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1. CADRUL GENERAL 
 
Prezenta Metodologie de recrutare și selecţie a fost elaborată în vederea demarării 

procesului de identificare, recrutare și selecție a studenților în vederea participarii la cursurile 
ce vor fi pilotate în cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică” – 
POCU/320/6/21/122837. 

Prezenta Metodologie de selecţie este elaborată în cadrul Activităţii A4. Dezvoltarea 
și pilotarea a 6 cursuri (oferte educationale) cu conținut inovator și componenta 
aplicativă, adresate studenților din ciclul de licență/masterat, respectiv subactivitatea 
A.4.1. Recrutarea și selecția grupului țintă format din studenți din ciclul de studii de 
licență/master. 

Proiectul se implementează având următorul parteneriat: 
- Solicitantul: Universitatea „OVIDIUS” din Constanța 
- Partener 1: SIVECO ROMANIA SA 

Scopul prezentei Metodologii de recrutare și selecție a grupului țintă studenți este:  
(1) de a stabili un mod standardizat de implementare a activităților de informare si 

recrutare a studenților in grupul tinta al proiectului; 
(2) de a detalia continutul dosarului de candidatura a studenților; 
(3) de a prezenta criteriile de evaluare si selectie pentru accederea in grupul tinta al 

proiectului; 
(4) de a reglementa un mod unitar de lucru, precum si responsabilitatile celor implicați în 

activitățile de recrutare si selecție a grupului țintă studenți. 
 

În procesul de elaborare a prezentei Metodologii s-a ținut cont de informațiile cuprinse în 
Contractul de finanțare și în Cererea de finanțare ale proiectului, astfel încât să fie cuprinse 
toate aspectele și elementele esențiale pentru buna desfășurare a activităților de recrutare si 
selecție a grupului țintă studenți din cadrul proiectului și respectiv, pentru implementarea cu 
succes a proiectului. 

 
2. CADRUL LEGAL APLICABIL 

 
Prezenta metodologie se întocmeşte în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, 

respectând prevederile următoarelor documente: 
- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020; 
- Ghidul solicitantului – condiții specifice Măsuri de optimizare a ofertelor de 

studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității; 
- Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din 

fondurile ESI 2014-2020; 
- Ghidul practic pentru colectarea si raportarea indicatorilor POCU 
- Contractul de finanţare nr. 88005 pentru proiectul POCU/320/6/21/122837 din 

27.11.2018. 
- Manualul beneficiarului POCU 
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3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 

Proiectul contribuie la realizarea Obiectivul tematic 6, respectiv a Obiectivelor specifice 
6.7, 6.9, 6.10 prin obiectivul sau general si anume: potentarea oportunitatilor de dezvoltare a 
societatii la nivel local si regional prin intermediul unei oferte educationale actualizata si 
diversificata, dezvoltata in stransa corelare cu prioritatile strategice regionale si nationale, 
insotita de un pachet de masuri de atragere a tinerilor catre studiu, acompaniata de actiuni de 
crestere a competentelor personalului didactic si care, impreuna, sa contribuie la maximizarea 
sanselor de angajare pentru viitorii absolventi din invatamantul tertiar, universitar si non-
universitar tehnic. 

Legat de grupul tinta format din studenti, proiectul contribuie la realizarea O.S. 6.7, prin 
oferirea unui mediu educational atractiv, atat cu ajutorul unor stimulente financiare 
directionate catre cei care apartin grupurilor vulnerabile, cat si prin intermediul unor activitati 
complementare de tip “intalniri cu angajatorii” dedicate grupului largit de cursanti si studenti. 

In raport cu realizarea O.S.6.10, pentru diversificarea ofertei educationale, se va furniza un 
set de 6 cursuri complementare cu o importanta componenta aplicativa, adresate studentilor 
din ani terminali de licenta/masterat, in cadrul carora se va urmari dezvoltarea unor 
componente cheie pentru mediul profesional in care vor debuta viitorii absolventi:programare 
si securitate web, recunoasterea formelor si cautarea de date in spatiul web, securitatea 
sistemelor software, invatarea asistata de calculator, abordarea amenintarilor on-line in 
organizatiile moderne. 
 Pe termen lung activitatile proiectului destinate studentilor vor genera o serie de efecte 
pozitive si anume: 
- Imbunatatirea gradului de adecvare a viitorilor studenti la cerintele pietei muncii prin 
tematica cursurilor complementare adresate studentilor din anii terminali, axata pe 
dezvoltarea unor competente cheie pentru mediul profesional, dare si prin concentrarea 
acestor cursuri in jurul componentei aplicative, in opozitie cu stilul traditionalist preponderent 
teoretic al cursurilor universitare din curriculumul obligatoriu. 
- Dezvoltarea economico-sociala la nivel local/regional prin corelarea ofertei educationale cu 
specificul local sau dimpotriva, prin introducerea unor specializari avangardiste care sa atraga 
mediul de afaceri si sa-l „impinga” catre demararea unor activitati economice nespecifice 
locului. 
- Imbogatirea paletei de discipline optionale/facultative 
- Largirea orizonturilor profesionale ale tinerilor din grupurile vulnerabile printr-un efect de 
unda propagat in aceste comunitati defavorizate. 
 

Prezenta Metodologie vizeaza atingerea Obiectivului specific al proiectului OS2 – 
Cresterea nivelului de adecvare al capacitatilor socio-emotionale si profesionale la cerintele 
unei pieti a muncii in continua schimbare pentru un numar de 300 de studenti din anii terminali 
ai ciclurilor de studii de licenta/masterat (din care 61 de studenti vor proveni din grupuri 
vulnerabile), prin intermediul dezvoltarii si furnizarii unui pachet de 6 cursuri complementare 
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programei universitare, cu un continut inovator si o componenta aplicativa semnificativ 
orientata catre cresterea angajabilitatii. 

De asemenea, se are in vederea atingerea Obiectivului specific al proiectului OS4 – 
cresterea ratei de acces si participare la invatamantul tertiar universitar concomitent cu 
reducerea ratei de abandon prin intermediul unui pachet de masuri compus din sprijin 
financiar in suma forfetara de 300 lei/lunar si consiliere profesionala pentru 61 de studenti din 
grupuri vulnerabile, precum si actiuni complementare de tip „intalniri cu angajatorii” destinate 
tuturor studentilor din grupul tinta. 
 

4. GRUPUL ȚINTĂ STUDENȚI 
 

Grupul tinta este format din 300 de studenti  din ani terminali de la ciclurile de studii 
de licenta/masterat dintre care min 61 de studenti apartin grupurilor vulnerabile (cu 
domiciliul in mediul rural/de etnie roma/netraditionali/CES). 

Selecția grupului țintă se va realiza cu respectarea prevederilor Cererii de finanțare, ale 
Contractului de finanțare a proiectului, ale legislației europene și naționale. 

Persoanele din grupul ţintă trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa∗ înscris în CI în regiunea 
de implementare a proiectului, respectiv regiunea SUD-EST. 

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din Studenți (ISCED 5-7),  în 
special din grupurile vulnerabile, cu accent pe studentii aparținând minorității roma, din 
mediul rural, CES, netraditionali, trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele 
condiții:  

• au domiciliul/ locuiesc în regiunea SUD-EST; 

• pe durata participării la activitățile proiectului, sa poată demonstra ca are calitatea 
de student înmatriculat într-un program de studii de licenţă / master.  

• Pentru studenţii netradiţionali se vor prezenta în completare documente 
justificative pentru demonstrarea vârstei de peste 24 de ani, respectiv a încadrării 
în categoria de persoane cu dificultăţi socio-economice etc. 

Conform Fisei individuale de indicatori AP6_4S100, definitile categoriile de persoane din 
grupuri vulnerabile sunt: 

”Persoanele încadrate în categoria ”CES” (Cerințe/nevoi educative speciale) reprezintă 
acele persoane care nu pot beneficia de educație școlară pusă în general la dispoziția copiilor 
de aceeași vârstă fără sprijin suplimentar sau adaptare a conținutului de studiu. Prin urmare, 

                                                           
∗ Notă: domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declară că are locuinţa principala si este înscris 
pe CI.; - reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară (proprietate sau închiriata 
pe baza unui contract de locaţie (chirie), alta decât cea de domiciliu). Menţiunea privind reşedinţa se completează 
pe un autocolant-tip care se aplică pe versoul actului de identitate de către organele în drept si pe care trebuie 
menţionată perioada de valabilitate. 
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CES poate acoperi o serie de cerințe, inclusiv dizabilități fizice sau psihice și deficiențe 
cognitive sau educaționale. 

”Studenții netradiționali” reprezintă, de regulă, persoane cu vârsta peste 24 de ani, sunt 
angajați, sunt considerați independenți financiar în sensul determinării eligibilității pentru 
ajutor financiar, sunt părinți singuri, conform Centrului Național de Statistică în Învățământ. 
Studenții netradiționali sunt adulți care au amânat înscrierea în învățământul terțiar (nu au 
intrat la facultate în același an calendaristic în care au absolvit liceul).  
”Participanții din mediul rural” sunt definiți ca persoane care domiciliază/au reședința în 
zone rurale. 
”Persoanele care aparțin comunității romă” sunt definite ca persoane care se declară că 
aparțin minorității romă. 
 

 Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură 
decizională transparentă, echidistantă. Recrutarea studentilor va avea la baza principiul 
egalității de șanse și principiul non-discriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, 
excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, vârstă, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica 
necontagioasa, infectare HIV s.a. situație sau responsabilitate familială și alte asemenea 
criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. 

Responsabil cu recrutarea, selectarea, informarea și monitorizarea grupului țintă este 
Solicitantul. 

Solicitantul în plus va centraliza toate informațiile, documentele și dosarele legate de 
grupul țintă și este responsabil și cu monitorizarea și atingerea indicatorilor legați de grupul 
țintă. 

 
 

5. CRITERII DE SELECTIE SI DE DEPARTAJARE A MEMBRILOR GRUPULUI 
TINTA 
 Criteriile de selectie si de departajare sunt stabilite in conformitate cu prevederile 
Contractului de finanţare a proiectului, a legislaţiei europene şi naţionale, precum şi a 
instrucţiunilor specifice ale AM POCU, respectiv a condiţiilor impuse în Ghidul solicitantului 
- Condiţii specifice.  

 Sunt eligibili studentii care sunt in ani terminali la programele de licenta/masterat. Criteriul 
de departajare va fi de tipul: „primul venit - primul servit”, cu respectarea structurii grupului 
țintă și a indicatorilor prestabiliți. Totusi, in procedura de recrutare si selectie vor avea 
prioritate femeile, in functie de structura pe sexe a populatiei eligibile pentru grupul tinta, in 
asa fel incat sa existe o favorizare a sexului mai slab reprezentat. De asemenea, se are in 
vedere stimularea participarii tinerilor din randul grupurilor vulnerabile. 

Selecţia grupului ţintă se va realiza în două etape: 
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a. etapa de verificare a documentelor depuse, in vederea asigurarii indeplinirii 
condiţiilor impuse în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice, respectiv a Cererii de finantare, 
anume: 

-  trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa în una din localităţile din regiunea Sud-Est, în 
mediul rural sau urban; 

-  Este student inmatriculat in an terminal la programele de licenta/master din 
domeniul Informatica. 

 
b.  etapa de selecţie şi recrutare a membrilor grupului ţintă, în care pe baza 

documentelor completate şi depuse, fiecare membru dovedeşte respectarea condiţiilor de 
eligibilitate, respectiv: 

-  domiciliul/reşedinţa în una din localităţile din regiunea Sud-Est, în mediul 
rural sau urban; Reședința se va dovedi prin prezentarea permisului de 
ședere/ a contractului de inchiriere/ a altui document în care să se 
menționeze localitatea de reședință. Copia se va conformiza în prezența 
originalului. 

-  apartenenţa la categoria de grup ţintă studenti; 
- evitarea dublei finanţări pentru activităţile din cadrul proiectului. 

 

 

6. ETAPELE DE RECRUTARE SI SELECȚIE IN GRUPUL TINTA 
 
Recrutarea grupului tinta format din studenti se va realiza in 2 etape, corespunzatoare 

cate unui an universitar din cei 2 ani in care se desfasoara activitatea A4.1. Astfel, in fiecare 
an universitar se vor selecta aproximativ 150 de studenti, din care 20% vor face parte din 
categoriile rural/de etnie roma/netraditionali/CES. 

Se vor organiza campanii de informare a studentilor inscrisi la programele de 
licenta/masterat din domeniul Informatica din structura Solicitantului, pentru a prezenta 
obiectivele si rezultatele anticipate ale proiectului, precum si beneficiile previzionate pentru 
studentii care vor participa la pilotarea cursurilor scrise in cadrul proiectului. Aceste campanii 
vor fi organizate prin implicarea Responsabililor de grup tinta si a Expertilor campanie de 
informare, angajati de catre Solicitant. In cadrul acestor sesiuni vor fi prezentate in mod clar 
si criteriile si selectie pentru accederea in grupul tinta al proiectului, precum si continutul 
dosarului de inscriere in grupul tinta.  

Lansarea informării şi publicităţii activităţii de selecţie/recrutare a grupului ţintă va fi 
realizată prin postarea anunţurilor cu privire la modalitatea de înscriere, a Metodologiei şi 
anexelor acesteia pe website-ul oficial al proiectului proinfo.univ-ovidius.ro, precum şi prin 
afişare la avizierele facultatii. 

De asemenea, informarea privind identificarea, selecţia şi recrutarea se va realiza prin 
publicarea unor anunţuri în presă, on-line, site-uri de social media şi pe website-ul 
universității. 

Se vor organiza mai multe evenimente de informare a grupului țintă pentru studenti, 
evenimentele fiind programate in functie de orarul existent in facultate.  

Inscrierea persoanelor interesate se va face prin completarea formularelor de grup țintă, 
precum și a documentelor care fac parte din dosarul de candidatură, completarea lor fiind 
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facuta în cadrul unor sesiuni organizate conform unui calendar publicat si actualizat in mod 
continuu pe site. 

 
 
Selectia grupului ţintă se va realiza în două etape: 
1. etapa de prezentare a proiectului catre potentialii membri ai grupului ţintă, în care 

se vor prezenta 
- obiectivele proiectului 
- criteriile de selectie si departajare 
- continutul dosarului de candidatura 
- activitatile de pilotare destinate membrilor grupului tinta si perioada in care se 

vor desfasura 
- modalitatea de evaluare de la finalul programului de formare in vederea 

certificarii. 
2. etapa de verificare si evaluare a dosarelor depuse. Astfel, pe baza documentelor 

completate şi depuse, se verifica daca fiecare membru dovedeşte respectarea 
condiţiilor de eligibilitate, respectiv: 

- apartenenţa la categoria de grup ţintă, anume studenti inmatriculati in an 
terminal la programe de licenta/masterat  

- au domiciliul/resedinta in regiunea de SUD-EST; 
- evitarea dublei finanţări pentru activităţile din cadrul proiectului. 

 
Înscrierea persoanelor este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de 

înregistrare în grupul țintă. Dacă se constată lipsa unor documente, acestea vor fi solicitate 
prin e-mail candidatului, urmând să fie transmise în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
data solicitării. În cazul în care completarea dosarului nu s-a realizat în termenul menționat, 
candidatura va fi declarată neeligibilă. 

Va fi alcătuită și o listă de rezerve, dacă este necesar, pentru completarea grupului țintă, în 
cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 

Beneficiarul va respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.677/2001, precum şi prevederile Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004. 

Astfel, vor fi informate persoanele din grupul ţintă al proiectului despre obligativitatea 
de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. 

 

7. DOSARUL DE CANDIDATURĂ 
 
Dosarul de candidatura trebuie sa contina: 

 Formularul înregistrare a grupului tintă (Anexa nr. 1) – în original; 
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 Carte de identitate – copie conform cu originalul; 
 Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie conform cu originalul; 
 Declaraţia privind evitarea dublei finanţări din care să rezulte că nu a mai 

beneficiat de cursuri post-universitara destinate perfectionarii profesionale 
(dezvoltarii de competente didactice corelate cu domeniul digitalizarii) cofinanţate din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (Anexa 
nr. 2) – în original; 

 Declaraţie cu privire la acordul privind prelucrarea datelor (Anexa 3) – în 
original; 

 Declaraţia de disponibilitate si de respectare a cerintelor proiectului (Anexa 4) – 
în original; 

 Adeverinţa tip completată, semnată si stampilată, din care să reiasă calitatea de cadru 
student inmatriculat in an terminal la unul din programele de licenta/masterat– în 
original; 

In cazul persoanelor care se incadreaza in una din categoriile mentionate ca fiind parte din 
grupuri vulnerabile, dosarul se va completa cu documente doveditoare si cu Declaraţia 
pe propria răspundere privind apartenenţa la grupurile vulnerabile (Anexa  nr. 5) – 
în original. 
 

Documente solicitate fiecărei persoane la înregistrarea in GT vor fi păstrate ca anexe la 
formularul de înregistrare grup ţintă (dosarul fiecărui participant în GT). 
 
8. SELECȚIA PROPRIU-ZISĂ 

 
Pe baza documentelor depuse, studentii vor fi selectati şi înscrisi în grupul ţintă.  
Responsabilii grup ţintă vor verifica dosarele depuse şi vor urmări ca dosarele sa conţină 

toate documentele obligatorii.  
Dacă se constată lipsa unor documente, acestea vor fi solicitate prin e-mail candidatului, 

urmând să fie transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul în care 
completarea dosarului nu s-a făcut în termenul menţionat, candidatura va fi declarată 
neeligibilă. 

După verificarea finală a dosarelor de candidatură, responsabilii grup ţintă vor întocmi, 
cu respectarea indicatorilor din proiect, lista candidaţilor admişi în grupul ţintă, lista 
candidaţilor propuşi ca rezerve şi lista candidaţilor respinşi. Aceste liste sunt cuprinse în 
Procesul verbal de selecţie (Anexa 6). 

 
Persoanele vor fi informate telefonic/mail sau prin postarea pe website-ul proiectului, 

cu privire la admiterea, respingerea sau situarea pe lista de rezervă a candidatului.  
Lista finală a candidaţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului va fi înregistrată oficial 

de către Solicitant.  
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ANEXE 
Anexa 1_Formularul de inregistrare in grupul tinta 

Anexa 2_ Declaratie evitare dubla finantare 

Anexa 3_ Declarație cu privire la acordul privind prelucrarea datelor 

Anexa 4_ Declaraţie de disponibilitate și de respectare a cerințelor proiectului 

Anexa 5_ Declaraţia pe propria răspundere privind apartenenţa la grupurile vulnerabile 

Anexa 6_ Proces verbal de selecție a dosarelor de candidatură 
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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 
Axa prioritară 6: Educație și competențe  
Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9. 6.10 
Titlul proiectului: ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică 
Cod proiect: 122837 
Beneficiar: Universitatea „Ovidius“ din Constanța 

 
Anexa 1 la Metodologia de recrutare și selectie grup țintă studenți 

 
 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR  
LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 122837 

Axă prioritară:  6 - Educație și competențe  

Titlu proiect:   ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică  

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

Date de contact:   
Nume prenume: 

 __________________________________________________________________ 

Adresa domiciliu: 

 __________________________________________________________________ 

Locul de resedinta: 

 __________________________________________________________________ 

Telefon:  

 __________________________________________________________________ 

Email:   

 __________________________________________________________________ 

Data intrării în operațiune:
 __________________________________________________________________ 

CNP:     __________________________________________________________________ 

Zonă:    

Urban  

Rural 
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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:   

Studenți 

 

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 
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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 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

                  

Participant: 

__________________________________ 

Responsabil cu înregistrarea participanților:  

____________________________________________ 
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______________________ ______________________ 

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. 

 

  



 
 

15 
 

 

Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune 

 

Dată ieșire din operațiune: _______________________ 

 

Situația pe piața forței de muncă: 

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

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

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

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 

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

- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

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

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

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

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

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

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1) 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 
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Studii superioare (ISCED 8) 

 

 
Responsabil cu înregistrarea participanților:  

____________________________________________ 

    

______________________  

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: ...................................................... 

 

Responsabil cu înregistrarea participanților:  

____________________________________________ 

______________________ 

Data: _________________ 
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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 
Axa prioritară 6: Educație și competențe  
Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9. 6.10 
Titlul proiectului: ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică 
Cod proiect: 122837 
Beneficiar: Universitatea „Ovidius“ din Constanța 

 

Anexa 2 la Metodologia de recrutare și selectie grup țintă studenți 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

Subsemnatul/a______________________________________________________________
__________, având CNP_______________________________, cu domiciliul în 
______________________________, Str.______________________________, nr. ___, 
bl.____, sc.___, ap.___, jud. _____________________, tel._____________________, e-
mail____________________________________, în calitate de candidat în cadrul grupului 
țintă al proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică”, Cod MySMIS 
proiect: 122837, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman 
2014–2020, implementat în Regiunea de dezvoltare S-E de către Universitatea „Ovidius“ din 
Constanța in calitate de Beneficiar, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în 
conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că: 

1. Nu am beneficiat de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman sau prin alte 
proiecte finanțate din fonduri europene sau naționale pentru activități similare cu 
cele pentru care mă înscriu sa particip in cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea 
resursei umane în Informatică”, Cod MySMIS proiect: 118372. 

2. Nu sunt înregistrat în grupul țintă al altor proiecte similare și nu intenționez să 
beneficiez concomitent de finanțări pentru activități similare cu cele ale proiectului 
„ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică”, Cod MySMIS proiect: 122837. 

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

 

Data: _____________ 

Nume și prenume: __________________________         Semnătură candidat: _________________ 
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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 
Axa prioritară 6: Educație și competențe  
Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9. 6.10 
Titlul proiectului: ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică 
Cod proiect: 122837 
Beneficiar: Universitatea „Ovidius“ din Constanța 

 

 

Anexa 3 la Metodologia de recrutare și selectie grup țintă studenți 

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR  
CU CARACTER PERSONAL ȘI UTILIZAREA IMAGINII1 

Subsemnatul/a _________________________________________________________, 
declar că, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 679/2016, numit în continuare 
RGPD, am luat cunoștință că Universitatea „Ovidius” din Constanța, cu sediul în Mun. 
Constanța, Bld. Mamaia nr. 124, cod poștal 900527, telefon/fax +40 241 606407, +40 241 
606467, email rectorat2@univ-ovidius.ro, reprezentată legal prin Rector – Prof. univ. dr. 
Sorin Rugină, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a 
prelucra datele mele cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, în scopul 
derulării proiectului ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică, Cod MySMIS: 
122837, finanțat prin POCU, Axa prioritara 6. 

Datele cu caracter personal si anume: numele, prenumele, data și locul nașterii, 
domiciliul/adresa, codul numeric personal (CNP), semnătura, seria și numărul actului de 
identitate, fotografia (imaginea) mea din actul de identitate, numărul de telefon, adresa de 
email, denumirea instituțiilor de învățământ absolvite, genul, naționalitatea, vârsta, datele 
privind activitatea profesională și încadrarea pe piața forței de muncă - locul de muncă, 
funcția/profesia, datele privind încadrarea în categorii de persoane dezavantajate, starea 
civilă sunt obținute prin completarea și semnarea declarațiilor/cererilor de înscriere si 
includere în grupul țintă eligibil al proiectului in vederea participării la activitățile proiectului, 
precum și din documentele/înscrisurile doveditoare, atașate acestora.  De asemenea, 
ulterior, datele mele personale pot fi obținute și prin completarea și semnarea altor 
cereri/declarații în cadrul proiectului sau ca urmare a participării mele la 
activitățile/evenimentele proiectului – de ex. imaginea mea din fotografiile și înregistrările 
video realizate în cadrul proiectului. 

Aceste informații sunt introduse de Universitate în baza sa de date aferenta proiectului pe 
care îl implementează sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică. 

Am luat la cunoștință că datele mele personale sunt colectate și prelucrate pentru 
următoarele scopuri: 

i. derularea procesului de recrutare si de includere în grupul țintă eligibil al proiectului 
in vederea implicării efective în activitățile acestuia; 

ii. monitorizarea, raportarea și promovarea proiectului;  

                                                           
1 Declarație RGPD în temeiul Regulamentului (UE) nr. 679/2016. 

mailto:rectorat2@univ-ovidius.ro
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iii. informarea cu privire la activitățile proiectului, precum și la obligațiile mele în cadrul 
proiectului;  

iv. convocarea, participarea și întocmirea listelor de prezență la activitățile proiectului;  
v. respectarea obligațiilor legale și contractuale ale Universității – in calitate de 

Beneficiar al finanțării, ce decurg din legislația în vigoare și cererea de finanțare; 
vi. respectarea obligațiilor legale privind arhivarea documentelor;  

vii. în alte scopuri stabilite imperativ de legislația în vigoare cu privire la instituțiile de 
învățământ superior sau la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile. 

Temeiul legal pentru colectarea și procesarea datelor mele personale pentru scopurile 
menționate anterior îl reprezintă: cererile si declarațiile formulate pentru înscrierea, 
includerea în grupul țintă eligibil al proiectului și pentru participarea la activitățile acestuia; 
cererea de înscriere la examinarea finala; cererea de finanțare aferenta proiectului; 
consimțământul meu; dispozițiile în vigoare cu privire la instituțiile de învățământ superior 
și la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile; Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale 
cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise, prin orice 
mijloc de comunicare, după caz, următorilor destinatari: persoanei vizate (subsemnatul/a); 
instituțiilor/ autorităților publice (ex: OIR POSDRU, Ministerul Fondurilor Europene, 
Ministerul Educației Naționale); partenerilor contractuali ai Universității „Ovidius” din 
Constanța din cadrul proiectului, în condițiile stabilite de lege și cu implementarea măsurilor 
necesare asigurării securității și confidențialității acestor date; autorităților fiscale, 
autorităților de verificare și control, în condițiile stabilite de lege sau altor entități ale căror 
activități sunt incidente în activitatea Universității „Ovidius” din Constanța sau care au 
legătură directă ori implicită cu instrumentarea actului ori procedurilor pentru care am inițiat 
raporturile juridice cu Universitatea și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter 
personal.  

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, am luat la cunoștință faptul că beneficiez de 
următoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul la actualizarea 
sau rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi 
uitat”), atâta timp cât acest lucru nu contravine obligațiilor legale ale Universității; dreptul 
la portabilitatea datelor; dreptul de restricționare a prelucrării datelor, atâta timp cât acest 
lucru nu contravine obligațiilor legale ce revin Universității; dreptul de a îmi retrage oricând 
consimțământul acordat, în cazul specific în care colectarea și prelucrarea datelor se bazează 
pe consimțământ și nu intervine o prevedere contractuală sau legală care prevede 
obligativitatea colectării și prelucrării datelor; dreptul de a nu fi supus/ă unei decizii 
individualizate automatizate, inclusiv crearea de profiluri individuale, dreptul de a mă opune 
prelucrării; dreptul de a depune o plângere la Universitatea „Ovidius” din Constanța si/sau 
la autoritatea competentă privind protecția datelor; dreptul de a fi notificat în cazul unei 
încălcări privind securitatea datelor, de către Universitatea „Ovidius” din Constanța. 

Am luat la cunoștință că datele personale vor fi prelucrate/păstrate pentru perioada de timp 
cât se implementează proiectul „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică” Cod 
MySMIS: 122837, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale 
în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date, cum ar fi, de 
exemplu, dispozițiile legale care reglementează finanțarea și implementarea proiectelor 
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finanțate din fonduri europene sau dispozițiile legale ce reglementează arhivarea 
documentelor. 

Am luat la cunoștință că sunt obligat/ă să furnizez datele necesare pentru realizarea 
scopurilor menționate mai sus și că refuzul furnizării sau furnizarea acestor date în mod 
incorect și incomplet determină imposibilitatea includerii mele în grupul țintă și, implicit, a 
participării mele la activitățile proiectului, întrucât ar avea drept consecință nerespectarea 
reglementărilor legale incidente proiectelor finanțate din fonduri europene și a 
angajamentelor asumate de universitate în cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei 
umane în Informatică” Cod MySMIS: 122837. 

Am citit, am înțeles și sunt de acord. 

Data:___________ 

Nume și prenume: ________________________   Semnătură candidat:________________ 
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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 
Axa prioritară 6: Educație și competențe  
Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9. 6.10 
Titlul proiectului: ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică 
Cod proiect: 122837 
Beneficiar: Universitatea „Ovidius“ din Constanța 

 

 

Anexa 4 la Metodologia de recrutare și selectie grup țintă studenți 

 
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE ȘI DE RESPECTARE A CERINȚELOR PROIECTULUI 

 
Subsemnatul/a 
_____________________________________________________________________, 
având CNP_____________________________, cu domiciliul în 
______________________________, Str. 
______________________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. 
____, tel._____________________, e-mail_______________________________, în calitate 
de participant în cadrul grupului țintă la activitățile proiectului „ProInfo – pregătirea resursei 
umane în Informatică” Cod MySMIS proiect: 122837, îmi exprim acordul si disponibilitatea 
de a participa la toate activitățile derulate în cadrul proiectului ce îmi sunt destinate si pentru 
care m-am înscris în cadrul grupului țintă. 

În acest sens, mă angajez să respect în totalitate cerințele proiectului, să particip și să depun 
toate eforturile în vederea finalizării activităților în care voi fi implicat. 

 

Data:___________ 

Nume și prenume: _______________________________        Semnătură: ________________ 
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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 
Axa prioritară 6: Educație și competențe  
Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9. 6.10 
Titlul proiectului: ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică 
Cod proiect: 122837 
Beneficiar: Universitatea „Ovidius“ din Constanța 

 

 

Anexa 5 la Metodologia de recrutare și selectie grup țintă studenți 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENŢA LA  

GRUPURI VULNERABILE 

 
 
Subsemnatul/a ____________________________________________________________, 

domiciliat/ă în localitatea ___________________________________________________, 

judeţul ______________________, strada ______________________________________, 

nr _________, posesor al BI/CI, seria __________, numărul ______________, eliberat de 

___________________________________________, la data de ____________________, 

CNP ___________________________, în calitate de participant în cadrul procedurii de  

selecţie a grupului ţintă aferent proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în 

Informatică”, ID: POCU/320/6/21/122837, sub sancţiunea prevederilor articolului 326 Cod 

penal2, declar pe propria răspundere că aparţin următoarei categorii (conform Ghidului 

solicitantului - Condiţii specifice): 

 
☐ persoane care au un domiciliul in mediul rural 

☐ persoane de etnie romă 

☐ studenți netraditionali 

☐ persoane CES 

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

Semnătură: ........................ ......................... 

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

 

                                                           
2 Articolul 326 Cod Penal 
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 
Axa prioritară 6: Educație și competențe  
Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9. 6.10 
Titlul proiectului: ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică 
Cod proiect: 122837 
Beneficiar: Universitatea „Ovidius“ din Constanța 

 

 

Anexa 6 la Metodologia de recrutare și selectie grup țintă studenți 

PROCES VERBAL DE SELECȚIE  
A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ................................ - ................................ 
 
Încheiat astăzi, ...............................,  
 
Ca urmare a analizei dosarelor de înscriere, pentru perioada de înscriere ................................- 
................................, au fost decise următoarele: 
 

1. Lista persoanelor selectate: 
 

Nr. crt. Nume Prenume 
Date contact 

Telefon E-mail 

1     

2     

3     

...     

n      

 
2. Lista persoanelor propuse ca rezerve: 

 

Nr. crt. Nume Prenume 
Date contact 

Telefon E-mail 

1     

2     

3     

...     

n      
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3. Persoane înscrise neselectate: 

 

Nr. crt. Nume Prenume 
Date contact 

Telefon E-mail 

1     

2     

3     

...     

n      

 
Menţionăm că în procesul de selecţie au fost analizate un număr de ______________ dosare 
ale candidaţilor pentru activitatile proiectului. 
 
Urmează ca în maxim 48 ore să fie transmis Anunțul privind rezultatul selecției participanților 
aferent grupelor, via e-mail / telefonic. 
 
Prezentul proces verbal de selecție este aferent activtății comisiei de selecție din datele 
................................. și ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Întocmit:  
 

.................................................... 
 
Responsabili Grup tinta 

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

                                                             
 
 
 
 
Aprobă: 

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

  
Manager proiect 
 

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