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A. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR:   

  

Conform prezentei metodologii, proiectul prevede activități de informare a publicului si 

promovarea activitatilor derulate in cadrul proiectului, in vederea asigurarii sanselor egale de 

participare a persoanelor din teritoriul aferent SDL GAL Bucovina de Munte 2014-2020, 

combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, 

dizabilitate, varsta sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea 

accesului egal la serviciile de interes general. 

Proiectul „Reducerea riscului de săracie și excluziune socială din teritoriul SDL 

Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-2020” se adresează locuitorilor din teritoriul aferent 

SDL GAL Bucovina de Munte, repectiv din următoarele comuna: Breaza, Izvoarele Sucevei, 

Frumosu, Fundu Moldovei, Moldovița, Moldova Sulița, Pojorâta, Sadova, Vama și Vatra 

Moldoviței. 

  

Prin participarea în cadrul proiectului, locuitorii GAL Bucovina de Munte au acces la:  

- Cursuri de calificare în domeniile Bucătar, Ospătar și Antreprenoriat ;  

- La 99.846 RON finanțare nerambursabilă, pentru dezvoltarea propriei afaceri;  

- Servicii de socializare, petrecere a timpului liber și implicarea în activitățile 

comunitare și culturale; 

- Servicii de consiliere profesională și mentorat pentru elevi/părinți ai elevilor în risc 

de abandon școlar; 

- Servicii de inserție pe piața muncii oferite. 

 

Pentru incadrarea in categoriile de grup tinta eligibile, persoanele selectate vor trebui sa 

indeplineasca, simultan, conditiile: 

Condiția1: Zona de provenienta a grupului tinta – condiție obligatorie 

Persoanele selectate au domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de Strategia de 

Dezvoltare Locala Asociatia Grup de Actiune Locala “Bucovina de Munte” 2014-2020 aprobata 

de PNDR 2014-2020 (aflat in zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 de 

locuitori). Dovada se va putea face prin copia actului de identitate sau alt document prin care 

s-a stabilit resedinta. Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect prin 

semnarea unei declaratii a persoanei din grupul tinta si prin atasarea de documente 

doveditoare pentru situatia vizata. Astfel, persoanele din grupul tinta al proiectului vor fi  

informate cerintei de a furniza datele lor personale,cu respectarea dispozitiilor legale 

mentionate.  
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Condiția 2: Se afla in risc de saracie sau excluziune sociala. 

Condiția 2  este indeplinita atunci cand persoana se află în cel putin una din următoarele 

situații: 

 a) Se afla in risc de saracie. 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.  Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect prin semnarea unei 

declaratii a persoanei din grupul tinta si/sau prin atasarea de documente doveditoare pentru 

situatia vizata: adeverință de venit, insoțită dupa caz de o declarație pe propria răspundere 

privind numărul de membri din gospodărie. 

(b) se confrunta cu o deprivare materiala severa. 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 datorită 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)persoane care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii. Sunt 

persoanele 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.  

Astfel, la o durata normala a muncii de 11 luni/an calendaristic, se încadrează persoanele 

care au avut un contract de munca pentru o perioadă mai mică de 2,2 luni/an. 

Dovada încadrării se face cu adeverinta de venit in care sa fie specificata perioada totala de 

munca lucrata efectiv in anul anterior.  

 

O persoana nu poate fi incadrata din punct de vedere a eligibilitatii decat intr-o singura 

categorie eligibila. Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in operatiune/ proiect  
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(data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit 

prin proiect) prin semnarea unei declarații a persoanei din grupul tinta si/sau prin atașarea 

de documente doveditoare pentru situația vizata (dupa caz). 

 

Condiția3: Evitarea suprapunerii intervențiilor proiectului si a dublei finanțări 

Candidatul NU trebuie sa mai fi participat la aceleași activități in nici un alt proiect 

cofinanțat din Fondul Social European. Persoanele din grupul tinta care vor beneficia de 

masurile ce fac obiectul acestui proiect (inclusiv a acestui apel de proiecte) nu vor putea 

beneficia de aceleasi masuri finantate prin alte apeluri de proiecte in cadrul POCU sau din 

alte surse de finantare, pe perioada derularii proiectului. In acest sens, la dosarul de inscriere, 

fiecare persoana va declara pe propria raspundere (Declaratie privind evitarea dublei 

finantari) ca nu este implicat intr-un alt proiect POCU sau proiect din alte surse de finantare, 

beneficiind de masuri identice de sprijin cu cele specifice apelului/ proiectului. 

Pentru evitarea dublei finantari, grupul tinta dintr-o unitate administrativ teritoriala 

(mediu rural) poate fi incadrat intr-un singur proiect POCU aferent O.S.5.2. 

 

Condiția 4:Declararea Acordului de prelucrare de datelor cu caracter personale 

Candidatul este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate in 

Formularul de înregistrare a grupului tinta. Pentru o mai buna gestionare a grupului tinta, 

fiecare persoana care se va inscrie in grupul tinta isi va declara pe propria răspundere 

(Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal), prin care va 

furniza Solicitantului datele personale, acesta din urma utilizandu-le strict pentru 

implementarea proiectului: intocmire liste de inscriere in GT a persoanelor, intocmire liste 

de prezenta in cadrul cursurilor organizate prin proiect, eliberare certificate de participare/ 

absolvire; raportare grup tinta catre autoritatea de management POCU.  

 

Condiția 5: Candidatul își exprimă acordul de includere în grupul țintă prin completarea 

formularului de înregistrare/Fișă de înscriere curs. 

 

Pentru a participa în cadrul proiectului, cei interesați se vor înscrie prin:   

1. Depunerea Formularului de înscriere în grupul țintă și/sau Fișă de înscriere curs 

la sediul Asociației GAL Bucovina de Munte fizic; 
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2. Completarea și depunerea Formularului de înscriere în grupul țintă/ Fișă de 

înscriere curs în cadrul  evenimentelor de informare recrutare și selecție grup 

țintă; 

3. Completarea si depunerea Formularului de înscriere în grupul țintă electronic 

pe adresa de e-mail: galbucovinademunte@yahoo.ro, poștă/curier.  

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE in grupul tinta va cuprinde, obligatoriu, cel putin urmatoarele 

documente: 

 

1. Formular de grup tinta/ inscriere (Anexa 8); 

2. Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la grupul tinta (Anexa 2); 

3. Declaratie de acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 3); 

4. Declaratie de evitare a dublei finantari (Anexa 4); 

5. Declaratie de intentie privind participarea la activitatile proiectului (Anexa 5); 

6. Copie dupa buletin/carte de identitate - conform cu originalul (dovada 

domiciliului/resedintei in teritoriul aferent SDL GAL Bucovina de Munte 2014-2020); 

7. Declaratia privind evitarea conflictului de interese (Anexa 6) - care va cuprinde 

urmatoarele mentiuni: faptul ca nu este angajat al liderului de proiect sau a 

partenerilor acestuia, ca nu face parte din grupul tinta al altor proiecte finantate 

prin POCU pentru prezentul apel; 

8. Anexa 9 - Cerere de inscriere și Fișă de înscriere curs 

 

B.  ETAPELE SELECȚIEI  

 

Selecția grupului țintă, în vederea participării în cadrul proiectului, se va realiza prin 

centralizarea și verificarea documentelor din dosarul de înscriere de către cei 2 Experți Grup 

Țintă, după cum urmează:  

► Solicitarea documentelor de grup țintă /completarea dosarelor de înscriere;  

► Transmiterea documentelor de grup țintă completarea dosarelor de înscriere;  

► Centralizarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere;  

► Verificarea documentelor de grup țintă;  

► Comunicarea rezultatului selecției.  
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B1. Solicitarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere:  

Experții de grup țintă vor transmite un email sau vor contacta telefonic persoanele interesate 

care au completat formularul de înregistrare/ fișă de înscriere curs cu privire la minim 

următoarele informații:   

► datele de identificare a proiectului;   

► date privind intervalul/perioada de depunere a documentelor (dosarului de 

înscriere);   

► forma și modalitate de depunere a documentelor (fizic, scanate, pe email etc);   

► date de contact pentru transmiterea documentelor (adresa de email a 

proiectului/partenerilor)  

► Transmiterea documentelor de către persoanele interesate, sub forma unui dosar 

de înscriere.  

 

După caz, dacă dosarele primite sunt incomplete / nu au documentele solicitate, 

experții de grup țintă vor reveni pe email și/sau telefonic, către persoana respectivă, cu 

solicitarea documentelor necesare (completărilor necesare), în vederea asigurării accesului 

egal a grupului țintă și pentru a garanta înscrierea nr. de persoane înscrise inițial în proiect 

(260 participanți), din care vor fi selectate cele 250 de persoane ce formează grupul țintă.  

  

B2: Transmiterea documentelor de grup țintă/completarea dosarelor de înscriere: Persoanele 

interesate de a participa în cadrul proiectului vor verifica dacă îndeplinesc condițiile de grup 

țintă (cele detaliate la pct. A din prezenta metodologie) și vor transmite/ depune personal un 

dosar de înscriere, care va respecta indicațiile la prezenta metodologie.  

 

B3: Centralizarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere: Experții 

de grup țintă vor primi fizic, descărca /scana/ centraliza și arhiva documentele (dosarele) 

Astfel: pe drive-ul de proiect/ platforma de gestionare baza de date a grupului ținta, se va 

crea un folder separat cu numele fiecărei persoane înscrise, în cadrul căruia vor fi salvate 

toate documentele transmise de respectiva persoană. După caz, folderul persoanei va fi 

actualizat cu noi documente comunicate. Accesul va fi asigurat tuturor experților de grup 

țintă care vor verifica dosarele de înscriere. Ulterior, se va înscrie/actualiza Registrul Grup 

Țintă (baza excel) cu persoanele înscrise, specificându-se statusul 

participantului/candidatului (dosar depus / dosar verificat / dosar incomplet etc).  
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B4: Verificarea documentelor de grup țintă:  

Experții de grup țintă vor verifica documentele de înscriere, în conformitate cu prezenta 

Metodologie    

Experții de grup țintă vor elabora și actualiza lunar: 

1. Lista centralizatoare formulare de înscriere; 

2. Lista preliminara dosare de grup țintă înregistrate; 

3. Lista finală dosare evaluate și persoane recrutate in grupul țintă al proiectului 

 

B5: Comunicarea rezultatului selecției:  

Experții de grup țintă vor transmite telefonic și sau/pe email rezultatul selecției către 

persoana înscrisă. 

Transparență: toate informațiile privind persoanele selectate vor fi afișate la sediul liderului 

de proiect.  

Toate persoanele validate vor fi înregistrate în POCUForm, în termen de maxim 7 zile 

calendaristice de la intrarea in operațiune( prima zi in care un participant este implicat 

într-o activitate in cadrul proiectului). 

C. MODALITATEA DE SELECȚIE:  

Selecția se va realiza după principiul „primul venit, primul servit”, în limita locurilor 

disponibile (maxim 250 persoane), verificându-se respectarea / îndeplinirea condițiilor 

detaliate anterior (structura de grup țintă și dosarul de înscriere).    

Se garanteaza respectarea principilor egalității de șanse și nediscriminării. .  

  

D. RESPONSABILI:  

Pentru realizarea etapelor / acțiunilor din cadrul prezentei metodologii, în vederea înscrierii, 

centralizării și verificării documentelor de grup țintă, responsabili sunt:  

- Expert selecție grup țintă 1 – Prundean Monica;  

- Expert selecție grup țintă 2 – Coca Alina. 

Notă: pe durata evenimentelor de informare, experții de grup țintă vor fi acționa pentru 

înscrierea participanților, facilitând atât informațiile relevante privind metodologia de 

selecție, cât și formularele obligatorii de completat; de asemenea, vor ajuta persoana 

interesată pentru completarea acestor formulare! 
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E. TRANSPARENȚĂ:  

 

Metodologia de înscriere și selecție a grupului țintă va fi disponibilă online pe site-ul 

www.bucovinademunte.ro și la sediul beneficiarului și partenerilor.   

  

Lista cu persoanele înscrise în cadrul proiectului va fi disponibilă minim la sediul 

beneficiarului, prin afișaj .  

  

Informații despre apelurile de selecție, perioadele de înscriere, documentele necesare vor fi 

diseminate în mod transparent:  

- în cadrul evenimentelor de recrutare și selecție grup țintă;  

- pe durata Campaniei de informare și publicitate;  

- prin postări/mesaje periodice, disponibile pe rețelele sociale ale beneficiarului și/sau 

partenerilor;  

- pe site-ul proiectului www.bucovinademunte.ro;  

- prin intermediul rețelelor social media, pagina de facebook GAL Bucovina de Munte 

- prin email-uri transmise către cei care au completat formularul de înscriere online.   

 

F. EGALITATE DE ȘANSE ȘI NONDISCRIMINARE:   

  

„Reducerea riscului de săracie și excluziune socială din teritoriul SDL Asociația GAL 

Bucovina de Munte 2014-2020” va asigura acces egal și non discriminatoriu pentru toate 

persoanelor interesate de a participa în cadrul activităților, cu respectarea condițiilor de 

apartenență la grupul țintă și a pașilor/etapelor de înscriere.   

   

G. LISTĂ ANEXE LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ  

  

ANEXA 8 – Formular de grup țintă/înscriere;  

ANEXA 2 – Declarație pe propria răspundere de apartenență la grupul țintă;  

ANEXA 3 – Declarație de acord de prelucrarea datelor cu caracter personal;  

ANEXA 4 – Declarație de evitare a dublei finanțări;  

http://www.bucovinademunte.ro/
http://www.bucovinademunte.ro/
http://www.bucovinademunte.ro/
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ANEXA 5 – Declarație de intenție privind participarea la activitățile 

proiectului;  

ANEXA 6 – Declarație privind evitarea conflictului de interese;  

ANEXA 9 – Cerere de înscriere.  
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Anexa 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 130261 

Axă prioritară:  5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunității  

Titlu proiect:  „Reducerea riscului de săracie și excluziune socială din teritoriul 

SDL Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-2020”  

OIR/OI responsabil: NORD EST 

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:                …………………. 
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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 
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Alte categorii defavorizate 

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. 
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ANEXA 2 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ 

 

 

 

Subsemnatul(a)............................................................................posesor al 

BI/CI, seria..........., nr........................, CNP........................................... având 

domiciliul în localitatea ............................................, 

str........................................ nr........., judeţ..........................., 

telefon......................, declar pe propria răspundere că în prezent mă aflu într-una din 

situaţiile: 

 

 Mă aflu în risc de sărăcie  

 Mă confrunt cu o deprivare materială severă: 

 Nu Pot plăti chiria sau facturile la utilități 

 Nu pot să asigur încălzirea adecvată a locuinței 

 Nu fac față unor cheltuieli neprevăzute 

 Nu îmi permit să mănânc carne, pește sau echivalent proteic în 

fiecare zi 

 Nu îmi permit o săptămână d evacantă departe de casă 

 Nu îmi permit un autoturism 

 Nu îmi permit o mașină de spălat 

 Nu îmi permit un televizor color 

 Nu îmi permit un telefon 

 Locuiesc în gospodării în care adulții cu vârsta între 18-59 ani au lcurat în anul anterior 

la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326din Codul Penal privind falsul 

în declaraţii, că toate datele din prezenta declaraţie corespund realităţii si nu am participat 

/ nu particip la alt proiect finanțat prin POCU pentru prezentul apel. 

 

Data         Semnătura 
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ANEXA 3 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT  
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul/a.........................................., domiciliata in 

........................................ str............................................. nr. ........... 

judeţul/sectorul ......................................................... nascut/a la data de 

..................... posesor al actului de identitate ................ seria .............. nr. 

...........................CNP ................................................... eliberat de 

........................................, la data de ..........................., in calitate de participant 

in cadrul procedurii de recrutare și selectie, in cadrul proiectului „Reducerea riscului de 

sărăcie si excluziune sociala din teritoriul SDL Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-

2020”, Cod MYSMIS 130261, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

prin prezenta sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal, conform prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

transpusa in legislaţia naţionala prin Legea nr.677/2001, precum şi prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in 

sectorul comunicaţiilor electronice, transpusa in legislaţia naţionalaprin Legea nr.506/2004. 

De asemenea, sunt de acord saparticip la activitatile ce se vor desfașura in cadrul proiectului 

proiectului „Reducerea riscului de sărăcie si excluziune sociala din teritoriul SDL 

Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-2020”, Cod MYSMIS 130261, finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”. 

Totodata sunt de acord ca membrii parteneriatului mai sus mentionat, cat si institutiile 

de control, verificare, monitorizare, sa foloseasca urmatoarele informatii personale ale mele: 

DOAR ÎN SCOPUL PROIECTULUI. 

Aceste date vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivei 

CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date, tranpusa prin Legea nr. 677/2001 privind 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 

sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004, si ca imi cunosc 

drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

 

Data completarii      Nume si prenume:  

Semnatura 
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ANEXA 4 

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANTARI 

 

 

 

 

Subsemnatul/a________________________________CNP__________________, 

domiciliat/a in __________________ str.______________________________________ 

nr._____ telefon mobil__________________cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind 

falsul in declaratii, in calitate de candidat in procedura de selectie pentru constituirea 

grupului tinta in cadrul proiectului „Reducerea riscului de sărăcie si excluziune sociala din 

teritoriul SDL Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-2020”, Cod MYSMIS 130261, 

implementat de Asociația GAL Bucovina de Munte, declar pe propria raspundere faptul ca nu 

am mai beneficiat anterior si nu beneficiez in prezent de programe de formare in acelasi 

domeniu printr-un alt proiect finantat din POCU, conform Ghidului solicitantului - conditii 

specifice. 

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 în cadrul proiectului  până la momentul descoperirii falsului.  

 

 

Data ________________ 

Semnatura ________________ 
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ANEXA 5 

DECLARAȚIE DE INTENȚIE PRIVIND PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

 

 

Subsemnatul/a, …………………………………………………………., am luat la cunoștință cu interes 

de oportunitățile pe care le oferă proiectul POCU  proiectului „Reducerea riscului de sărăcie 

si excluziune sociala din teritoriul SDL Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-2020”, Cod 

MYSMIS 130261, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, implementat de Asociația GAL Bucovina de Munte  în parteneriat cu 

Comuna Pojorâta și Asociația Șanse egale pentru persoane cu nevoi speciale. 

În calitate de locuitor al teritoriului Asociației GAL Bucovina de Munte și aflând  despre 

oportunitățile oferite de activitățile care se vor derula în cadrul proiectului, am constatat că 

obiectivele propuse corespund nevoilor mele. 

 Îmi manifest dorința de a participa ca membru grup țintă în cadrul proiectului, pentru 

a lua parte la activitățile acestuia. 

 

 

DATA 

Semnatură 
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ANEXA 6 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 

Subsemnatul/a................................., legitimat/ă cu CI/BI seria ....... nr. 

............., CNP ..............................................., cu domiciliul în Localitatea 

......................................,județ/sector............................,str. …............., nr. 

........., în calitate de participant la proiectul  care se desfășoară în cadrul proiectului 

„Reducerea riscului de sărăcie si excluziune sociala din teritoriul SDL Asociația GAL 

Bucovina de Munte 2014-2020”, Cod MYSMIS 130261, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, declar pe proprie răspundere 

în deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art.326 din 

Codul Penal privind sancționarea declarațiilor false, ca NU mă aflu în nici o situaţie de conflict 

de interese sau de din cadrul proiectului „Reducerea riscului de sărăcie si excluziune 

sociala din teritoriul SDL Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-2020”: 

 

 NU sunt angajat al LIDERULUI de proiect sau a partenerilor acestuia 

 NU FAC parte din grupul țintă al altor proiecte finanțate prin POCU pentru 

prezentul apel 

 

 

 

 

PARTICIPANT 

Numele și prenumele  

Semnătura 

Data: 
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ANEXA 9 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

  

  

 Subsemnatul/a………………......................................................,cu 

domiciliul/reședința în ...................................................................., născut/ă la 

data de ..................................., buletin/ carte de identitate seria .............., 

nr:.............., CNP ............................................, telefon …………………………, email: 

…………………………………….. doresc înscrierea în calitate de participant în cadrul procedurii de 

selecție a grupului țintă aferent proiectului POCU, cu titlul : „Reducerea riscului de sărăcie 

si excluziune sociala din teritoriul SDL Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-2020”,  

Cod MYSMIS 130261, implementat de către Asociația Grup de Acțiune Locală Bucovina de 

Munte în parteneriat cu Comuna Pojorîta și Asociația Șanse Egale pentru Persoane cu Nevoi 

Speciale. 

Îmi exprim disponibilitatea de a participa la una din următoarele activități: 

 Formare profesională: Antreprenoriat, Bucătar și Ospătar; 

 Consiliere/mentorat/inserție pe piața muncii;  

 Consiliere/mentorat pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii; 

 Servicii de socializare și petrecere a timpului liber/implicare în activitățile 

comunitare și culturale. 

 

 

 

 Data                Semnătura  
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FISA DE ÎNSCRIERE CURS 

 

Numele si prenumele: 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Prenumele parintilor: tatal …………………………………………… mama 

……………………………..………………………….  

Data si locul nasterii: zi ……… luna …….… an ………. localitate …………………………… judet 

………….……………  

Studii: 

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

Domiciliul: 

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

Telefon: …………………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………..………………………………………..  

Cursul pentru care optează:   

 Formare antreprenorială  

 Bucătar 

 Ospătar 

 

Acte obligatorii prezentate:  

 CI   

 
 
 
Prin prezenta declar că sunt de acord  datele cuprinse în prezenta Cerere de Înscriere să fie 
utilizate în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu prevederile 
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice transpusă în legislația națională prin Legea 
506/2004.  
Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  
 

Data                Semnătura  


