
   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
 

„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație si competențe 
Prioritatea de investiții-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de 
învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 
Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut 
de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 
învățării dobândite în contexte non-formale și informale 
Titlul proiectului: Calificare astăzi, Succes în viitor 
Numar de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135827 
 

 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
 

Subsemnatul(a) _______________________________________________________________ 

domicilat(ă) în localitatea _______________________, str. __________________________,  

nr. _______, bloc ________, scară ______, apartament ________, judeţul _____________,  

CNP _______________________________________, legitimat cu BI/CI seria _________, 

nr. ________________, eliberat de ____________________, la data de 

_______________, în calitate de: 

☐ Persoană angajată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu 

timp parțial) 

☐ Persoană fizică autorizată 

☐ Întreprindere individuală,  

Solicit înscrierea în grupul țintă al proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor”, 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și 

competențe; Obiectivul tematic 10: Investițiile în educație, formare și formare profesional 

ă pentru competenț e și învățare pe tot parcursul vieții; Prioritatea de investiții 10.iii:  

Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de 

vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a 

aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare 

flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite; 

Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională 

continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta 

de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea 

rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, Contract de 

finanţare nr. 2596/17.02.2021 (aferent proiectului POCU/726/6/12/135827), implementat 

de către Abeona SRL, în vederea participării la toate activitățile propuse în cadrul 

proiectului mai sus menționat.  

 

Data           Semnătura 



                                                                                                 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație si competențe 
Prioritatea de investiții-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un 
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi 
de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 
Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut 
de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 
învățării dobândite în contexte non-formale și informale 
Titlul proiectului: Calificare astazi, Succes in viitor 
Numar de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135827 

 

ANEXA 8 la Manualul Beneficiarului  

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 135827 

Axă prioritară: AP 6 – Educație și competențe 

Titlu proiect: Calificare astăzi, Succes în viitor 

OIR/OI responsabil: OIR REGIUNEA CENTRU 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 
Date de contact:   

Nume, prenume: 

 

Adresă domiciliu: 

 

Locul de reședință: 

 

Telefon: 

 

Email: 

 

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:             

Angajat cu contract individual de muncă 

Persoană fizică autorizată 

Întreprindere individuală 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat   

Angajat pe cont propriu  

Șomer  

Șomer de lungă durată   

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

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

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

 



                                                                                                 
 

 

 

Persoană dezavantajată:   DA 

NU 

 

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 

 

                           

Semnătura participant 

 

 

…………………….............................................  

 

Data: 

……………………  

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea 
participanților 

 

…………………….............................................. 

 

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. 
 

 

 

 



   
 

 
Beneficiar: ABEONA SRL 

„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca datele 
menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea și 
justificarea activităţilor din implementarea proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Bebeficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel menționat 
anterior.” 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație si competențe 
Prioritatea de investiții-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-
un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea 
unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 
Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel 
scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea 
rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 
Titlul proiectului: Calificare astazi, Succes in viitor 
Numar de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135827 

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 
 
Subsemnatul(a)_______________________________________________________________ domicilat(ă) 

în localitatea _______________________, str. _________________________, nr. _______, bloc 

________, scară ______, apartament ________, judeţul ____________,CNP _______________, 

legitimat cu BI/CI seria ___________,nr. ________________, eliberat de ____________________, la 

data de _______________,  

declar pe propria răspundere că VOI PARTICIPA ÎN CALITATE DE PERSOANĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN GRUPUL 

ȚINTĂ AL PROIECTULUI LA TOATE ACTIVITĂȚILE OFERITE DE PROIECT ÎN MOD GRATUIT: 

1. Consiliere profesională 

2. Activități de tutorat 

3. Activități de planificare și orientare în carieră 

4. Formare și certificarea competențelor profesionale (cursuri inițiere, calificare, specializare) 

5. Activități de inserție / participare la târguri de joburi 

6. Activități de recrutare / selecție / angajare pe noi posturi în concordanță cu noile competențe 

profesionale dobândite 

Dau această declaraţie în vederea înscrierii în grupul țintă al proiectului „Calificare astăzi, Succes în 

viitor”, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și 

competențe; Obiectivul tematic 10: Investițiile în educație, formare și formare profesional ă pentru 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții; Prioritatea de investiții 10.iii:  Îmbunătățirea accesului 

egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-

formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și 

promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea 

competențelor dobândite; Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare 

profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta 

de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 

învățării dobândite în contexte non-formale și informale, Contract de finanţare nr. 2596/17.02.2021 

(aferent proiectului POCU/726/6/12/135827), implementat de către ABEONA SRL, cu respectarea 

principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării. 

Data:          Semnătura 



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca datele 
menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea și 
justificarea activităţilor din implementarea proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Bebeficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel menționat 
anterior.” 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație si competențe 
Prioritatea de investiții-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-
un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea 
unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 
Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel 
scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea 
rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 
Titlul proiectului: Calificare astazi, Succes in viitor 
Numar de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135827 

 

DECLARAŢIE 
 
Subsemnatul(a) ___________________________________________________________domicilat(ă) 

în localitatea _______________________, str. __________________________, nr. _______, bloc 

________, scară ______, apartament ________, judeţul _____________, CNP 

_______________________________________,  

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ: 

☐ AM DISPONIBILITATEA DE A PARTICIPA LA ACTIVITĂȚILE PROPUSE în cadrul proiectului 

„Calificare astăzi, Succes în viitor ” (POCU/726/6/12/135827), în Regiunea Centru , respectiv 

județul ____________________________ 

☐ DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE FAPTUL CĂ LA DATA SEMNĂRII PREZENTEI NU BENEFICIEZ 

DE NICI O ALTĂ FINANȚARE EUROPEANĂ PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN, PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 ȘI NU FAC PARTE DIN GRUPUL ȚINTĂ AL UNUI ALT 

PROIECT CU ACTIVITĂȚI SIMILARE CU CELE FINANȚAE PRIN AXA PRIORITARĂ 6 „EDUCAȚIE ȘI 

COMPETENȚE”. 

Dau această declaraţie în vederea înscrierii în grupul țintă al proiectului „Calificare astăzi, Succes 

în viitor ”, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și 

competențeObiectivul tematic 10: Investițiile în educație, formare și formare profesional ă pentru 

competenț e și învățare pe tot parcursul vieții; Prioritatea de investiții 10.iii:  Îmbunătățirea 

accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 

formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor 

forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și 

prin validarea competențelor dobândite; Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la 

programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de 

calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin 

recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, 

Contract de finanţare nr. 2596/17.02.2021 (aferent proiectului POCU/726/6/12/135827), 

implementat de către ABEONA SRL, cu respectarea principiului egalității de șanse/ gen și non-

discriminării. 

Data                                                                                            Semnătura 



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație si competențe 
Prioritatea de investiții-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-
un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea 
unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 
Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel 
scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea 
rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 
Titlul proiectului: Calificare astazi, Succes in viitor 
Numar de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135827 

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL  

 
ABEONA SRL, cu sediul în mun. Brașov, str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr.4B, ap.1, județul Brașov, având 

CUI RO16393682, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate 

explicit, datele personale pe care le furnizați despre dvs, respectiv despre un membru al familiei dvs sau o 

persoană pentru care aveți drept de reprezentare. 

Scopul colectării datelor este implementarea proiectului cu titlul „Calificare astăzi, Succes în viitor”, 

având cod MySMIS 135827 – completarea documentelor de înscriere în proiect, verificarea documentelor de 

înscriere în proiect, constituirea dosarului personal pentru participarea la activitățile proiectului, participarea 

la activitatea de consiliere și orientare în carieră și insertie pe piața muncii, organizarea și derularea programelor 

de formare, toate acțiunile de comunicare în legătură cu implementarea și sustenabilitatea proiectului. Datele 

cuprinse în formularele și anexele completate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor), transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

Categoriile de date care se prelucrează în acest proiect sunt: nume, prenume, numele și prenumele 

membrilor de familie, data și locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, CNP, serie și număr CI, 

adresă, telefon, e-mail, gen, etnie, naționalitate, vârstă, mediu rezidențial, nivel de instruire, statutul pe piața 

muncii, apartenența la un grup țintă vulnerabil, imagini foto, video, date privind starea de sănătate, date 

biometrice. 

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri legale sau 

contractuale precum: OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 

Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente 

scopurilor mai sus menționate, autorități implicate în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor 



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

 

mai sus menționate, precum și Comisiei Europene. Datele dvs. ar putea fi transferate în exteriorul țării către 

Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.  

Am luat la cunoștință informațiile prezentate mai sus și 

☐Sunt de acord 

☐Nu sunt de acord  

ca ABEONA SRL – Beneficiar proiect, să folosească datele cu caracter personal numai pentru scopurile Proiectului 

cu titlul „Calificare astăzi, Succes în viitor”, având cod MySMIS 135827, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe; Obiectivul tematic 10: Investițiile în educație, formare și 

formare profesional ă pentru competenț e și învățare pe tot parcursul vieții; Prioritatea de investiții 10.iii:  

Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 

formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă 

și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor 

dobândite; Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu 

accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale 

defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale 

și informale, Contract de finanţare nr. 2596/17.02.2021 (aferent proiectului POCU/726/6/12/135827). 

Nume Prenume ____________________________________________________ 

Data _____________________________________________________________ 

Semnătura ________________________________________________________  



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „ Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație si competențe 
Prioritatea de investiții-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-
un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea 
unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 
Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel 
scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea 
rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 
Titlul proiectului: Calificare astazi, Succes in viitor 
Numar de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135827 
 
 

Subactivitatea A.1.3. Recrutarea și monitorizarea grupului țintă (min. 654 persoane) beneficiari ai 
programelor de formare și a altor activități/ cursuri relevante, în vederea îmbunătățirii 
competențelor profesionale și abilităților de planificare a carierei, la nivelul regiunii Centru  

 

CHESTIONAR 
 

PRIVIND SELECȚIA PENTRU GRUPUL ȚINTĂ ȘI IDENTIFICAREA DE NEVOI 
 

A. SCOPUL ȘI TEMA CHESTIONĂRII 

 

Scopul prezentului chestionar este de a colecta informații de la potențialii participanți la activitățile 

proiectului și selecta grupul țintă în funcție de caracteristicile grupului țintă stabilite prin GSC 6.12, 

obiectivul general al proiectului, indicatorii de proiect și nevoile declarate ale acestora. 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează dezvoltarea si imbunatatirea competentelor 

profesionale pentru 654 persoane, avand calitatea de angajati, prin furnizarea unor programe de 

calificare, specializare, perfectionare, cursuri competente digitale, precum si modele si practici 

relevante inovatoare si durabile, orientate spre consolidarea carierei si cresterea sanselor de 

insertie si adaptabilitate la dinamica mediului de munca din Regiunea Centru. 

 

Vă rugăm completați/răspundeți la câteva întrebări pentru a putea identifica interesul dvs. În ceea 

ce privește dezvoltarea profesională și planificarea carierei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „ Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

 
B. INFORMAȚII PERSONALE 

 
Numele și prenumele: ______________________________________________________ 
 

Domiciliul/Reședinta:  ☐ În zona urbană ☐ În zonă rurală  

 
Adresa:______________________________________________________ 
 

Județul: ☐ Brașov ☐ Covasna ☐ Sibiu  ☐ Alba   ☐ Mureș   ☐ Harghita 
 
Categoria de vârstă: 

a) 25 - 39 ani 
b) 40 - 65 ani 

 
Data nașterii:____________ 
 
NIVEL DE EDUCAȚIE 
Vă rugăm să precizați care este nivelul de pregătire profesional 
 

 ☐ Școală primară și gimnazială 

 ☐ Cursuri calificare/ ucenicie la locul de muncă 

 ☐ Școală profesională/ studii liceale 

 ☐ Studii superioare 

 
Încadrarea în categoria ISCED se va realiza de către respondent cu sprijinul expertului activități 
informare,conștientizare și înregistrare în grupul țintă 
 
Categorie ISCED: 

a) fără școală absolvită (fără ISCED) 
b) învățământ primar (1 – 4 clase) (ISCED 1) 
c) învățământ gimnazial, învăţământ secundar inferior (5 - 8 clase) (ISCED 2) 
d) învăţământ liceal, ciclul inferior, învățământ obligatoriu (9 – 10 clase) (ISCED 3) 
e) învăţământ profesional – 2 sau 3 ani (ISCED 3) 
f) învăţământ liceal, ciclul superior (clasele XII / XIII) (ISCED 3) 
g) școală postliceală de specialitate sau tehnică de maiștri - învăţământ terţiar nonuniversitar 

(ISCED 4) 
h) Învăţământ superior de scurtă durată – 2 ani (ISCED 5) 
i) învățământ universitar – licență (ISCED 6) 
j) învățământ universitar – masterat (ISCED 7) 
k) învățământ universitar – doctorat (ISCED 8) 

 
C. INFORMAȚII PRIVIND LOCUL DE MUNCĂ 
 
1. Care este situația ocupațională în prezent: 

a) deținător PFA 
b) deținător Întreprindere individuală 
c) angajat cu contract individual de muncă – cu normă întreagă de lucru 
d) angajat cu contract individual de muncă – cu normă parțială de lucru 
e) îmi desfășor activitatea în baza unui contract civil/contract drepturi de autor 
f) inactiv pe piața muncii (fără loc de muncă) 
g) șomer 
h) fără loc de muncă, aflat la studii 

 
 



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „ Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

 
2. Denumirea angajatorului / PFA/ II: ______________________________ 
 

Județul ___________/Localitatea _____________   ☐ Rural  ☐ Urban 
  
 
3. Postul ocupat: 
 

 ☐ Post conducere (specificați) __________ ☐ Post execuție (specificați)__________   
 

4. Vechimea pe post _______________ 

 
5. Vechimea totală în muncă ________________ 
 

6. Posturi ocupate în trecut __________________ 
 

 
7. Angajatorul dvs este: 

a) Organizație de drept privat:  

☐ societate în nume colectiv (SNC)  

☐ societate în comandită simplă (SCS) 

☐ societate în comandită pe acțiuni (SCA) 

☐ societate pe acțiuni (SA) 

☐ societate cu răspundere limitată (SRL) 

 

b) Organizație non-guvernamentală:  

☐ asociație 

☐ fundație 

 

c) Instituție publică / Intreprindere de stat ☐  

 

d) Altă situație ___________________ 

 

8. Menționați denumirea sectorului economic în care activați: 
 

a) Producție (specificati)___________ 
b) Servicii (specificati)_____________ 
c) Altele (specificati)______________  

 
9. Sunteți calificat pentru postul pe care îl ocupați: 
 

☐ DA, specificați__________________ 

☐ NU  
 
10. Considerați că aveți nevoie de competențe suplimentare pentru a face față cu 
succes la locul de muncă: 
 

☐ DA, specificați__________________ 
☐ NU  

☐ NU STIU 
 



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „ Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

11. Ați participat la cursuri de inițiere, calificare, recalificare, specializare în domeniul actual 
de activitate: 

 

☐ DA, specificați__________________ 
☐ NU  

 
 
12. Aveți posibilitatea să ocupați un alt post în cadrul întreprinderii dvs., de care ați fi 
interesat și pentru care sunt necesare noi competențe/cursuri de calificare? 
 

☐ DA, specificați__________________ 
☐ NU  

 
 

D. IDENTIFICAREA NEVOILOR GRUPULUI ȚINTĂ 
 
13. Vă rugăm să apreciați în ce măsură considerați importante următoarele acțiuni de sprijin 
pentru participanții la proiect, notând cu calificative de la 1 (cel mai puțin important) la 5 (cel 
mai important) 
 

 1 2 3 4 5 

Informarea și conștientizarea publicului larg 
cu privire la beneficiile proiectului 

     

Acordarea de sprijin în realizarea dosarului 
de înscriere la proiect 

     

Acordarea de sprijin de specialitate – 
consilierea profesională (orientare către 
alternative / posibilitate de formare 
profesională) 

     

Înscrierea și parcurgerea unui program de 
calificare/specializare/perfecționare 

     

Acordarea de sprijin și orientare pe 
parcursul formării profesionale 

     

Oferire de servicii de orientare 
profesională/ planificarea carierei 

     

Oferirea de suport în pregătirea intenției de 
a ocupa un post corespunzător 
competențelor dobândite 

     

Acordarea de sprijin financiar de a continua 
planul de carieră, care implică participarea 
la noi cursuri 

     

 
 
14. Proiectul “Calificare astăzi, Succes în viitor”, oferă soluți integrate de informare, 
conștientizare / consiliere formare și suport în ocuparea unui loc de muncă cu satisfacție 
crescută. Cât timp ești dispus să aloci pentru un viitor mai bun, din punct de vedere profesional 
și social? 

 
a) sub 3 luni 
b)  între 3-6 luni 
c) între 6 – 9 luni 
d) peste 9 luni 

 
 
 



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „ Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

15. Care considerați că sunt pentru dvs. cele mai mari bariere în fața acestei propuneri de 
reușită profesională? 

 
a) rutina, mă plictisesc repede 
b) lipsa de resurse financiare 
c) lipsa de timp 
d) alocarea de timp pentru copii, familie 
e) navetă (domiciliu / loc de muncă) 
f) lipsa deciziei personale / influențat 
g) lipsa deciziei personale / influențat de familier / angajator 
h) abandonul / s-a întâmplat să renunț, din diverse motive 
i) durata mare alocată activităților 
j) altele 

 
16. Care sunt principalele motivații, cu ajutorul cărora, considerați că veți reuși? 
 

a) Dorința de a-mi schimba statutul pe piața muncii 
b) Dorința de a câștiga mai mulți bani 
c) Dorința de a fi util, mai bun și competent 
d) Dorința de a promova pe piața muncii 
e) Nu știu 

 
17. Care considerați că sunt principalele calități care pot contribui la reușita progresului dvs. 
profesional? 
 

a) corectitudinea 
b) ambiția 
c) perseverența 
d) capacitatea de a planifica 
e) capacitatea de a mă organiza 
f) ușurința de a comunica cu colegii 
 

18. Menționați care dintre următoarele cursuri/ activități vi se par de interes? 
 

a) curs de inițiere - Competențe Antreprenoriale 

b) curs de specializare - Barman 

c) curs de perfecționare - Tehnici de vânzare și negociere 

d) curs Competențe digitale (TIC) 

e) curs de calificare nivel 2:  

☐ Cameristă      ☐ Lucrător în comerț 

☐ Agent curățenie clădiri și mijloace de transport  ☐ Patiser 

☐ Agent de dezinfecție, dezinsecție, deratizare  ☐ Lucrător poligraf 

☐ Lucrător în electrotehnică    ☐ Brancardier 

f) curs de calificare nivel 3: 

☐ Bucătar      ☐ Ospătar 

☐ Operator CNC      ☐ Infirmieră 

g) altele (specificați) _____________________________________________  

 
 
 
 
 



   
 

Beneficiar: ABEONA SRL 
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați acordul ca 
datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict pentru documentarea 
și justificarea activităţilor din implementarea proiectului „ Calificare astăzi, Succes în viitor” (POCU/726/6/12/135827) şi pentru raportări către autoritatea 
contractantă, obligații legale ale Beneficiarului, derivând din implementarea proiectului. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, decât cel 
menționat anterior.” 

19. Care ar fi timpul pe care aţi putea să-l acordaţi unor astfel de cursuri/ activități care au 
ca scop îmbunătățirea abilităților și competențelor profesionale? 
 

a) 4 ore/zi 
b) 2 ore/zi 
c) 1 oră/zi 
d) 6 ore/zi la sfârșit de săptămână 
e) 4 ore/zi la sfârșit de săptămână 
f) 2 ore/zi la sfârșit de săptămână 
g) altul (specificați) _________________________ 

 
20. Care au fost / sunt sursele dumneavoastră de informare privind organizarea și beneficiile 
cursurilor de calificare/ inițiere/specializare/ perfecționare? 
 

a) presă (ziare, radio TV, internet) 
b) instituții publice (ca de exemplu: AJOFM) 
c) prieteni, rude, cunoștințe 
d) altele 
e) nu m-am informat  

 
 
Numele și prenumele persoanei chestionate 
 
______________________________ 
 
Semnătura      
______________________________ 

Data completării: 
_________________ 

Numele și prenumele expertului responsabil 
cu înregistrarea participanților 
_______________________________ 
 
Semnătura      
_______________________________ 
 

 



Organizația:_________________________________________________________________ 

Adresa:_____________________________________________________________________ 

Localitate:_________________________Judeţ: ___________________________________ 

CIF/CUI: __________________________ 

Nr. Înreg. Registrul Comerțului: __________/_____________________ 

Tel./Fax:___________________ Email:____________________________ 

 

 

Nr. _________data ____________________ 

 
 

 

ADEVERINŢĂ 
 

 

 

Se adevereşte prin prezenta că Dl./Dna 

________________________________ posesor(-oare) al/a actului de identitate 

BI/CI/P serie _________ nr.  _________, având CNP ______________________ 

este: 

1.  angajat(-ă) în funcția de _______________________ în baza 

contractului individual de muncă nr. __________ din __________, cu 

durată nedeterminată/determinată până la data de _______________. 

 

2.  PFA cu Nr. de ordine în Registrul Comerțului 

__________/_____________________ și CUI ___________________, conform 

anexă Certificat constatator ONRC. 

 

3.  Întreprindere individuală cu Nr. de ordine în Registrul Comerțului 

__________/_____________________ și CUI ___________________, conform 

anexă Certificat constatator ONRC. 

 

Se eliberează prezenta pentru dosar înscriere la curs de formare profesională. 

 

 

ANGAJATOR 

 

__________________________ 
(nume şi prenume) 

 

 

__________________________ 
(funcţie) 

 

__________________________ 
(semnătura) 


