri de calificare, recalificare profesională, alte cursuri de formare 

profesională) 

□ Am vârsta cuprinsă în intervalul 16 ani - 29 ani; 

□ Domiciliul/reședința se află într-una din regiunile de dezvoltare acceptate (Nord-Vest, 

Nord-Est, Vest, Centru)  

 

De asemnea, menționez faptul că mă încadrez într următoarele subcategorii Grup țintă prezentate 

mai jos (vor fi bifate doar opțiunile în care vă încadrați):   

□ Domiciliul/reședința - zona rurală; 

□ Domiciliul/ reședința - zona urbană; 
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□ Etnie - română; 

□ Etnie - romă; 

□ Altă naționalitate; 

 

Subsemnatul/a declar pe propria răspundere că fac parte din grupul țintă menționat mai sus fiind 

eligibil în cadrul proiectului  ”NEETs do it”, SMIS 150796”.  

 

 

 

Data: 

Nume și prenume: 

 

 

Semnătura: 
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ANEXA 3 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 

Prin prezenta, subsemnatul/ subsemnata ........................................................................................, cu 

domiciliul în localitatea ............................................, str. ......................................., nr. ..........., bl. 

..............., sc. .............ap. ......, județ................................, CNP ............................................, 

posesoare/posesor al actului de identitate B.I /CI seria ......... , nr. .................., telefon 

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

 

 cunoscând prevederile din Codul Penal al României cu privire la falsul în declarații, luând act de 

termenii și condițiile de participare la activitățile proiectului “NEETs do it!, cod MYSMIS 150796, 

declar pe proprie răspundere sub sancțiunea legii, că:  

□ nu am beneficiat și nu beneficiez în prezent de activități de formare în domeniul 

”Competențelor Antreprenoriale” - curs de formare acreditat ANC, finanțate prin POCU 

2014-2020, din alte programe europene de finanțare nerambursabilă sau de la bugetul de 

stat; 

□ nu beneficiez în prezent de activități de consiliere și orientare în carieră finanțate prin 

POCU 2014-2020, din alte programe europene de finanțare nerambursabilă sau de la 

bugetul de stat; 

□ nu beneficiez în prezent de activități de mediere pe piața muncii finanțate prin POCU 

2014-2020, din alte programe europene de finanțare nerambursabilă sau de la bugetul de 

stat; 

□ nu beneficiez în prezent de activități de consultanță în dezvoltarea unei afaceri, finanțațe 

prin POCU 2014-2020, din alte programe europene de finanțare nerambursabilă sau de la 

bugetul de stat; 
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□ nu beneficiez în prezent de activități de e-learning prin acces gratuit la cursuri online în 

cadrul unei platforme de e-learning, finanțațe prin POCU 2014-2020, din alte programe 

europene de finanțare nerambursabilă sau de la bugetul de stat; 

 

 

 

Data: 

 

Nume și prenume: 

 

 

Semnătura: 
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ANEXA 4a 

 

 

NOTĂ INFORMARE și CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL - reprezentant tânăr din categoria NEETs  

 (16 -18 ani) 

 

Stimate părinte/reprezentant legal al participantului,  

 

Ne luăm angajamentul de a vă păstra datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi 

securitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

Prezenta informare explică modul în care: 

⎯ ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", cu sediul în Municipiul Cluj-

Napoca, str. Ion Andreescu nr. 1, jud. Cluj 

⎯ RCG CONSULTING GROUP SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Andreescu 

nr. 1, jud. Cluj 

⎯ FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. 

Republicii, nr. 70, județul Cluj  

în calitate de operatori de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal cu 

privire la persoana dvs., in calitate de reprezentant legal al minorului, și care sunt colectate la 

momentul înscrierii și/sau participării la activitățile proiectului.  

 

→ Datele cu caracter personal prelucrate  

Colectăm, stocăm și folosim datele dvs. cu caracter personal care includ informațiile dvs. personale 

precum: nume, prenume, datele din cartea de identitate, semnătură. 

 

→ Scopul prelucrării  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:  

a) numele, prenumele, datele din cartea de identitate, semnătura dvs., vor fi colectate la 

completarea documentelor de înscriere și vor fi folosite pentru înscrierea minorului în 

grupul tintă prin semnarea documentelor necesare, alaturi de acesta, pentru un 

consimțământ valabil;  



   

 

 

b) numele, prenumele, datele din cartea de identitate, semnătura în vederea raportării și 

verificării activităților de proiect de către AM POCU și OIR POCU NORD-EST, de asemenea, 

acestea vor fi transmise și către ofițerul de proiect în vederea monitorizării activității.  

 

Datele cu caracter personal ale minorului aflat în întreținere/ pentru care aveți calitatea de părinte/ 

reprezenant legal vor fi prelucrate în următoarele scopuri: 

a) numele, prenumele, datele din cartea de identitate, semnătura, vor fi colectate la completarea 

documentelor de înscriere și vor fi folosite pentru înscrierea în grupul țintă prin semnarea 

documentelor necesare, alături de acesta, pentru un consimțământ valabil;  

b) datele din cartea de identitate vor fi colectate cu ocazia întocmirii dosarelor de indicatori, a 

dosarelor de înscriere și finalizare a cursului de formare profesională, a documentației 

întocmită în serviciile de mediere pe piața muncii, respectiv de consiliere și orientare în 

carieră și în dosarele generate de activitatea de consultanță în dezvoltarea afacerii; 

c) Suplimentar, minorului îi pot fi solicitate și alte date cu caracter personal și documente 

necesare intergării acestuia în măsurile de sprijin, cum ar fi: date din certificatul de naștere, 

adeverință medicală, diplome de studii - în scopul înscrierii la SPO - Serviciul Public de 

Ocupare și/sau a participării al cursurile de formare profesională organizate prin proiect.  

d) datele din cartea de identitate vor fi colectate cu ocazia întocmirii dosarelor de înscriere la 

Serviciul Public de Ocupare (dacă este cazul) și cu ocazia înființării firmelor (dacă este cazul)   

și vor fi folosite în scopul confirmării identității și întocmirea documentelor necesare;  

e) numele, prenumele, datele din cartea de identitate, semnătura în vederea raportării și 

verificării activităților de proiect de către AM POCU și OIR POCU NORD-EST, de asemenea, 

acestea vor fi transmise și către ofițerul de proiect în vederea monitorizării activității. 

f) imaginea și vocea vor fi colectate cu ocazia desfășurării activităților în format online și vor fi 

folosite pentru desfasurarea activitatilor din proiect in format online. 

g) datele bancare pot fi colectate cu ocazia intocmirii contractelor de acordare a subvențiilor si 

vor fi folosite pentru acordarea acestei măsuri de sprijin (după caz). 

 

→  Care este temeiul de prelucrare a acestor date? 

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele personale vizează participarea tânărului NEETs 

la activitățile proiectului, participare pentru care este necesar în primul rând consimțământul dvs., 

acordat în mod expres.  

De asemenea, din momentul în care este exprimat consimțământul privind participarea minorului la 

activitățile derulate în cadrul proiectului ”NEETs do it!”– SMIS 150796, prelucrarea datelor cu 

caracter personal are ca temei acceptarea obligației impusă prin Ghidul Solicitantului care stă la baza 

finanțării prezentului proiect, respectiv legislația aferentă derulării activităților de formare 

profesională, consiliere și orientare în carieră, respectiv mediere pe piața muncii.  

 

→ Metodele, locul de prelucrare și locul de stocare a datelor cu caracter personal  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, echității și 

transparenței.  Vă asigurăm că am luat și păstrăm măsurile de securitate, tehnice și organizatorice 



   

 

 

corespunzătoare care să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și 

distrugerea, pierderea, modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal 

transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor 

instrumente tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.  

Datele dvs. prelucrate sunt stocate la sediul nostru social și/sau la sediul instituțiilor responsabile cu 

monitorizarea activității (Autoritatea de Management și Organismul Intermediar Program 

Operațional Capital Uman, din subordinea Ministerului Fondurilor Europene). 

Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus. Persoanele 

autorizate să prelucreze datele vor șterge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal care 

nu sunt necesare în scopurile de mai sus.  

 

→  Perioada de păstrare a datelor  

Datele dvs. cu caracter personal colectate vor fi păstrate pe întreaga durată a colaborării și pe o 

perioadă ulterioară acesteia, dar nu mai mult de 10 ani conform obligațiilor asumate prin contractul 

de finanțare privind arhivarea documentației proiectului, respectiv monitorizarea rezultatelor 

obținute în cadrul acestuia pentru o perioadă de minim 10 ani de la finalizarea perioadei de 

implementare a proiectului. 

 

→  Diseminarea, distribuirea și comunicarea datelor  

Datele tale cu caracter personal vor fi diseminate numai în măsura în care este necesar pentru Lider 

de proiect ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", Parterner 1 - RCG 

CONSULTING GROUP SRL  și Partener 2 -  FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA,  să 

îndeplinească obligațiile prevăzute de lege sau regulamente și/sau să își îndeplinească obligațiile 

care le revin în calitate de agenți economici.  

Datele dvs. pot fi prelucrate de angajații noștri/echipa de proiect, autorizați să prelucreze datele în 

scopurile menționate mai sus. De asemenea, datele dvs. pot fi prelucrate de către persoanele 

autorizate să întrețină și să dezvolte sistemul informatic al grupului, de către societățile care 

furnizează servicii informatice și electronice sau de stocare, în aceleași scopuri, în calitate de 

procesatori de date cu caracter personal și pentru perioada strict necesară pentru a furniza astfel de 

servicii.  

⎯ Datele dvs. pot fi distribuite autorităților, în cazul în care sunt solicitate în baza unui temei 

legal. 

⎯ Entitățile/persoanele fizice menționate mai sus vor acționa în calitate de operatori autonomi 

de date cu caracter personal sau, după caz, de procesatori de date cu caracter personal.  

⎯ Lista acestor persoane/entități este păstrată la zi și este disponibilă la cerere.  

 

→ Dreptul de a accesa, actualiza, corecta și completa datele tale, de a obiecta cu privire la 

prelucrare și de a depune reclamații  

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele:  

▪ originea datelor cu caracter personal; 



   

 

 

▪ scopul și metodele de prelucrare a datelor;  

▪ raționamentul aplicat datelor prelucrate electronic;  

▪ identitatea operatorului de date cu caracter personal și a procesatorilor de date cu caracter 

personal;  

▪ identitatea persoanelor sau categoriilor de persoane cărora li se pot transmite datele cu 

caracter personal, sau care ar putea obține datele în calitate de reprezentanți desemnați de 

către Liderul de proiect  ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", 

Partenerul 1 - RCG CONSULTING GROUP SRL sau Partenerul 2 -  FUNDAȚIA WORLD 

VISION ROMÂNIA. 

 

Aveți dreptul de a:  

a) cere actualizarea, corectarea și completarea datelor dvs. cu caracter personal;  

b) cere limitarea prelucrării la obiectul consimțământului pe care l-ați acordat prin acceptarea 

prezenței informări;  

c) cere ștergerea, anonimizarea sau blocarea oricăror date cu caracter personal prelucrate ilegal;  

d) solicita o declarație prin care să se ateste faptul că persoanele/societățile cărora le comunicăm 

sau diseminam datele dvs. cu caracter personal au fost informate cu privire la realizarea 

oricărora din cererile de la punctele (a) și (b) de mai sus, cu excepția cazului în care acest 

lucru se dovedește a fi imposibil sau a presupune un efort care este în mod clar 

disproporționat față de dreptul care trebuie protejat;  

e) obține, într-un format utilizat în mod obișnuit și lizibil de dispozitive electronice, datele cu 

caracter personal pe care ni le-ați transmis.  

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, te rugăm să contactați prin e-mail Responsabilul nostru 

cu protecția datelor la adresa de e-mail: office@rcgconsulting.ro. 

În cazul în care credeți că noi sau o persoană/societate căreia i-am comunicat datele dvs. cu caracter 

personal v-a încălcat drepturile, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având adresa în București,   B-dul G-ral. Gheorghe 

Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, România și la alte autorități competente de 

supraveghere.  

 

→ Informațiile de contact ale operatorului de date cu caracter personal și ale responsabilului cu 

protecția datelor  

ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", RCG CONSULTING GROUP SRL și 

FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA acționează în calitate de Operatori de date cu caracter 

personal pentru datelor tale cu caracter personal, având sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion 

Andreescu nr. 1, jud. Cluj, respectiv, Municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 70,  jud. Cluj.  

Pentru a ne contacta cu privire la aceste drepturi, te rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa 

office@rcgconsulting.ro.  

 

 

 

mailto:office@rcgconsulting.ro
mailto:office@rcgconsulting.ro


   

 

 

 

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații cu privire la modul în care vă puteți exercita 

drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail indicată.  

 

Am luat la cunoștință și am înțeles deplin prezenta informare, sunt de acord cu prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal și a minorului pentru care am calitatea de părinte/reprezentant 

legal, în toate scopurile menționate mai sus.  

 

 

Nume prenume Părinte/Reprezentant legal: 

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

 

Semnătura.....................................................  

 

Data:............................................................. 
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ANEXA 4b 

 

 

NOTA INFORMARE și CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL   

(Tânăr NEETs, 16 -18 ani) 

 

Stimate participant, 

 

Ne luăm angajamentul de a-ti păstra datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi 

Securitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. Ne asiguram ca datele tale cu caracter personal sunt in siguranta astfel: 

Prezenta informare explică modul în care: 

⎯ ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", cu sediul în Municipiul Cluj-

Napoca, str. Ion Andreescu nr. 1, jud. Cluj 

⎯ RCG CONSULTING GROUP SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Andreescu 

nr. 1, jud. Cluj 

⎯ FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. 

Republicii, nr. 70, județul Cluj  

în calitate de operatori de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal cu 

privire la persoana ta, care sunt colectate la momentul înscrierii și/sau participării la activitățile 

proiectului.  

 

→  Datele cu caracter personal prelucrate  

Colectăm, stocăm și folosim datele tale cu caracter personal care includ informațiile tale personale 

precum: nume, prenume, datele din cartea de identitate, date cu privire la studii, forme de 

învățământ absolvite/ în curs,  etnie, statut pe piața muncii, nivel ocupabilitate, voce, imagine, date 

bancare, e-mail, nr. telefon, semnătura.  

 

→  Scopul prelucrării  

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:  
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a) numele, prenumele, datele din cartea de identitate, semnătura dvs., vor fi colectate la 

completarea documentelor de înscriere și vor fi folosite pentru înscrierea în grupul țintă prin 

semnarea documentelor necesare, alături de acesta, pentru un consimțământ valabil;  

b) datele din cartea de identitate vor fi colectate cu ocazia întocmirii dosarelor de indicatori, a 

dosarelor de înscriere și finalizare a cursului de formare profesională, a documentației 

întocmită în serviciile de mediere pe piața muncii, respectiv de consiliere și orientare în 

carieră și în dosarele generate de activitatea de consultanță în dezvoltarea afacerii. 

c) datele din cartea de identitate vor fi colectate cu ocazia întocmirii dosarelor de înscriere la 

Serviciul Public de Ocupare (dacă este cazul) și cu ocazia înființării firmelor (dacă este cazul)   

și vor fi folosite în scopul confirmării identității dvs. și întocmirea documentelor necesare;  

d) numele, prenumele, datele din cartea de identitate, semnătura în vederea raportării și 

verificării activităților de proiect de către AM POCU și OIR POCU NORD-EST, de asemenea, 

acestea vor fi transmise și către ofițerul de proiect în vederea monitorizării activității. 

e) imaginea și vocea ta vor fi colectate cu ocazia desfășurării activităților în format online și vor 

fi folosite pentru desfasurarea activitatilor din proiect in format online. 

f) datele bancare pot fi colectate cu ocazia intocmirii contractelor de acordare a subvențiilor si 

vor fi folosite pentru acordarea acestei măsuri de sprijin (după caz). 

g) Suplimentar, vor fi solicitate și alte date cu caracter personal și/sau documente care conține 

date cu caracter personal în scopul participării dvs. la măsurile de sprijin, cum ar fi: date din 

certificatul de naștere, adeverință medicală, diplome de studii - în scopul înscrierii la SPO - 

Serviciul Public de Ocupare și/sau a participării al cursurile de formare profesională 

organizate prin proiect.  

 

→  Care este temeiul de prelucrare a acestor date? 

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele tale personale vizează participarea dvs. În 

calitate de tânăr NEETs la activitățile proiectului, participare pentru care este necesar în primul rând 

consimțământul dvs., acordat în mod expres.  

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele personale vizează participarea tânărului NEETs 

la activitățile proiectului, participare pentru care este necesar în primul rând consimțământul dvs., 

acordat în mod expres.  

De asemenea, din momentul în care este exprimat consimțământul privind participarea la 

activitățile derulate în cadrul proiectului ”NEETs do it!”– SMIS 150796, prelucrarea datelor cu 

caracter personal are ca temei acceptarea obligației impusă prin Ghidul Solicitantului care stă la baza 
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finanțării prezentului proiect, respectiv legislația aferentă derulării activităților de formare 

profesională, consiliere și orientare în carieră, respectiv mediere pe piața muncii.  

 

→ Metodele, locul de prelucrare și locul de stocare a datelor cu caracter personal  

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, echității și 

transparenței.  Te asigurăm că am luat și păstrăm măsurile de securitate, tehnice și organizatorice 

corespunzătoare care să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și 

distrugerea, pierderea, modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal 

transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.  

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor 

instrumente tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.  

Datele tale prelucrate sunt stocate la sediul de implementare și la sediul instituțiilor responsabile cu 

monitorizarea activității (Autoritatea de Management și Organismul Intermediar Program 

Operațional Capital Uman, din subordinea Ministerului Fondurilor Europene). 

Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus. Persoanele 

autorizate să prelucreze datele vor șterge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal care 

nu sunt necesare în scopurile de mai sus. 

  

→ Perioada de păstrare a datelor  

Datele cu caracter personal colectate vor fi păstrate pe întreaga durată a colaborării și pe o perioadă 

ulterioară acesteia, dar nu mai mult de 10 ani conform obligațiilor asumate prin contractul de 

finanțare privind arhivarea documentației proiectului, respectiv monitorizarea rezultatelor obținute 

în cadrul acestuia pentru o perioadă de minim 10 ani de la finalizarea perioadei de implementare. 

 

→  Diseminarea, distribuirea și comunicarea datelor  

Datele tale cu caracter personal vor fi diseminate numai în măsura în care este necesar pentru Lider 

de proiect ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", Parterner 1 - RCG 

CONSULTING GROUP SRL  și Partener 2 -  FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA să 

îndeplinească obligațiile prevăzute de lege sau regulamente și/sau să își îndeplinească obligațiile 

care le revin în calitate de agenti economici.  

Datele tale pot fi prelucrate de angajații noștri/echipa de proiect, autorizați să prelucreze datele în 

scopurile menționate mai sus. De asemenea, datele tale pot fi prelucrate de către persoanele 

autorizate să întrețină și să dezvolte sistemul informatic al grupului, de către societățile care 

furnizează servicii informatice și electronice sau de stocare, în aceleași scopuri, în calitate de 
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procesatori de date cu caracter personal și pentru perioada strict necesară pentru a furniza astfel de 

servicii.  

⎯ Datele tale pot fi distribuite autorităților, în cazul în care sunt solicitate în baza unui temei 

legal. 

⎯ Entitățile/persoanele fizice menționate mai sus vor acționa în calitate de operatori autonomi 

de date cu caracter personal sau, după caz, de procesatori de date cu caracter personal.  

⎯ Lista acestor persoane/entități este păstrată la zi și este disponibilă la cerere.  

 

→ Dreptul de a accesa, actualiza, corecta și completa datele tale, de a obiecta cu privire la 

prelucrare și de a depune reclamații  

 

Ai dreptul de a fi informat cu privire la următoarele:  

▪ originea datelor cu caracter personal; 

▪ scopul și metodele de prelucrare a datelor;  

▪ raționamentul aplicat datelor prelucrate electronic;  

▪ identitatea operatorului de date cu caracter personal și a procesatorilor de date cu caracter 

personal;  

▪ identitatea persoanelor sau categoriilor de persoane cărora li se pot transmite datele ta cu 

identitatea persoanelor sau categoriilor de persoane cărora li se pot transmite datele cu 

caracter personal, sau care ar putea obține datele în calitate de reprezentanți desemnați de 

către Liderul de proiect  ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", 

Partenerul 1 - RCG CONSULTING GROUP SRL sau Partenerul 2 -  FUNDAȚIA WORLD 

VISION ROMÂNIA. 

 

Ai dreptul de a:  

a) cere actualizarea, corectarea și completarea datelor tale cu caracter personal;  

b) cere limitarea prelucrării la obiectul consimțământului pe care l-ai acordat prin acceptarea 

prezenței informări;  

c) cere ștergerea, anonimizarea sau blocarea oricăror date cu caracter personal prelucrate ilegal;  

d) solicita o declarație prin care să se ateste faptul că persoanele/societățile cărora le comunicăm 

sau diseminam datele tale cu caracter personal au fost informate cu privire la realizarea 

oricărora din cererile de la punctele (a) și (b) de mai sus, cu excepția cazului în care acest 

lucru se dovedește a fi imposibil sau a presupune un efort care este în mod clar 

disproporționat față de dreptul care trebuie protejat;  
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e) obține, într-un format utilizat în mod obișnuit și lizibil de dispozitive electronice, datele cu 

caracter personal pe care ni le-ai transmis.  

Pentru a-ti exercita drepturile de mai sus, te rugăm să contactezi prin e-mail Responsabilul nostru cu 

protecția datelor la adresa de e-mail: office@rcgconsulting.ro.  

În cazul în care crezi că noi sau o persoană/societate căreia i-am comunicat datele tale cu caracter 

personal ti-a încălcat drepturile, poți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având adresa în București,   B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 

28-30, Sector 1, cod postal 010336, România și la alte autorități competente de supraveghere.  

 

→ Informațiile de contact ale operatorului de date cu caracter personal și ale responsabilului cu 

protecția datelor  

ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", RCG CONSULTING GROUP SRL și 

FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA acționează în calitate de Operatori de date cu caracter 

personal pentru datelor tale cu caracter personal, având sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion 

Andreescu nr. 1, jud. Cluj, respectiv, Municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 70,  jud. Cluj.  

Pentru a ne contacta cu privire la aceste drepturi, te rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa 

office@rcgconsulting.ro.  

 

În cazul în care ai nevoie de mai multe informații cu privire la modul în care iti poti exercita 

drepturile de mai sus, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail indicată.  

Am luat la cunoștință și am înțeles deplin prezenta informare, sunt de acord cu prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal, în toate scopurile menționate mai sus.  

 

Nume și prenume participant: ......................... 

 

Semnătura....................... Data: ................ 

 

Cu acordul, 

 

Nume prenume Părinte/Reprezentant legal: 

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

 

Semnătura.................................. 

 

mailto:office@rcgconsulting.ro
mailto:office@rcgconsulting.ro
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ANEXA 4c 

 

 

NOTA INFORMARE și CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL   

(Tânăr NEETs, 18 ani) 

 

Stimate participant, 

 

Ne luăm angajamentul de a-ti păstra datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi 

Securitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. Ne asiguram ca datele tale cu caracter personal sunt in siguranta astfel: 

Prezenta informare explică modul în care: 

⎯ ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", cu sediul în Municipiul Cluj-

Napoca, str. Ion Andreescu nr. 1, jud. Cluj 

⎯ RCG CONSULTING GROUP SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Andreescu 

nr. 1, jud. Cluj 

⎯ FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. 

Republicii, nr. 70, județul Cluj  

în calitate de operatori de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal cu privire 

la persoana ta, care sunt colectate la momentul înscrierii și/sau participării la activitățile proiectului.  

 

→  Datele cu caracter personal prelucrate  

Colectăm, stocăm și folosim datele tale cu caracter personal care includ informațiile tale personale 

precum: nume, prenume, datele din cartea de identitate, date cu privire la studii, forme de învățământ 

absolvite/ în curs,  etnie, statut pe piața muncii, nivel ocupabilitate, voce, imagine, date bancare, e-

mail, nr. telefon, semnătura.  

 

→  Scopul prelucrării  

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:  

a) numele, prenumele, datele din cartea de identitate, semnătura dvs., vor fi colectate la completarea 

documentelor de înscriere și vor fi folosite pentru înscrierea în grupul țintă prin semnarea 

documentelor necesare, alături de acesta, pentru un consimțământ valabil;  



 

   

Proiect Operațoonal Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Prioritatea de investiții: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație 

sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea 

în aplicare a “garanției pentru tineret” 

Titlul proiectului: ”NEETs do it”, SMIS 150796 

Beneficiar: Asociația The Better Making Organisation, RCG CONSULTING GROUP SRL, World Vision România 

POCU/909/2/4/15079  

 

b) datele din cartea de identitate vor fi colectate cu ocazia întocmirii dosarelor de indicatori, a 

dosarelor de înscriere și finalizare a cursului de formare profesională, a documentației 

întocmită în serviciile de mediere pe piața muncii, respectiv de consiliere și orientare în carieră 

și în dosarele generate de activitatea de consultanță în dezvoltarea afacerii. 

c) datele din cartea de identitate vor fi colectate cu ocazia întocmirii dosarelor de înscriere la 

Serviciul Public de Ocupare (dacă este cazul) și cu ocazia înființării firmelor (dacă este cazul)   

și vor fi folosite în scopul confirmării identității dvs. și întocmirea documentelor necesare;  

d) numele, prenumele, datele din cartea de identitate, semnătura în vederea raportării și 

verificării activităților de proiect de către AM POCU și OIR POCU NORD-EST, de asemenea, 

acestea vor fi transmise și către ofițerul de proiect în vederea monitorizării activității. 

e) imaginea și vocea ta vor fi colectate cu ocazia desfășurării activităților în format online și vor 

fi folosite pentru desfasurarea activitatilor din proiect in format online. 

f) datele bancare pot fi colectate cu ocazia intocmirii contractelor de acordare a suvențiilor si vor 

fi folosite pentru acordarea acestei măsuri de sprijin (după caz). 

g) Suplimentar, vor fi solicitate și alte date cu caracter personal și/sau documente care conține 

date cu caracter personal în scopul participării dvs. la măsurile de sprijin, cum ar fi: date din 

certificatul de naștere, adeverință medicală, diplome de studii - în scopul înscrierii la SPO - 

Serviciul Public de Ocupare și/sau a participării al cursurile de formare profesională 

organizate prin proiect.  

 

→  Care este temeiul de prelucrare a acestor date? 

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele tale personale este în primul rând 

consimțământul tău, acordat în mod expres.  

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele personale vizează participarea tânărului NEETs 

la activitățile proiectului, participare pentru care este necesar în primul rând consimțământul dvs., 

acordat în mod expres.  

De asemenea, din momentul în care este exprimat consimțământul privind participarea la activitățile 

derulate în cadrul proiectului ”NEETs do it!”– SMIS 150796, prelucrarea datelor cu caracter personal 

are ca temei acceptarea obligației impusă prin Ghidul Solicitantului care stă la baza finanțării 

prezentului proiect, respectiv legislația aferentă derulării activităților de formare profesională, 

consiliere și orientare în carieră, respectiv mediere pe piața muncii.  
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→ Metodele, locul de prelucrare și locul de stocare a datelor cu caracter personal  

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, echității și 

transparenței.  Te asigurăm că am luat și păstrăm măsurile de securitate, tehnice și organizatorice 

corespunzătoare care să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și 

distrugerea, pierderea, modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal 

transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.  

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor 

instrumente tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.  

Datele tale prelucrate sunt stocate la sediul de implementare și la sediul instituțiilor responsabile cu 

monitorizarea activității (Autoritatea de Management și Organismul Intermediar Program 

Operațional Capital Uman, din subordinea Ministerului Fondurilor Europene). 

Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus. Persoanele 

autorizate să prelucreze datele vor șterge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal care 

nu sunt necesare în scopurile de mai sus. 

  

→ Perioada de păstrare a datelor  

Datele cu caracter personal colectate vor fi păstrate pe întreaga durată a colaborării și pe o perioadă 

ulterioară acesteia, dar nu mai mult de 10 ani conform obligațiilor asumate prin contractul de finanțare 

privind arhivarea documentației proiectului, respectiv monitorizarea rezultatelor obținute în cadrul 

acestuia pentru o perioadă de minim 10 ani de la finalizarea perioadei de implementare. 

 

→  Diseminarea, distribuirea și comunicarea datelor  

Datele tale cu caracter personal vor fi diseminate numai în măsura în care este necesar pentru Lider 

de proiect ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", Parterner 1 - RCG 

CONSULTING GROUP SRL  și Partener 2 -  FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA să 

îndeplinească obligațiile prevăzute de lege sau regulamente și/sau să își îndeplinească obligațiile care 

le revin în calitate de agenti economici.  

Datele tale pot fi prelucrate de angajații noștri/echipa de proiect, autorizați să prelucreze datele în 

scopurile menționate mai sus. De asemenea, datele tale pot fi prelucrate de către persoanele autorizate 

să întrețină și să dezvolte sistemul informatic al grupului, de către societățile care furnizează servicii 

informatice și electronice sau de stocare, în aceleași scopuri, în calitate de procesatori de date cu 

caracter personal și pentru perioada strict necesară pentru a furniza astfel de servicii.  

⎯ Datele tale pot fi distribuite autorităților, în cazul în care sunt solicitate în baza unui temei 

legal. 
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⎯ Entitățile/persoanele fizice menționate mai sus vor acționa în calitate de operatori autonomi 

de date cu caracter personal sau, după caz, de procesatori de date cu caracter personal.  

⎯ Lista acestor persoane/entități este păstrată la zi și este disponibilă la cerere.  

 

→ Dreptul de a accesa, actualiza, corecta și completa datele tale, de a obiecta cu privire la prelucrare 

și de a depune reclamații  

 

Ai dreptul de a fi informat cu privire la următoarele:  

▪ originea datelor cu caracter personal; 

▪ scopul și metodele de prelucrare a datelor;  

▪ raționamentul aplicat datelor prelucrate electronic;  

▪ identitatea operatorului de date cu caracter personal și a procesatorilor de date cu caracter 

personal;  

▪ identitatea persoanelor sau categoriilor de persoane cărora li se pot transmite datele ta cu 

identitatea persoanelor sau categoriilor de persoane cărora li se pot transmite datele cu 

caracter personal, sau care ar putea obține datele în calitate de reprezentanți desemnați de 

către Liderul de proiect  ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", Partenerul 

1 - RCG CONSULTING GROUP SRL sau Partenerul 2 -  FUNDAȚIA WORLD VISION 

ROMÂNIA. 

 

Ai dreptul de a:  

a) cere actualizarea, corectarea și completarea datelor tale cu caracter personal;  

b) cere limitarea prelucrării la obiectul consimțământului pe care l-ai acordat prin acceptarea 

prezenței informări;  

c) cere ștergerea, anonimizarea sau blocarea oricăror date cu caracter personal prelucrate ilegal;  

d) solicita o declarație prin care să se ateste faptul că persoanele/societățile cărora le comunicăm 

sau diseminam datele tale cu caracter personal au fost informate cu privire la realizarea 

oricărora din cererile de la punctele (a) și (b) de mai sus, cu excepția cazului în care acest lucru 

se dovedește a fi imposibil sau a presupune un efort care este în mod clar disproporționat față 

de dreptul care trebuie protejat;  

e) obține, într-un format utilizat în mod obișnuit și lizibil de dispozitive electronice, datele cu 

caracter personal pe care ni le-ai transmis.  

Pentru a-ti exercita drepturile de mai sus, te rugăm să contactezi prin e-mail Responsabilul nostru cu 

protecția datelor la adresa de e-mail: office@rcgconsulting.ro.  

mailto:office@rcgconsulting.ro
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În cazul în care crezi că noi sau o persoană/societate căreia i-am comunicat datele tale cu caracter 

personal ti-a încălcat drepturile, poți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având adresa în București,   B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 

28-30, Sector 1, cod postal 010336, România și la alte autorități competente de supraveghere.  

 

→ Informațiile de contact ale operatorului de date cu caracter personal și ale responsabilului cu 

protecția datelor  

ASOCIAȚIA "THE BETTER MAKING ORGANIZATION", RCG CONSULTING GROUP SRL și 

FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA acționează în calitate de Operatori de date cu caracter 

personal pentru datelor tale cu caracter personal, având sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion 

Andreescu nr. 1, jud. Cluj, respectiv, Municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 70,  jud. Cluj.  

Pentru a ne contacta cu privire la aceste drepturi, te rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa 

office@rcgconsulting.ro.  

 

În cazul în care ai nevoie de mai multe informații cu privire la modul în care iti poti exercita drepturile 

de mai sus, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail indicată.  

Am luat la cunoștință și am înțeles deplin prezenta informare, sunt de acord cu prelucrarea datelor 

cu caracter personal, în toate scopurile menționate mai sus.  

 

 

Nume și prenume participant: ......................... 

 

Semnătura ............................. 

 

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

 

 

 

 

 

mailto:office@rcgconsulting.ro
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ANEXA 8 
 
 

Formularul de înregistrare individuală a 

participanților 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 
 

Cod SMIS proiect: 150796 

Axă prioritară: 1. Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" 

Titlu proiect: ”NEETs do it!” 

OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar   Regional   pentru   Programul   Operațional   Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord -Vest 

 

 
Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

 
1. Date de contact: 

Nume şi prenume participant: ................................................................................................................. 

Adresă domiciliu (localitate, judeţ, stradă, număr) ................................................................................. 

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

.. Telefon: ..................................................................................... 

E-mail: ....................................................................................... 

 

2. Data intrării în operațiune: …………………………………………….. 

3. CNP: ………………………………………… 

4. Zonă: 

 Rural  

 

Urban 

5. Localizare geografică: 

Regiune: ……………………………………….. 

Județ: ………………………………………… 

 

 



 

Unitate teritorial administrativă: ………………............................ 

6. Gen:  

Masculin   

Feminin 

 

7. Vârsta: 

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 

ani Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 
8. Categoria de Grup Țintă din care face parte: 

 

Tineri NEETs 

 

9. 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 

 

 

10. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Studii superioare (ISCED 8) 

Fără ISCED 

 
 

11. 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 

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 
participanților 

 Semnătura responsabil cu înregistrarea 

……………………  …………………… 

Data: Data:  

……………………  …………………. 
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Anexa 5 

 

LISTA DE VERIFICARE  A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE ÎN GT ÎN LUNA .........../an............. 

 

 

NUME ȘI PRENUME CANDIDAT: .................................................................................................. 

 

A. Conformitatea dosarului de înscriere în Grupul Țintă  

Nr. crt. Element de conformitate verificat  DA NU 
Nu se aplică 

(NA) 

1.  Copie B.I/ C.I valabilă la data înscrierii?    

2.  Anexa 1 - Cerere de înscriere a candidatului în grupul țintă - completată, datată și semnată?    

3.  Anexa 2_Declaratie pe proprie raspundere de apartenență la Grupul Țintă - completată, datată și 

semnată? 

   

4.  Anexa 3_Declarație de evitare a dublei finanțări - completată, datată și semnată?    

5.  Anexa 4a_Nota informare GDPR PARINTE_16-18 ani -  completată, datată și semnată de către 

părinte/reprezentant legal? (dacă se aplică) 
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6.  Anexa 4b_Nota informare GDPR_Neets 16-18 ani -  completată, datată și semnată de către 

părinte/reprezentant legal și de către participant? (dacă se aplică) 

   

7.  Anexa 4c_Nota informare GDPR_Neets_18 ani - completată, datată și semnată de către 

participant? (dacă se aplică) 

   

8.  Anexa-8-Formular-inregistrare-grup-tinta    

9.  Adeverință/ alt document justificativ emis de AJOFM - Serviciul Public de Ocupare conform căreia 

candidatul are statutul de șomer, în original? 

   

Rezultat verificare: 

                                                                Conform                                                                Necoform (respins)  
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B. Criterii de eligibilitate  

Nr. crt Criteriu verificat  DA NU 

 

 

1.  

Participantul are domiciliul/reședința într-una dintre regiunile de dezvoltare eligibile, respectiv: 

□ Nord- Vest 

□ Vest 

□ Centru 

□ Nord-Est 

(Se verifică datele din Cartea de identitate/buletinul participantului și se bifează corespunzător. Lipsa unui interval 

bifat implică automat răspunsul negativ de pe ultima coloană))  

  

2.  

Participantul are vârsta (împlinită) cuprinsă în intervalul de min. 16 ani - max. 29 de ani, respectiv: 

□ 16 - 18 ani 

□ 19 -23 ani 

□ 24 - 29 ani  

(Se verifică datele din Cartea de identitate/buletinul participantului și se bifează intervalul coresunzător. Lipsa unui 

interval selectat implică automat răspunsul negativ de pe ultima coloană). 

  

3.  
Participantul este înregistrat ca șomer în evidența AJOFM - Serviciul Public de Ocupare? 
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(Se verifică Adeverința de șomaj/ alt document justificativ -după caz, emis(ă) de către AJOFM - Serviciul Public de 

Ocupare conform căreia candidatul are statutul de șomer, în copie cf. originalul?) 

4.  

Participanul nu a beneficiat / nu beneficiază în prezent de aceleași măsuri de sprijin oferite în cadrul 

proiectului NEETs do it - cod SMIS 150796, finanțate prin POCU 2014-2020, din alte programe europene de 

finanțare nerambursabilă sau de la bugetul de stat, respectiv: 

□ Activități de formare în domeniul ”Competențelor Antreprenoriale” - curs de formare acreditat 

ANC; 

□ Activități de consiliere și orientare în carieră;  

□ Activități de mediere pe piața muncii; 

□ Activități de consultanță în dezvoltarea unei afaceri; 

□ Activități de e-learning prin acces gratuit la cursuri online în cadrul unei platforme de e-learning; 

 

(Se verifică Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări. Criteriul este îndeplinit dacă 

în urma verificării sunt bifate toate categoriille de măsuri de sprijin) 

  

 

5.  

 

Rezultat verificare:  

                                                                         ADMIS                                                      RESPINS  

 



 

   

Proiect Operațoonal Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Prioritatea de investiții: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune 

socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret” 

Titlul proiectului: ”NEETs do it”, SMIS 150796 

Beneficiar: Asociația The Better Making Organisation, RCG CONSULTING GROUP SRL, World Vision România 

POCU/909/2/4/150796 

 

 

Criterii de selecție  

Nr. crt Criteriu verificat  DA NU 

1.  
Participantul a prezentat dosarul de înscriere în grupul țintă complet și conform documentației prevăzute 

în Metodologia de înscriere, recrutare și selecție a grupului țintă 
  

2.  
Participantul depus dosarul de înscriere în grupul țintă  în perioada de timp impusă conform calendarului 

de înscriere 
  

3. 
Participantul face dovada respectării tuturor criteriilor de eligibilitate impuse prin Metodologia de înscriere, 

recrutare și selecție a grupului țintă 
  

4. Participantul nu își retrage dosarul de înscriere anterior etapei de selecție a grupului țintă;   

5. 
Participantul răspunde la solicitările de clarificări și transmite documentele/informațiile solicitate în 

intervalul indicat în Metodologia de înscriere, recrutare și selecție - dacă se aplică. 
  

5. 
Rezultat verificare:  

                                                                         ADMIS                                                      RESPINS  
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C. Criterii de departajare și punctaj  

Nr. crt Criteriul de departajare (ordinea criteriilor este în funcție de prioritatea acestora)  DA NU 

1.  

Nivelul de ocupabilitate al participantului (conform evidenței SPO - Serviciul Public de Ocupare): 

□ C - greu ocupabil 

□ D - foarte greu ocupabil  

 

 
 

2.  
Domiciliul / reședința participantului - se află în zona rurală (în regiunile de dezvoltare eligibile)  

(conform datelor din C.I/B.I)  
  

3.  

Participantul se încadrează în categoria ”NEETs - persoane de etnie romă”  

Se verifică dacă participantul a prezentat un document emis de către o organizație care reprezintă minoritatea 

romilor, legal constituită, din care să rezulte că participantul face parte din această categorie?!  

  

4.  
Data înscrierii în grupul țintă al proiectului   

□ Dosar înscris la data de: ............/............/................... 
N/A N/A 
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În urma procesului de evaluare a criteriilor de eligibilitate candidatul este declarat: 

ADMIS   

RESPINS  

ÎN AȘTEPTARE 

 

 

COMISIA DE VERIFICARE:   

EXPERT GRUP ŢINTÃ  Groza-Bija Carmen -Daniela SEMNÃTURA_________________________ 

ASISTENT MANAGER 
Chivu Gabriela/  Hulea Paula 

Andrada  
SEMNÃTURA_________________________ 

COORDONATOR PROIECT Trandafir Marianina  SEMNÃTURA_________________________ 

   

 

 

 

DATA 



 

   

Proiect Operațoonal Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Prioritatea de investiții: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație 

sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea 

în aplicare a “garanției pentru tineret” 

Titlul proiectului: ”NEETs do it”, SMIS 150796 

Beneficiar: Asociația The Better Making Organisation, RCG CONSULTING GROUP SRL, World Vision România 

POCU/909/2/4/150796 

 

Anexa 6 

RAPORT DE SELECŢIE 

 

Încheiat azi, ..........................., la sediul de implementare a proiectului, cu ocazia evaluării şi 

selecţiei dosarelor de înscriere a potențialilor beneficiari în cadrul proiectului NEETs do it -  cod 

SMIS 150796. 

 

Comisia de evaluare şi admitere în grupul țintă numită prin decizia nr. ........... din data 

...../02.2022  compusă din:  

□ Preşedinte – Trandafir Marianina, Coordonator P1  

□ Membru – Groza-Bija Carmen -Daniela, Expert Grup Țintă 

□ Secretar  – Chivu Gabriela Valentina/Hulea Paula -  Asistent Manager 

 

Au fost depuse ..... dosare de înscriere, din care au fost admise după etapa de conformitate și 

eligibilitate ..... dosare  de înscriere. 

Evaluarea şi selecţia beneficiarilor s-a realizat pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite în 

metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă, validată în cadrul proiectului ”NEETs do it” 

- SMIS 1508796, cu respectarea încadrării în categoriile  eligibile impuse prin Ghidul Solicitantului 

– condiţii specifice.  

 

În urma procesului de selecţie a beneficiarilor a rezultat un număr de ............... beneficiari 

selectaţi, .................. beneficiari respinşi şi .......... beneficiari în aşteptare. 

 

COMISIA DE EVALUARE:  

Preşedinte – Trandafir Marianina, Coordonator P1 _______________________ 

Membru – Groza-Bija Carmen -Daniela, Expert Grup Țintă ______________________________ 

Secretar  – Chivu Gabriela Valentina/ Hulea Paula -  Asistent Manager 

__________________________ 
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