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Cadrul de referință – documentație aplicabilă 

• Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

• Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman (POCU) 2014 - 2020, inclusiv corrigendum-urile publicate 

• Ghidul pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - mai 2020 

• Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 
proiecte nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ 2 / OS 5.1 pentru intervenția: Asigurarea accesului 
la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi 
afaceri/structuri de economie socială aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor 
antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr. 2 al Strategiei 
de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru 
membrii comunității pe parcursul implementării strategiei – GAL Gârcini 

• Contractul de finanțare nr. POCU/717/5/1/149156 încheiat între Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene reprezentat prin Organismul Intermediar Regional 
pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea 
Centru și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) 

• Prevederile Cererii de finanțare POCU/717/5/1/149156 „START-Antreprenor in 
Gârcini", Cod proiect 149156 

 
Lista documentelor de mai sus se completează automat cu orice instrucțiuni, reglementări, 
hotărâri care ar putea fi emise în perioada selecției grupului țintă al proiectului și care aduc 
modificări asupra procesului de selecție a grupului țintă. 
 

CAPITOLUL I - CADRUL GENERAL 

Prezenta metodologie este realizată în cadrul proiectului "START -Antreprenor in Gârcini " – 
cod SMIS 2014+ 149156,  cu scopul de a defini procesul de identificare și selecție a 
persoanelor care: 
- doresc să participe la cursuri dedicate competențelor antreprenoriale (inclusiv 
competențelor antreprenoriale în economia socială) în vederea înființării de noi afaceri și 
structuri ale economiei sociale,  
- se află în căutarea unui loc de muncă sau sunt interesate să își înființeze o afacere, dar nu 
îndeplinesc condițiile de participare la cursurile de antreprenoriat sau antreprenoriat social, 
prin participarea la activități de informare, consiliere vocațională și medierea muncii și/sau de 
consiliere în domeniul antreprenoriatului.  
 
Proiectul se implementează în perioada 04 mai 2021 – 03 noiembrie 2023, în teritoriul SDL 

Gârcini, de către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov - ADDJB, în calitate de 

Beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Formare Managerială în Turism - F.M.T. S.R.L. și 

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov. Proiectul este finanțat în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020. 
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1.1 Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale și 
înființarea de noi afaceri și structuri ale economiei sociale în comunitatea Gârcini prin 
facilitarea accesului pentru 205 persoane vulnerabile din SDL Gârcini la servicii integrate 
constând în cursuri de formare antreprenorială, consiliere antreprenorială, consiliere 
vocațională, precum și sesiuni de informare privind egalitatea de șanse și gen, combaterea 
discriminării și protecția mediului. 
 
Obiectivele specifice  
 

1. Stimularea dezvoltării competențelor antreprenoriale prin furnizarea de programe de 
formare profesionala pentru 65 de persoane din teritoriul SDL Gârcini, dintre care 50 
de persoane în domeniul antreprenoriatului și 15 persoane în antreprenoriat social, 
pe parcursul a trei luni de implementare a proiectului. 
 

2. Stimularea ocupării pe cont propriu a celor 65 de persoane care beneficiază de 
formare antreprenorială din teritoriul SDL Gârcini, prin furnizarea de servicii de sprijin 
și asistență pentru înființarea și dezvoltarea a 7 întreprinderi de tip start-up și a unei 
întreprinderi sociale cu ajutorul de minimis în valoare de maxim 25.000 
euro/întreprindere, inclusiv dezvoltarea acestora în comunitatea din Gârcini, care să 
genereze crearea a minim 16 locuri de muncă, pe parcursul a 24 de luni de proiect. 

 
3. Facilitarea accesului pe piața muncii a minim 9 persoane din teritoriul SDL Gârcini prin 

furnizarea de activități de informare, consiliere vocațională și medierea muncii pentru 
140 de persoane din teritoriul SDL Gârcini care vor fi oferite în cadrul unui Centru de 
informare, sprijin antreprenorial, consiliere și medierea muncii, pe parcursul a 25 de 
luni de proiect. În cadrul Centrului de informare, se va oferi și consiliere 
antreprenorială pentru 100 de persoane din teritoriul SDL Gârcini care doresc să 
dezvolte o afacere, dar care nu au beneficiat de cursurile de antreprenoriat sau 
antreprenoriat social și nici de finanțare prin proiect, oferindu-le acestora direcțiile de 
acțiune și încrederea că pot să aibă propria afacere, care la rândul ei poate genera 
crearea de noi locuri de muncă.  
 

4. Promovarea egalității de șanse și de gen, a nediscriminării și creșterea gradului de 
conștientizare privind necesitatea protecției mediului prin furnizarea de sesiuni de 
informare oferite în cadrul Centrului de informare, sprijin antreprenorial, consiliere și 
medierea muncii pentru minim 205 de persoane din teritoriul SDL Gârcini, pe 
parcursul a 26 de luni de proiect. 

 
CAPITOLUL II - GRUP ȚINTĂ 

Grupul țintă (GT) vizat în cadrul acestui proiect este format din minim 205 persoane din 
teritoriul SDL (persoane adulte șomere sau inactive, tineri care au părăsit instituții de tip 
rezidențial, tineri NEETs, adulți cu 1 sau mai multi copii în sistemul de protecție specială, 
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persoane din familii monoparentale etc., care îndeplinesc și condiția de a fi persoane aflate în 
situații de risc de sărăcie și excluziune socială), dintre care 52 de persoane vor fi de etnie romă. 

Cele 205 persoane vor participa la activitățile proiectului și vor contribui la obținerea 
rezultatelor, după cum urmează: 
➢ 65 persoane vor beneficia de măsurile de ocupare constând în cursuri de formare 

antreprenorială (minim 6 persoane de etnie romă);   
➢ din cele 65 de persoane - 8 își vor înființa 7 start-up-uri și 1 întreprindere socială cu 

subvenții de maxim 25.000 de euro/afacere și vor fi create 16 locuri de muncă;  
➢ 140 de persoane vor beneficia de măsuri de informare, consiliere și mediere pe piața 

muncii (dintre cele 140, 46 persoane vor fi de etnie romă) – care nu se încadrează în 
condițiile pentru a participa la cursurile de antreprenoriat, dar care sunt interesate să își 
înființeze o afacere sau care se află în căutarea unui loc de muncă;  

➢  9 persoane vor fi încadrate pe piața muncii ca urmare a activităților de consiliere și 
informare profesională și de medierea muncii;  

➢ 100 de persoane din cele 140 informate și consiliate vocațional vor beneficia și de 
activități de consultanță antreprenorială;  

➢ toate cele 205 persoane vor beneficia de activități de informare privind combaterea 
discriminării și de promovare a egalității de șanse, a egalității de gen, cât și privind 
măsurile de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 
 

2.1 Principiile care guvernează selecția grupului țintă  

Selecția grupului țintă se va face pornind de la elemente prezentate în cererea de finanțare, 

de la elementele de eligibilitate prezentate în Ghidul solicitantului condiții specifice aplicabil 

apelului în cadrul căruia a fost depusă cererea de finanțare și ținând cont de normele în 

vigoare ale UE cu privire la egalitatea de șanse și prevenirea discriminării.  

Grupul țintă va fi selectat din teritoriul SDL Gârcini, fără restricții, în mod egal și 

nediscriminatoriu, cu respectarea condiționărilor legate de grupul țintă, așa cum este acesta 

stabilit prin ghidul solicitantului și prin proiect, ca urmare a acțiunilor de promovare a 

proiectului  și a activităților acestuia. Activitățile de promovare a proiectului constau în: 

anunțuri de presă publicate la demararea și finalizarea proiectului, afișe expuse la sediile 

organizațiilor implicate în proiect și la locațiile unde se desfășoară activitățile proiectului, roll-

up banner,  promovarea pe site-urile web ale fiecărei organizații din proiect, precum și o 

campanie de informare derulată în cadrul sub-activității 2.1. Informarea publicului cu privire 

la acțiunile derulate în cadrul proiectului: afișe, pliante/flyere și o campanie derulată în Social 

Media (Facebook).  

La constituirea grupului țintă nu se va face nicio condiționare, deosebire, excludere, restricție 

sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, situație sau responsabilitate familială, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, 

boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată sau orice 

alt criteriu ce ar avea ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 
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exercitării în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice 

alte domenii ale vieții publice etc. 

2.2 Criteriile de eligibilitate – elemente obligatorii pentru fiecare membru al grupului țintă 

Persoanele înscrise în grupul țintă eligibil al proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele 

criterii:  

1. Au prezentat toate documentele de înscriere aferente dosarului de candidatură;  

2. Au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de SDL GAL Gârcini (Zona 

Urbană Marginalizată – ZUM și Zona Funcțională - ZF a municipiului Săcele);  

ZUM: străzile Rodnei, Cetinii, Gârciniului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, Ferigii, 

Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului, B-dul George Moroianu (numerele 420 - 472; 

413 - 463. 

ZF: străzile Aleea Episcop Popeea, Viitorului, Tărlungului, Martin Luther, Lungă, General 

Dragalina, Valea Largă, Vulcan, Oituz (numerele 50 - 88; 33 - 49), B-dul George Moroianu 

(numerele 247 - 411; 230 - 418) și Mocanilor (numerele 1 - 3; 2 - 6). 

             Persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor 
reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea 
marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria 
răspundere). 

 

3. Se  află în risc de sărăcie sau excluziune socială  
 
Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 
socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații: 
  

(A) în risc de sărăcie sau  
(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  
(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 
(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit* disponibil 
echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel 
național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent. 
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* 

ANUL 2020 

Niveluri ale pragului sărăciei (60% din mediana 

veniturilor disponibile pe adult echivalent)  

(exclusiv consumul 

din resurse proprii) – 

lei (RON) / AN 

 (exclusiv consumul din resurse 

proprii) – lei (RON) / LUNA 

Gospodării formate din:     

   1 persoană 12.150 1.012,50 

   1 adult cu 1 copil* 15.795 1.316,25 

   1 adult cu 2 copii* 19.440 1.620 

   2 adulţi 18.225 1.518,75 

   2 adulţi cu 1 copil* 21.870 1.822,50 

   2 adulţi cu 2 copii* 25.515 2.126,25 

* - copiii reprezintă persoanele în vârstă de până la 14 ani 
 

 
(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile 
de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun 
de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel 
puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:  
 
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  
5) o săptămână de vacanță departe de casă,  
6) un autoturism,  
7) o mașină de spălat,  
8) un TV color,  
9) un telefon.  
 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt 
cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu 
vârsta între 18 - 59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul 
lor total.  

 
5. Fac parte dintr-una din următoarele categorii: persoane adulte șomere sau inactive, tineri 
care au părăsit instituții de tip rezidențial, tineri NEETs, adulți cu 1 sau mai multi copii în 
sistemul de protecție specială, persoane din familii monoparentale etc., care îndeplinesc și 
condiția de a fi persoane aflate în situații de risc de sărăcie sau excluziune socială. 
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6. Pentru persoanele care doresc să participe la cursurile de competențe antreprenoriale, 

acestea trebuie să aibă un minimum obligatoriu de studii¹ . 
 

¹Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare – absolvent 
învățământ general obligatoriu, la data absolvirii 

➢    pentru cei care au absolvit până în 1990, învățământul minim obligatoriu a fost până  
   la clasa a 10 - a; 

➢ pentru cei care au absolvit în perioada 1991 - 2003, învățământul minim obligatoriu 
a fost până la clasa a 8 a; 

➢ pentru cei care au absolvit începând cu anul 2004 până în prezent, învățământul 
minim obligatoriu este până la clasa a 10 - a. 

 

7. Pentru persoanele care doresc să participe la cursurile de competențe antreprenoriale în 

economia socială, acestea trebuie să aibă      studii medii – absolvent de liceu cu sau fără 

bacalaureat. 

8. Nu sunt înscrise în alt proiect finanțat prin POCU pentru participarea la activități similare 

cu cele din prezentul proiect.  

2.3 Criteriile de selecție  

Criteriul 1 - eligibilitate: Candidatul(a) se încadrează în grupul țintă eligibil al proiectului.  

Criteriul 2 - completitudinea și corectitudinea dosarului de candidatură: Candidatul(a) a depus 

un dosar de candidatură complet, cu toate documentele de înscriere prevăzute de prezentul 

document, iar anexele de înscriere sunt corect completate.  

Criteriul 3 - „primul venit, primul servit”: În urma validării de către Comisia de selecție a 

dosarului de candidatură depus, candidatul(a) a ocupat la timp unul dintre locurile disponibile 

pentru grupul țintă în cadrul proiectului (respectiv unul dintre cele 205 locuri alocate 

persoanelor GT), conform regulii „primul venit, primul servit”.  

2.4 Informații suplimentare relevante pentru înscrierea în proiect  

Înscrierea grupului țintă în proiect este voluntară și constă în depunerea unui dosar de 

candidatură. Selecția persoanelor din grupul țintă se realizează în condițiile respectării 

principiului egalității de șanse (etnie, sex, religie, dizabilități, categorie socială și orice alt 

criteriu). Vor fi selectate suplimentar 20 persoane pe o listă de  rezervă în vederea completării 

grupului țintă (10 persoane pe lista de rezervă pentru participarea la cursul de competențe 

antreprenoriale sau competențe antreprenoriale în domeniul social și alte 10 pentru 

activitățile de consiliere antreprenorială, consiliere vocațională și medierea muncii), în cazul 

în care, din motive obiective, unii membri ai grupului țintă selectați renunță la participarea în 

proiect. Ierarhizarea candidaților în vederea selecției persoanelor din grupul țintă și a 

pozițiilor de rezervă se realizează în ordinea depunerii dosarelor de candidatură în termenul 

stabilit, cu respectarea cumulativă a criteriilor de selecție. 
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2.5 Etapele procedurii de selecție/recrutare a grupului țintă  

Procedura de înscriere în grupului țintă în cadrul proiectului POCU/717/5/1/149156 „START-
Antreprenor în Gârcini", cod proiect 149156 se desfășoară pe toată durata sub-activității             
A 2.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate, în mai multe 
etape succesive. Identificarea, selecția și depunerea candidaturilor grupului țintă reprezintă 
principalele sarcini ale celor 2 experți responsabili activității de  informare și selecție grup 
țintă, care se vor ocupa de colectarea documentelor necesare înscrierii în proiect, având în 
vedere că după această etapă fiecare persoană înscrisă va participa la minim o activitate 
conform indicatorilor stabiliți în cadrul proiectului. 
 
Înscrierea în grupul țintă se face în perioada  iunie 2021 – octombrie 2021. 
 
Etapa I – Identificarea grupului țintă 
 
Etapa premergătoare identificării grupului țintă: Informarea publicului cu privire la acțiunile 
derulate în cadrul proiectului 
 
Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului se desfășoară pe 
toată durata sub-activității A 2.1 Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul 
proiectului, în perioada Mai 2021 – Septembrie 2021. 
 
Pentru a răspunde nevoilor de intervenție identificate în teritoriul GAL Gârcini, se vor face 
cunoscute oportunitățile proiectului la nivelul grupului țință care va fi atras în proiect prin 
procedee de recrutare și selecție.  
 
Recrutarea și selecția GT vor respecta principiile egalității de șanse, nediscriminării pe criterii 
de religie, etnie sau de orice altă natură. Recrutarea Grupului Țintă va fi realizată de membrii 
echipei de proiect prin campanii de informare și conștientizare, prin: 
 

- Publicarea unui comunicat de presă de lansare a proiectului 
- Publicarea informațiilor despre activitățile proiectului pe site-urile organizațiilor 

implicate în proiect 
- Publicare afişe în locuri/instituţii cu mare vizibilitate şi frecventate de grupul ţintă al 

proiectului. Astfel se va asigura identificarea/informarea diferitelor grupuri ţintă 
pentru un acces egal la informaţii  

- Contactarea potențialilor beneficiari din teritoriul SDL Gârcini și prezentarea 
beneficiilor proiectului de către experții informare și selecție grup țintă 

- Distribuirea de materiale de informare către potențiali beneficiari: afișe, pliante/flyere  
de către experții informare și selecție grup țintă 

- Campanie de informare în Social Media (Facebook) de către experții informare și 
selecție grup țintă 

 

Vor avea loc discuții telefonice, comunicări prin e-mail și întâlniri față în față cu reprezentanți 
ai organizațiilor ce pot furniza potențiali membri ai grupului țintă pentru proiect, precum și 
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cu persoane fizice interesate. Către acestea se vor transmite materiale de prezentare/de 
informare cu privire la proiect și se pot încheia, după caz, protocoale de colaborare, dacă 
exista interes din partea acestora. 
 
Etapa II – Depunerea candidaturilor 
 
Înscrierea în grupul țintă al proiectului se realizează prin completarea/asistarea la 

completarea formularelor de înscriere, de către experții informare și selecție grup țintă, în 

prezența beneficiarului recrutat. Deoarece toate formularele de înscriere în grupul țintă al 

proiectului conțin semnătura olografă a beneficiarului, iar activitatea de selecție a grupului 

țintă este responsabilitatea ADDJB, acestea trebuie păstrate în cadrul dosarelor de recrutare 

a grupului țintă, în original, la sediul ADDJB. 

Instrumentele de selecție sunt reprezentate de o serie de formulare pe care fiecare persoană 

interesată le va completa, în vederea colectării datelor necesare și stabilirii apartenenței la 

grupul țintă vizat. În realizarea instrumentelor de selecție s-a ținut cont de o serie de factori, 

precum prevederile legislative, prevederile specifice liniei de finanțare și caracteristicile 

persoanelor vizate. 

Candidații care optează pentru înscrierea în GT la activitățile de susținere a 
antreprenoriatului, antreprenoriatului social și la activitățile de selecție a planurilor de afaceri 
în vederea susținerii înființării și funcționării unor întreprinderi de tip start-up sau a unei 
întreprinderi sociale depun un dosar de candidatură, conținând următoarele documente în 
termenul stabilit de echipa proiectului: 
 

1. Cerere de înscriere proiect (Anexa 1) 
2. Formular înregistrare în grupul țintă (Anexa 8) - instrument standard prin care sunt 

solicitate participanților principalele informații cu privire la date personale, studii și 
statutul pe piața muncii, însoțit de următoarele documente: 
- Copie după actul de identitate; 
- Copie a certificatului de naștere (în cazul doamnelor);  
- Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
- Copie după adeverință/diplomă ultima școală absolvită. 

3. Cerere de înscriere curs de antreprenoriat sau antreprenoriat social (Anexa 2), unde 
este cazul  

4. Declaraţie privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 3) 
5. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4) 
6. Declaratie de încadrare în grupul țintă al proiectului (Anexa 5) 
7. Declarație privind apartenența la etnia romă (Anexa 6), unde este cazul 
8. Documente care atestă apartenența la grupul țintă (după caz): 

- Adeverință de angajat  
- Adeverință de șomer 
- Declaratie pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii (pentru persoane 

inactive) – (Anexa 7) 
- Dovadă privind nivelul veniturilor (după caz) 
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- Alte documente relevante, după caz.  
9. Declaratie privind difuzarea de materiale publicitare (Anexa 9) 

 

Candidații care optează pentru înscrierea în GT la activitățile de sprijin pentru accesul pe piața 
muncii (medierea muncii), consiliere vocațională, intervenții în domeniul egalității de șanse și 
de gen, combaterii discriminării  și protecției mediului, sprijin și sau consultanță 
antreprenorială (pentru persoanele interesate să-și dezvolte o afacere care nu beneficiază de 
cursurile de antreprenoriat sau antreprenoriat social și de finanțare prin proiect) depun un 
dosar de candidatură, conținând următoarele documente în termenul stabilit de echipa 
proiectului: 
 

1. Cerere de înscriere proiect (Anexa 1) 
2. Formular înregistrare în grupul țintă (Anexa 8) - instrument standard prin care sunt 

solicitate participanților principalele informații cu privire la date personale, studii și 
statutul pe piața muncii, însoțit de următoarele documente: 
- Copie după actul de identitate; 
- Copie după adeverință/diplomă ultima școală absolvită, unde este cazul 

(sunt eligibile persoanele care nu au frecventat o formă de învățământ - fără ISCED) 
3. Declaraţie privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 3) 
4. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4) 
5. Declaratie de încadrare în grupul țintă al proiectului (Anexa 5) 
6. Declarație privind apartenența la etnia romă (Anexa 6), unde este cazul 
7. Declaratie pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii (pentru persoane 

inactive) – (Anexa 7) 
8. Declaratie privind difuzarea de materiale publicitare (Anexa 9) 

Fiecare dosar de candidatură va primi un număr de înregistrare în registrul special al 

proiectului (registru electronic). Fiecare candidat va fi înregistrat în ordinea primirii dosarului 

și i se va atribui un număr de înregistrare care îi va fi comunicat.  

Instrumentele de selecție pot fi modificate sau se pot adăuga noi instrumente, prin 

actualizarea prezentei metodologii, daca va fi considerat necesar de către experții implicați în 

funcție de particularitățile proiectului, grupului țintă și de zonă sau dacă  vor apărea anumite 

instrucțiuni/reglementări/hotărări emise de Autoritatea de Management legat de selecția 

grupului țintă. Orice modificări intervenite vor fi aduse la cunoștința potențialilor membrii din 

grupul țintă.  

Etapa III Selecția grupului țintă 
Etapa a III a se desfășoară în mod continuu până la finalul lunii octombrie 2021. Selecția 

Grupului țintă se va face pornind de la elementele prezentate în cererea de finanțate, de la 

elementele de eligibilitate prezentate în ghidul solicitantului condiții specifice aplicabil 

apelului în cadrul căruia a fost depusă cererea de finanțare și ținând cont de normele în 

vigoare ale UE cu privire la egalitatea de șanse și prevenirea discriminării. 

Procesul de selecție a grupului țintă va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o 

procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă. Grupul țintă va fi selectat din 

teritoriul SDL Gârcini, fără restricții, în mod egal și nediscriminatoriu, cu respectarea 
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condiționărilor legate de grupul țintă, așa cum este acesta stabilit prin ghidul solicitantului și 

prin proiect, în urma acțiunilor de promovare a proiectului și a activităților acestuia. 

✓ Selecția grupului țintă se va face pe măsura înregistrării dosarelor de candidatură, pe 

baza analizei documentației depuse. 

✓ Experții de informare și selecție GT vor evalua documentele transmise de fiecare 
candidat în ceea ce privește completitudinea, corectitudinea și conformarea cu 
cerințele stabilite. 

✓ Selecția grupului țintă la cursurile de antreprenoriat sau antreprenoriat în economie 
socială va avea la baza principiul „primul venit, primul servit”, în limita locurilor 
disponibile, luând în considerare numărul și data depunerii dosarului de candidatură 
conform înscrisului din Registrul special al proiectului (registrul electronic).  
Verificarea completitudinii și corectitudinii dosarului de candidatură pentru fiecare 
candidat se va realiza în baza unei Liste de verificare a dosarului de selecție – Anexa 
10. Un dosar de candidatură incomplet sau incorect completat conduce la respingerea 
acestuia, cu posibilitatea redepunerii dosarului de candidatură. 

✓ Rezultatele selecției sunt consemnate în Registrul candidaturilor – Anexa 11 prin 
operarea „Selectat/Neselectat/Rezervă”. Situația grupului țintă selectat este 
centralizată  în Anexa 17 - Registrul grup țintă. Candidații vor fi notificați cu privire la 
rezultatele evaluării dosarului de înscriere telefonic și/sau în cadrul activităților de 
informare care se desfășoară în SDL Gârcini. 
 

Lista de rezerva va cuprinde următoarele 20 persoane care au îndeplinit cumulativ criteriile 

de selecție, au depus un dosar de candidatură până în octombrie 2021, dar nu au reușit să 

ocupe un loc în primele 205 locuri dedicate GT. 

2.6 Dispoziții finale și anexe 

Prezenta metodologie se aplică pe întreaga perioada de derulare a procesului de recrutare și 

selecție a grupului țintă, respectiv până în octombrie 2021. După finalizarea procesului de 

recrutare și selecție, în cazul în care rămân locuri neocupate, managerul de proiect poate 

decide organizarea unui nou proces de recrutare și selecție într-o noua etapă, acesta 

derulându-se după aceleași reguli enunțate în prezenta metodologie. 

Anexele atașate prezentei metodologii fac parte integrată din ea și vor fi utilizate întocmai de 

către experții implicați în procesul de înscriere a grupului țintă. Prezenta metodologie poate 

fi supusa revizuirilor și îmbunătățirilor ulterioare. 

 

Cerere de înscriere  

în cadrul proiectului “START - Antreprenor în Gârcini” 

 

Subsemnatul(a)................................................................................................................, identificat(ă) 

cu CNP ..................................................., posesor/posesoare a CI 
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seria………………nr…………….…….eliberat de……………………………………………….la data 

de……….………………………….., născut(ă) la data de…………………………  domiciliat(ă)/resident(ă) în 

localitatea……………..………………………….str……………….…………………………………….... 

nr………bl…….sc……ap………județul………………………….și fac parte din  (ZUM) sau   (ZF), 

telefon….………………………….adresa de e-mail…………………….……………….. solicit aprobarea înscrierii și 

participării mele la următoarele activități în cadrul proiectului “START - Antreprenor în Gârcini”, 

Contract  POCU/717/5/1/149156: 

 

        Susținerea antreprenoriatului și antreprenoriatului social în cadrul SDL Gârcini 
 
        Selecția planurilor de afaceri în vederea susținerii înființării și funcționării unor întreprinderi de 

tip start-up sau a unei întreprinderi sociale  
-  înființare afacere în 

domeniul:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

         Sprijinul pentru accesul pe piața muncii (medierea muncii) și consiliere vocațională 

         Intervenții în domeniul egalității de șanse și de gen, combaterii discriminării  și protecției mediului  

        Sprijin și sau consultanță antreprenorială (pentru persoanele interesate să-și dezvolte o afacere 
care  
        nu beneficiază de cursurile de antreprenoriat sau antreprenoriat social și de finanțare prin proiect) 

Data: Semnătura: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                            ANEXA 8                               

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
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Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 149156 

Axă prioritară: 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
 
Titlu proiect: “START - Antreprenor în Gârcini” 

OIR/OI responsabil: OIR Centru 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

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

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

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

CNP:     ………………………………………… 

Zonă:    

Urban  

Rural 

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….. 

Județ:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativă: ………………. 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  
Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

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

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  
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Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

 

Persoană dezavantajată:   DA 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere 

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 
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Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

                                                                 

Semnătura participant                  Semnătura responsabil cu înregistrarea 
participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 
utilizarea și prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt 
prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu 
sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
 

 

Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune   

 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

 

Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 
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- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

 

Studii primare (ISCED 1) 

 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

 

Studii postliceale (ISCED 4) 

 

Studii superioare (ISCED 5)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 
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     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

- Persoană care are un loc de muncă  

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 

 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 

 

 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă  

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  

 

- Altă situație: ...................................................... 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

 

 

 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU  
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Da  

 

Nu 

 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Județ: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de înregistrare fiscală: 

- Dată intrare în operațiune: 

- Dată ieșire din operațiune: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătura responsabil cu înregistrarea      
participanților 

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

 

 

 

 

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                                                        ANEXA 2 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
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Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 

Cerere de înscriere la programul de formare profesională 
Competențe antreprenoriale/Competențe antreprenoriale sociale 

 

Subsemnatul(a)................................................, identificat(ă) cu CNP ......................................, 

posesor/posesoare a CI seria………………nr…………….…….eliberat de……………………….la data 

de……….……….., născut(ă) la data de………domiciliat(ă)/resident(ă) în localitatea……………….str………….... 

nr………bl……….sc………ap……………județul……………., telefon….…….adresa de e-mail………………….. prin 

prezenta vă rog să-mi aprobați înscrierea la programul de formare profesională COMPETENȚE 

ANTREPRENORIALE sau COMPETENȚE ANTREPRENORIALE SOCIALE. 

Prezentei cereri de înscriere îi anexez următoarele documente:    

        Copia actului de identitate; 

        Copie a certificatului de naștere; 

        Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

        Copie după adeverință/diplomă ultima școală absolvită               

        Documente care atestă apartenența la grupul țintă: 

                             Adeverință de angajat 

                             Adeverință de șomer 

                             Declarație pe propria răspundere că sunt persoană casnică/inactivă 

        Dovadă privind nivelul veniturilor (după caz) 

       Alte documente relevante (după caz) …………………………………………………………. 

 

Data: Semnătura: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020             ANEXA 3 
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Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 
măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin 
dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 

DECLARAȚIE 
de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/(a)................................................................................................., posesor al CI, seria............, 

nr.........., eliberat de ..................... având CNP .......................................... îmi exprim în mod expres 

consimțământul liber în vederea prelucrării datelor mele cu caracter personal, furnizate de mine în vederea 

întocmirii și transmiterii dosarului de candidatură pentru înscrierea ca grup țintă al proiectului “START - 

Antreprenor în Gârcini” POCU/717/5/1/149156. 

Sunt de acord ca informațiile din documentele ce alcătuiesc dosarul de candidatură să se prelucreze 

de către parteneriatul format din Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)– lider 

de parteneriat și Formare Managerială în Turism (FMT) S.R.L. – partener și Agenția Metropolitană 

pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB) – partener, în scopul desfășurării tuturor acțiunilor care 

decurg din înscrierea mea în lista de selecție a potențialilor participanți ca grup țintă în cadrul 

proiectului POCU/717/5/1/149156.  

 

De asemenea îmi dau consimțământul expres în legătură cu furnizarea datelor mele cu caracter personal către 

Autoritatea de Management POCU – AMPOCU/ Organismul Intermediar – OI POCU delegat, în scopul efectuării 

verificărilor necesare şi monitorizării proiectului “START - Antreprenor în Gârcini”. 

Am fost informat asupra faptului că:  

✓ începând cu data de 25.05.2018 există necesitatea alinierii la standardele europene privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE 
- GDPR)  

✓ pot obține mai multe informații privind modul în care se utilizează datele mele cu caracter personal pe 
care le-am furnizat, citind Politica ADDJB privind Protecția Datelor cu Caracter Personal pe site-ul 
www.addjb.ro 

✓ Pentru orice alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal pe care le-am furnizat pot 
contacta ADDJB la adresa de e-mail relatiipublice@addjb.ro  

 

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

 

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

 

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

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                          ANEXA 4 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4dinzxge3q/normele-metodologice-privind-acordarea-unui-ajutor-financiar-sub-forma-de-voucher-pentru-incurajarea-si-sprijinirea-copiilor-in-practicarea-sportului-de-performanta-din-15092020?pid=323404558#p-323404558
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dinzxge3q/normele-metodologice-privind-acordarea-unui-ajutor-financiar-sub-forma-de-voucher-pentru-incurajarea-si-sprijinirea-copiilor-in-practicarea-sportului-de-performanta-din-15092020?pid=323404558#p-323404558
http://www.addjb.ro/
mailto:relatiipublice@addjb.ro


                                              

Proiect cofinanțat din Fondul European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 
măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin 
dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 

Declarație privind evitarea dublei finanțări  

 

Subsemnatul/a ………….........................................…………………………, în calitate de candidat pentru a fi 

inclus în cadrul grupului ţintă aferent proiectului “START - Antreprenor în Gârcini” 

(POCU/717/5/1/149156), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul 

penal declar pe propria răspundere că la data semnării prezentei declarații: 

 

1. Nu am beneficiat/nu beneficiez în prezent de măsuri similare cu cele ale proiectului “START - 

Antreprenor în Gârcini” cofinanțate din fonduri publice nerambursabile  

2. Nu am beneficiat/nu beneficiez de finanțare a planului de afaceri depus în cadrul acestui 

concurs din fonduri europene sau alte fonduri publice nerambursabile 

 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de care am 

beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri financiare către 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brasov (ADDJB), în calitate de beneficiar al proiectului, 

“START - Antreprenor în Gârcini” constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit 

în cadrul proiectului până la momentul descoperirii falsului.  

 

 

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

Semnătura 

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

 



                                              

Proiect cofinanțat din Fondul European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                                             ANEXA 5 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – CATEGORIE GRUP ȚINTĂ  

Subsemnatul(a)................................................................................................................, identificat(ă) 
cu CNP ................................................... domiciliat(ă)/resident(ă) în localitate….…………....................…. 
str…………………….……………..nr………bl……….sc………ap……………județul……………………………………............…., 
cunoscând prevederile din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere 
că aparțin categoriilor eligibile de grup țintă ale proiectului: 

Categorie Grup Țintă - POCU/717/5/1/149156 Se bifează cel puțin o 

categorie: 

1) Am un venit disponibil echivalent situat sub 60% din mediana veniturilor 
disponibile în totalul populației 

 

2) Mă confrunt cu deprivare materială severă, neputând să-mi permit 
minim 4 acțiuni din următoarele:  
      să plătească chiria sau facturile la utilități;  

      să asigure încălzirea adecvată a locuinției;  

      să facă față unor cheltuieli neprevăzute;  

      să mănânce carne, pește sau echivalent proteic în fiecare zi;  

      o săptămână de vacanță departe de casă;  

      un autoturism;  

      o mașină de spălat;  

      un tv color;  

      un telefon 

 

3) Trăiesc în gospodărie cu o intensitate extrem de redusă a muncii (cu 
vârsta cuprinsă între 0  59 ani) și locuiesc în gospodărie în care adulții (cu 
vârsta între 18 – 59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din 
potențialul lor total. 

 

 

Data:                                                                                                                                          Semnătura: 

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

    

    

    

    

    

    

    

    

    



                                              

Proiect cofinanțat din Fondul European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                         Anexa 6 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 
măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin 
dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 

 

Declarație pe proprie răspundere 
privind apartenența  la etnia romă 

 

 

Subsemnatul(a).........................................................................................., domiciliat(ă)/resident(ă) în 

localitate….………………………………….…..str…………………………….……………..nr………bl……….sc………ap………… 

județul…………………………………………identificat(ă) cu CNP.........................................................cunoscând 

că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria 

răspundere că sunt de etnie romă. 

 

Dau această declarație pentru a fi inclus în cadrul grupului țintă al proiectului cu titlul “START - 

Antreprenor în Gârcini”, Contract POCU/717/5/1/149156, Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

 

 

Data: Semnătura: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

Proiect cofinanțat din Fondul European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

UNITATEA _________________________________________________________________  

C.U.I. _________________________; Reg. Comerţ: ________________________________  

Adresa ____________________________________________________________________ 

Telefon __________________________________ 

Nr. inreg ___________/Data _________________  

 

 

A D E V E R I N ȚĂ 

 

 

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna __________________________________________,  

legitimat cu CI / BI seria _____, nr. __________, eliberat de __________________________________  

la data de _______________, având C.N.P. _____________________________, este angajat(a) cu 

contract individual de muncă al societăţii ________________________________________________.  

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi pentru înscrierea în  cadrul proiectului “START - Antreprenor în 

Gârcini”, ID 149156. 

 

 

Data: _____________________ 

 

Conducătorul unităţii,  

___________________  

(numele, prenumele, semnătura si stampila)  

 

 

Întocmit de, 

______________  

(nume, prenume, semnătura) 

 
 



                                              

Proiect cofinanțat din Fondul European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  Anexa 7 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 
măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin 
dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND STATUTUL PE PIAȚA MUNCII  

(pentru persoane inactive) 

 

Subsemnatul(a)................................................................................................................, identificat(ă) 

cu CNP ................................................... domiciliat(ă)/resident(ă) în localitate….………….……………………. 

str……………………….…………….……………..nr………bl……….sc………ap……………județul…………………………….…, 
 
în calitate de participant la activitățile organizate în cadrul proiectului “START - Antreprenor înGârcini”, 
 
ID 149156, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea Codului Penal cu privire la falsul în declarații,  
 
că la această dată nu am loc de muncă și sunt: 
 
 
 
          Persoană inactivă 
 
          Șomer înregistrat 
 

Declar că informațiile furnizate sunt adevărate și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Agenția de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) are dreptul să îmi solicite documente doveditoare în 

scopul verificării și confirmării acestora.  

 

 

Data:                                                                                                                                         Semnătura: 

................................                                                                                                        ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

 

 



                                              

Proiect cofinanțat din Fondul European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 
măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin 
dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 Anexa 9 

 

Declarație pe proprie răspundere 

(acord prelucrare foto-video) în cadrul proiectului “START - Antreprenor în Gârcini” 

 

Subsemnatul(a)........................................................................................, domiciliat(ă)/resident(ă) în 

localitate….…………………………….…..str…………………………….……………..nr………bl……….sc………ap………...…… 

județul…………………………identificat(ă) cu CNP.......................................... în calitate de beneficiar(ă) al 

activităților din cadrul proiectului “START - Antreprenor în Gârcini”, Contract nr. 

POCU/717/5/1/149156, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu procesarea și difuzarea în 

public, prin orice modalitate de publicare și postare în reviste, site-uri de prezentare, a imaginilor 

fotografice și video care conțin imaginea mea. 

Declar că nu voi ridica nici o pretenție în vederea obținerii de despăgubiri pentru încălcarea dreptului 

la imagine. 

 

Data: Semnătura: 

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

 


