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I. CADRUL GENERAL 

Contextul proiectului: Împreună pentru o nouă șansă ! Contract nr. 

POSDRU/188/2.2/S/156009 este relevant pentru urmatoarele documente nationale :  

 

- Planul National de Reforme 2007-2013 una din prioritatile documentului 

este:  

 

 Creşterea gradului de ocupare, si a ratei de participare pe piaţa muncii - 

implicand realizarea unei pieţe a muncii favorabile creării de noi locuri de 

muncă, îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor şi lucrătorilor, stimularea 

ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane;  

Părăsirea timpurie a şcolii afectează negativ capacitatea de ocupare şi 

participarea pe piaţa muncii şi la învăţare pe tot parcursul vieţii. La nivelul 

anului 2006, rata de părăsire timpurie a şcolii se situa la un nivel de 20,84%, 

în scădere uşoară faţă de anul anterior, rămânând printre cele mai ridicate 

rate comparativ cu alte State Membre. 

 

Proiectul se adreseaza unui numar de 310 de persoane care au parasit de timpuriu 

scoala sau nu au finalizat invatamantul obligatoriu, 200 de parinti si 800 de elevi cu 

risc ridicat de abandon scolar prin orientare si consiliere scolara, programe de tip a 2 

sansa, constientizarea importantei scolii si prevenire a abandonului scolar.  

 

- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 - Dezvoltarea si 

utilizarea mai eficienta a capitalului uman: 

 

 Educatie si formare profesionala: imbunatatirea sistemului de educatie si 

pregatire profesionala; prevenirea abandonului scolar; furnizarea de servicii 

de consiliere si indrumare pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la munca; 

 

Proiectul contribuie la realizarea urmatorilor indicatori asumati de Romania prin 

POSDRU si  

- DCI ID 278 - Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – 

masuri preventive de parasire timpurie a scolii – 1000 persoane ( 800 elevi si 

200 parinti) din cele 400.000 persoane asumate; 

-  DCI. ID 280 Numar de participant la programe de educatie de tip“ a doua 

sansa” – 310 persoane din cele 35.000 persoane asumate; 



 
-  DCI, ID 277 Ponderea absolventilor de programe de educatie de tip “ a doua 

sansa”-     75 %; 

- DCI, ID 282 Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si 

au continuat studiile – masuri preventive de parasire timpurie a scolii.-700 

persoane. 

 

Obiectivul general al proiectului: 

 

este prevenirea si remedierea/corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii in 

Regiunile de dezvoltare Sud-EsT Si Sud-Muntenia prin reintegrarea in programe de 

educatie de tip “A Doua Sansa” si prin implementarea unui program pentru 

prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii, ambele vizand nivelul 

educationale ISCED 0-2.  

 

Efectele pozitive ale atingerii obiectivului general al proiectului sunt: 

 

 facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie; 

 scaderea absenteismului cursanţilor si a fenomenului de abandon al studiilor; 

 cresterea procentajului elevilor care finalizeaza invatamantul obligatoriu; 

 cresterea nivelului de instruire al populatiei din regiunile amintite;  

 dezvoltarea capitalului uman si crearea de oportunitati sporite pentru 

participarea viitoare a membrilor grupului tinta la piata muncii; 

 cresterea sanselor persoanelor defavorizate si incluziunea lor sociala, cu 

efecte pozitive asupra dezvoltarii durabile a regiunilor. 

 

Obiectivele specifice  ale Proiectului sunt: 

(OS) 1: Remedierea fenomenului de parasire timpurie a scolii in Regiunile de 

dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia prin reintegrarea in programe de educatie de tip 

“A Doua Sansa” a 310 persoane defavorizate care au parasit de timpuriu scoala 

si/sau persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu (in special din cadrul 

grupurilor vulnerabile: populatia roma, persoanele din mediul rural, alte categorii de 

grupuri vulnerabile) dintre care minim 245 persoane vor absolvi programe de 

educatie “A Doua Sansa” pe parcursul derularii proiectului.  

(OS) 2: Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin constientizarea, 

consilierea, orientarea si sprijinul acordat unui grup format din 800 de elevi 

defavorizati cu risc de  parasire timpurie a scolii si 200 de parinti ai unor astfel de 

elevi, astfel incat din cei 800 elevi minim 700 vor continua sa frecventeze studiile la 



 
data finalizarii proiectului. Prin intermediul OS 1, 220 de persoane care au parasit de 

timpuriu scoala si/sau care nu au absolvit invatamantul obligatoriu vor fi motivate, 

informate cu privire la modalitatile de completare a studiului si la flexibilitatea 

programului “A Doua Sansa” incat sa poata opta pentru cea mai potrivita forma de 

invatamant (zi/seral/cumulat/intensiv), indrumate astfel incat sa se inscrie in 

programul “A Doua Sansa”, stimulate si sprijinite astfel incat sa participe efectiv si cu 

succes la program. Toate aceste efecte sunt atinse prin doua componente: una 

remediala/corectiva si alta preventiva, care vor viza in special grupurile vulnerabile: 

populatia roma, persoanele din mediul rural, alte categorii de grupuri vulnerabile.  

Componenta remediala/corectiva este realizata prin reintegrarea in programe de 

educatie de tip “A Doua Sansa” a 310 persoane defavorizate care au parasit de 

timpuriu scoala si/sau persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, astfel 

220 : persoane defavorizate vor participa la programe de tipul  educatie “A Doua 

Sansa” , respectiv invatamantul primar , din care minim 165 de persoane vor absolvi 

programe de educatie “A Doua Sansa” pe parcursul derularii proiectului. Alte 90 

persoane care au parasit de timpuriu scoala si/sau persoane care nu au absolvit 

invatamantul obligatoriu vor urma cursuri de initiere TIC , iar dintre acestia minim 80 

vor absolvi programul si vor fi certificati.  

Componenta preventiva este realizata prin implementarea unui program pentru 

prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii care va fi adresat unui grup 

format din 800 de elevi defavorizati cu risc de parasire timpurie a scolii si 200 de 

parinti ai unor astfel de elevi; Astfel grupul de 800 de elevi cu risc crescut de parasire 

timpurie a scolii vor fi consiliati, orientati si vor primi sprijin pentru a preveni parasirea 

timpurie a scolii, 400 dintre acestia vor urma programul de tip ,,scoala dupa scoala, 

iar minim 700 dintre acestia vor continua sa frecventeze studiile la data finalizarii 

proiectului, iar cei 200 parinti ai unor astfel de elevi defavorizati vor fi consiliati si 

orientati. 

 

II. GRUPUL TINTA 

Grupul țintă,  in conformiate cu cererea de finanțare, este format din 1310 de 

persoane, din Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud Muntenia. 

Grupul tinta este format din: 

-  800 elevi defavorizati cu risc de parasire timpurie a scolii; 

-  200 parinti /tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii; 

-    50 persoane defavorizate care au parasit de timpuriu scoala (in special din 

cadrul grupurilor vulnerabile: populatia roma, persoanele din mediul rural, alte 

categorii de grupuri vulnerabile); 



 
-  260 persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu (in special din 

cadrul grupurilor vulnerabile: populatia roma, persoanele din mediul rural, alte 

categorii de grupuri vulnerabile); 

 

Dupa finalizarea proiectului persoanele apartinatoare grupului tinta: 

 

 800 elevi defavorizati cu risc de parasire timpurie a scolii, beneficiari de 

consiliere/orientare – masuri preventive de parasire timpurie a scolii : 

o 400 elevi beneficiari programe de tipul educatie ,,scoala dupa scoala”; 

o 700 elevi vor continua sa frecventeze studiile la data finalizarii 

proiectului; 

 

 200 parinti /tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii beneficiari de 

consiliere/orientare – masuri preventive de parasire timpurie a scoli; 

   

 310 persoane defavorizate care au parasit de timpuriu scoala/ care nu au 

absolvit invatamantul obligatoriu (in special din cadrul grupurilor vulnerabile: 

populatia roma, persoanele din mediul rural, alte categorii de grupuri 

vulnerabile):  

o 220 persoane  beneficiare  programe de tipul  educatie “A Doua 

Sansa” , respectiv invatamantul primar , din care minim 165 de 

persoane absolvente programe de educatie “A Doua Sansa”; 

o 90 persoane beneficiare cursuri de initiere TIC , iar dintre acestia 

minim 80 absoventi ai programului, certificate; 

 

II. 1. Grupul țintă va fi distribuit în activitățile proiectului astfel: 

 

Nr 
crt 

Activitate Grup țintă 

1. Activitatea 3. Informare si publicitate, 

3.2 Informarea 

 

1400 persoane  

/1310 persoane informate  

2. Activitatea 4. Identificarea si 

recrutarea grupului tinta  

1310 persoane  

eligibile selectate 

3. Activitatea 5. “Sansa este de partea 

ta” - program flexibil de educatie de tip 

“a doua sansa”: 5.2 Desfasurarea 

cursurilor; 5.3 Certificarea cursantilor: 

 

220 persoane 

 Instruite/165 persoane certificate.  

ORDIN Ministru MEN  

nr. 5248/31.10.2011 privind aplicarea 

programului 



 
       „A doua sansa” (ADS) 

4. Activitatea 6. “Cu calculatorul vedem 

viitorul” 

90 persoane initiate TIC / 80 

persoane certificate.  

 

5. Activitatea 7. “Scoala deschide calea 

– cheia este la tine 

800 de elevi participanti la traning, 

200 de parinti participanti la traning. 

6. Activitatea 8. Derulare program de 

sprijinire a celor cu risc de abandon 

intr-un regim de “scoala dupa scoala" 

8.2 Desfasurarea programului ,,scoala 

dupa scoala": 

400 elevi participanti 

7. Activitatea 9. “Ai carte, ai parte” - 

servicii de orientare, consiliere si 

asistenta educationala pentru elevi 9.2. 

Orientare, consiliere si asistenta 

educationala individuala si de grup ptr 

elevi 

 

800 elevi consiliati/700 elevi continua 

scoala dupa teminare proiect 

8. Activitatea 10.“Scoala parintilor” - 

servicii integrate de consiliere pentru 

parinti 10.2 Consilierea individuala si 

de grup pentru parinti 

200 parinti/tutori consiliati 

9. Activitatea 11. “Scoala pentru scoala” 

- crearea a 3 „scoli de duminica” 

150 elevi participanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II.2. DESCRIERE GRUP ȚINTĂ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROCESUL DE ATRAGERE A PERSOANELOR ÎN GRUPUL 

ȚINTĂ 

 

III.1  Strategii de atragere a persoanelor în grupul țintă  

 

- Conferința de începere a proiectului, 

In cadrul evenimentelor de lansare se va prezenta proiectul Împreună pentru o nouă 

șansă!, cofinantat de Guvernul Romaniei prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Titlul Programului „Oportunități 

integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” si de Comisia Europeana prin 

Fondul Social European ( prezentare solicitant, parteneri, obiective, activitati, 

descrierea grupui tinta, rezultate propuse) vor fi distribuite materiale publicitare. 

 

 

 

 

800 elevi consiliati 200 parinti/tutori 
consiliati 

310 persoane 
defavorizate care au 

parasite timpuriu scoala 

400 elevi 
participanti 
program “ 

“scoala dupa 
scoala” 

700 elevi 
continua 

scoala dupa 
terminare 

proiect 

220 persoane 
participante program 

“ “a doua sansa”  
 

90 persoane 
initiate TIC 

150 elevi 
participanti “scoala 

de duminica” 

1310 persoane atrase 
in grupul tinta 



 
 

 

- Activitati de informare si publicitate 

 

Expertii informare si publictate vor efectua informarea directa a grupului tinta, vor 

aplica chestionare ce vizeaza domeniul de interes al grupului tinta, vor mentine 

legatura cu mass-media, institutii publice implicate in desfasurarea proiectului. 

 

Scopul acestei activitati este de a  informa persoanele care au parasit timpuriu 

scoala sau care nu au absolvit invatamantul  obligatoriu, elevii cu risc de abandon 

scolar si parintii/ tutorii acestora cu privire la activitatile oferite gratuit in cadrul 

proiectului.  

 

III.2. Instrumente utilizate 

În procesul de atragere a  persoanelor în grupul țintă  se vor utiliza următoarele 

documente: 

 Chestionar ”Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului”; 

 va fi conceput un un clip publicitar, un anut radio care vor fi difuzate pe 

perioada de implementare a proiectului si trei anunturi in presa scrisa .  

 Vor fi amplasate 4 bannere in zone de interes public.  

 Vor fi distribuite materiale informative si de promovare pliante de promovare a 

oportunităților oferite de proiect, mape, pixuri) 

 

III.3. Descriere activități prin care se realizază procesul de atragere a 

persoanelor din grupul țintă la nivelul regiunilor de implementare a proiectului 

Lansarea procesului de atragere a persoanelor din regiunile de implementare a 

proiectului în grupul țintă, va fi realizată: 

-  în cadrul campaniilor de informare prin: Informarea directa a 1400 de 

persoane si publicitatea se va face atat direct prin deplasarea echipei de 

experti in teritoriu ( scoli din comunele si satele judetelor Galati si Prahova si 

distribuirea de materiale promotionale cat si indirect (prin mijloace mass-

media), postarea de anunţuri tip poster în locatiile,  în care se desfăşoară 

campaniile, distribuirea de materiale publicitare pliante.  

 

 

 



 
 IV. PROCESUL DE SELECȚIE A PERSOANELOR CARE VOR 

PARTICIPA LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI  

Activitatea 4. Identificarea si recrutarea grupului tinta  - 1310 persoane eligibile 

selectate 

 

IV.1.  În urma derulării procesului de atragere a grupului țintă, pe baza datelor 

obținute prin completarea formularelor de evaluare a disponibilității la activitățile 

proiectului de către posibilii beneficiari, persoanele interesate vor fi contactate și li se 

va întocmi un dosar.   

 

Activitatea 5. “Sansa este de partea ta” - program flexibil de educatie de tip “a doua 

sansa”: 5.2 Desfasurarea cursurilor; 5.3 Certificarea cursantilor - 220 persoane 

Instruite 

 

Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 Chestionar ”Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului”; 

 Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2 3); 

 Declaratie de acceptare (Anexa A1) 

 Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale (Anexa B2); 

 Formular de inscriere (individual) (persoana care a parasit timpuriu scoala) 

(Anexa B4-1); 

 Formular de inscriere (individual) (persoana care a absolvit invatamantul 

obligatoriu) (Anexa B4-2); 

 Declaratie pe propria raspundere (persoana care a parasit timpuriu scoala) 

(Anexa B5-1); 

 Declaratie pe propria raspundere (persoana care a absolvit invatamantul 

obligatoriu) (Anexa B5-2); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări (Anexa B6); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenenta la etinia roma si la 

grupul țintă (Anexa B7); 

 

Activitatea 6. “Cu calculatorul vedem viitorul” - 90 persoane initiate TIC 

 

Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 Chestionar ”Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului”; 

 Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2 3); 

 Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale (Anexa B2); 



 
 Formular de inscriere (individual) (persoana care a parasit timpuriu scoala) 

(Anexa B4-1); 

 Formular de inscriere (individual) (persoana care a absolvit invatamantul 

obligatoriu) (Anexa B4-2); 

 Declaratie pe propria raspundere (persoana care a parasit timpuriu scoala) 

(Anexa B5-1); 

 Declaratie pe propria raspundere (persoana care a absolvit invatamantul 

obligatoriu) (Anexa B5-2); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări (Anexa B6); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenenta la etinia roma si la 

grupul țintă (Anexa B7); 

 

Activitatea 8. Derulare program de sprijinire a celor cu risc de abandon intr-un regim 

de “scoala dupa scoala" 8.2 Desfasurarea programului ,,scoala dupa scoala" - 400 

elevi participanti 

 

Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 Chestionar ”Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului”; 

 Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2 3); 

 Declaratie de acceptare (Anexa A1) 

 Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale (Anexa A2); 

 Formular de inscriere (individual) (Anexa A4) 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenența la grupul țintă (Anexa 

A5); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări (Anexa A6); 

 Cerere de participare la procesul de consiliere din cadrul proiectului (Anexa 

A9); 

 Copie C.I. parinte/tutore; 

 Cerificat de nastere copil (elev); 

 

Activitatea 9. “Ai carte, ai parte” - servicii de orientare, consiliere si asistenta 

educationala pentru elevi 9.2. Orientare, consiliere si asistenta educationala 

individuala si de grup ptr elevi - 800 elevi consiliati 

 

Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 Chestionar ”Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului”; 

 Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2 3); 

 Declaratie de acceptare (Anexa A1) 



 
 Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale (Anexa A2); 

 Formular de inscriere (individual) (Anexa A4) 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenența la grupul țintă (Anexa 

A5); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări (Anexa A6); 

 Cerere de participare la procesul de consiliere din cadrul proiectului (Anexa 

A9); 

 Copie C.I. parinte/tutore; 

 Cerificat de nastere copil (elev); 

 

Activitatea 10.“Scoala parintilor” - servicii integrate de consiliere pentru parinti 10.2 

Consilierea individuala si de grup pentru parinti  - 200 parinti/tutori consiliati 

 

Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 Chestionar ”Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului”; 

 Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2 3); 

 Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale (Anexa C2); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenența la grupul țintă (Anexa 

C4); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări (Anexa 

C6); 

 Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenenta la etinia roma si la 

grupul țintă (Anexa C7); 

 Copie C.I.; 

 Copie certificat de naștere; 

 Cerificat de nastere copil (elev); 

 

Activitatea 11. “Scoala pentru scoala” - crearea a 3 „scoli de duminica” - 150 elevi 

participanti 

 

Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 Chestionar ”Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului”; 

 Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2 3); 

 Declaratie de acceptare (Anexa A1) 

 Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale (Anexa A2); 

 Formular de inscriere (individual) (elev cu risc de parasire timpurie a scoalii) 

(Anexa A4); 

 Declaratie pe propria raspundere ((elev cu risc de parasire timpurie a scoalii) 

(Anexa A5); 



 
 Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări (Anexa A6); 

 Cerere de participare la procesul de consiliere din cadrul proiectului (Anexa 

A9); 

 Copie C.I.(elev); 

 Cerificat de nastere (elev); 

 Adeverinta eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice scoala 

(inscriere in unitate an invatamant) 

 

Dosarele astfel realizate se depun la sediul partenerilor, care în primă etapă vor fi 

verificate de către expert grup tinta , în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor și 

corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarelor (persoanele îndeplineşc condiţiile  

de grup țintă şi au adus toate documentele conform solicitărilor). 

Pe baza raportului cu concluzii și recomandări emis în urma derulării  serviciilor de 

informare, evaluare și consiliere și a  opțiunii personale, 1310 de beneficiari  vor 

participa la:   

- 220 persoane Instruite/165 persoane certificate cf. ORDIN Ministru MEN nr. 

5248/31.10.2011 privind aplicarea programului „A doaua sansa” (ADS); 

- 90 persoane initiate TIC / 80 persoane certificate; 

- 800 de elevi participanti la traning, 200 de parinti participanti la traning; 

- 800 elevi consiliati / 700 elevi continua scoala dupa teminare proiect – 

beneficiari servicii de orientare, consiliere si asistenta educationala pentru 

elevi: Orientare, consiliere si asistenta educationala individuala si de grup ptr 

elevi; 

-  200 parinti/tutori consiliati - beneficiari servicii integrate de consiliere pentru 

parinti 10.2 Consilierea individuala si de grup pentru parinti 

- 400 elevi participanti la programe de sprijinire a celor cu risc de abandon intr-

un regim de “scoala dupa scoala"; 

- 150 elevi participanti la “Scoala pentru scoala” - „scoala de duminica” activitati 

extrascolare; 

 IV.2.   Preluarea dosarelor persoanelor care au fost selectate in cadrul 

proiectului 

Dosarele beneficiarilor activităților proiectelor vor fi depuse la sediul fiecărui 

partener. Dosarele avizate va fi înregistrate în Registrul de preluare a dosarelor de 

grup țintă. 

IV.3.  Verificarea dosarelor  

 



 
După depunerea dosarelor de către beneficiari, la nivelul fiecărei scoli se va constitui 

câte o comisie de verificare a dosarelor depuse. Comisia de selecţie va fi formată 

din: expert grup tinta, experti ADS, SDS, expert prevenire abandon scolar, 

expert consiliere. Această comisie va verifica dosarele din perspectiva: condițiilor 

eliminatorii a candidaţilor, corectitudinii/completitudinii completării conţinutului 

documentelor din dosar - documentele sunt completate corect, cu toate elementele 

de identificare a persoanelor cuprinse în grupurile ţintă. 

Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile eliminatorii sau care nu au depus dosare 

complete şi/sau corecte se vor regăsi în Procesul verbal cu menţiunile: ”ne-eligibil  - 

si motivul, ”dosar incomplet” sau ”dosar incorect”. 

 

În evaluarea corectitudinii şi completitudinii completării conţinuturilor din documente 

se vor acorda atenţie următoarelor aspecte: 

 

 Conţinutul fiecărui document să fie completat astfel încât scrisul să fie lizibil. Se 

vor folosi diacritice, în special în completarea datelor de identificare ale 

persoanelor din grupurile ţintă.  

 Documentele care se completează de mână să fie scrise şi semnate cu culoare 

albastră, pentru a se distinge documentul original de copie.  

 Documentele din dosarul de candidatură trebuie să respecte modelele din 

prezenta metodologie.  

 Numele persoanelor din grupurile ţintă se vor scrie complet, cu toate prenumele, 

după cum scrie în buletin / carte de identitate fiind la fel înscris şi în Anexa nr. 1  

Formular de înregistrare în grupurile ţintă. 

 Copia după actul de identitate (CERTIFICAT NASTERE, CARTE DE 

IDENTITATE) a candidaţilor să fie lizibilă şi tipărită pe un document cu formatul 

A4.  

 Valabilitatea actului de identitate – se va verifica data expirării actului de identitate 

a persoanei din grupul ţintă, aceasta va trebui să fie ulterioară datei selecţiei 

persoanei în grupul ţintă.  

 În cazul documentelor care conţin tabele pe două sau mai multe pagini, capul de 

tabel trebuie să fie prezent pe fiecare din paginile pe care tabelul se extinde.  

 



 
Recomandări pentru gestiunea fizică a documentelor, dosarelor de 

candidatură şi bibliorafturilor 

 

Membrii în echipa de proiect de la nivelul  fiecărui partener vor respecta reguli de 

gestiune unitară a documentelor, dosarelor şi bibliorafturilor care conţin documentele 

persoanelor din grupul  ţintă. 

În întocmirea dosarelor  pentru persoanele care aparțin grupului  ţintă al proiectului 

se va acorda atenţie gestiunii fizice a documentelor şi dosarelor, grupării dosarelor 

pe bibliorafturi şi etichetării bibliorafturilor în scopul accesării facile a conţinutului lor.  

Dosarele  se întocmeşc pentru fiecare candidat şi conţine documentele prevăzute în 

din prezenta metodologie, în ordinea dată.  

Dosarele trebuie să conţină doar documentele prevăzute în prezenta metodologie de 

selecţie. Orice alt document nu este dezirabil. 

Documentele care compun dosarele de grup țintă trebuie să aibă formatul A4.  

Documentele care compun dosarele de selecție trebuie să fie realizate pe o față – nu 

se vor transmise documente redactate față-verso.  

Documentele care compun dosarele de selecţie nu trebuie să fie capsate. 

Documentele care compun dosarele de selecţie trebuie să fie perforate pentru a fi 

îndosariate. 

Documentele care compun dosarele de selecţie nu trebuie să fie introduse în folii 

transparente.  

Fiecare biblioraft va avea un opis al documentelor conţinute care va fi poziţionat ca 

prima pagină din biblioraft.  

Recomandăm ca fiecare biblioraft va fi etichetat pe coperta 1 şi pe cotor cu 

elementele de identificare  

IV. 4. Validarea dosarelor  

Validarea selecţiei se va realiza de către  expertii monitorizare. În vederea realizării 

acestei activităţi se vor verifica dosarele candidaţilor, modul de acordare şi procesul 

verbal de selecţie. 

După clarificarea tuturor problemelor, coodonatorul implementare va redacta  un 

Raport şi îl va transmite spre avizare cu Procesul Verbal către expertul de 

monitorizare, care îl va supune apoi avizului echipei de management a 

Beneficiarului.  



 
Lista finală a persoanelor care vor participa la activitatile proiectului „ Împreună 

pentru o nouă șansă !” - POSDRU/188/2.2/S/156009 va fi înregistrată oficial de către 

fiecare partener.  

 

Orice modificare a componenţei grupului de participanţi va fi anunţată de către 

fiecare partener în scris echipei de management a proiectului.  

La finalul acestei etape, rezultatele  vor fi afişate la avizierele fiecărui partener: 

Scoala Gimnaziala nr.2 Liesti, Scoala Gimnaziala nr. Draganesti jud. Galati si Scoal 

Gimnaziala „ Ioan Moga” Ditesti jud. Prahova. 

Orice modificare a componenţei grupului de participanţi va fi anunţată de 

urgenţă echipei de management a proiectului, prin  adresă scrisă 

 

În vederea realizării Cererii de rambursare membrii echipei de implementare a 

proiectului se vor asigura ca toate documentele prevăzute în această Metodologie 

sunt întocmite corespunzător, conțin toate semnăturile sau avizele solicitate, iar 

documentele din dosarele de selecție sunt ordonate conform listei documentelor.  

 

 Documentele justificative  referitoare la grupurile ţintă vor fi:  

 dosarele de grup țintă  (cu toate anexele precizate în această Metodologie, 

inclusiv grilele de evaluarea a dosarelor), 

 procesele verbale  întocmite de echipele teritoriale,  

 rapoartele finale  avizate la nivel inter-regional  

 listele nominale ale beneficiarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXE (modele formulare folosite) 

 

1. Chestionar ”Angajament de disponibilitate fata de activitatile 

proiectului” 

 
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” 

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului: POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
 

ANGAJAMENT 
de disponibilitate față de activitățile proiectului 

 
 
Subsemnatul(a)‐____________________________________________________________________ 
CNP_______________________,domiciliat(ă) în localitatea _____________________________, județul 
________________ declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile 
proiectului „Împreună pentru o nouă șansă !”, contract POSDRU/188/2.2/S/156009 și mă angajez să respect 
cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin. 
 

 

 

 

Data,          Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2 3) 

 

 
 

Anexa 23 
  
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

A4 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

 

Cod proiect: ID POSDRU/188/2.2/S/156009 
Titlu proiect: ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” 

Reprezentant legal: Susanu Steluța 
Axa Prioritară: 2- Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 
Domeniu Major de Intervenţie: 2.2- Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 

 
Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 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 prin Legea nr. 677/2001 privind 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 
 
I. Informaţii personale: 
I.1. Nume participant (nume şi prenume) 

____________________________________________ CNP ______________________, adresa: 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________ 

 

I.2. Gen:      Masculin          Feminin      
I.3. Naţionalitate:    română  alta(specificaţi)_________________ 
I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):  



 
 

sub 15 ani  

15 – 24 ani  

25 – 45 ani  

45 – 54 ani  

55 – 64 ani  

 
I.5. Locul de reşedinţă:    rural     urban 

 
II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite): 
 

Instituţie de învăţământ superior 

 licenţă  

 master  

 doctorat  

 post-doctorat  

Unitate de învăţământ terţiar non-universitari 

 Şcoală post-liceală  

 Şcoală de maiştri  

Unitate de învăţământ secundar 

 Învăţământ secundar superior  

o Ciclul superior al liceuluiii 
- Filiera teoretică 

- Filiera tehnologică  

- Filiera vocaţională 

 

 Învăţământ secundar inferior  

o Ciclul inferior al liceuluiiii 

- Filiera teoretică 

- Filiera tehnologică 

- Filiera vocaţională 

 

o Anul de completareiv 

- Filiera tehnologică – ruta progresivă 

 

o Şcoala de arte şi meseriiv 
- Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare 

 

o Ciclul gimnazialvi  

 Învăţământ primarvii  

Fără şcoală absolvităviii  

 

III. Statutul pe piaţa muncii: 
 

Persoană activăix 

 Persoană ocupatăx 

-salariat (angajat)xi  

-întreprinzător privat (patron)xii  

-lucrător pe cont propriuxiii  

-membru al unei societăţi agricole/cooperativexiv  

-lucrător familial în gospodăria propriexv  

-altă situaţiexvi (de specificat)  

 Şomerixvii, din care: 

-şomeri înregistraţi, din care:  

-şomeri de lungă durată  



 
-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui 
loc de muncă, din care: 

 

-şomeri de lungă durată  

 
III. Statutul pe piaţa muncii (continuare): 
 

Persoană inactivăxviii, din care: 

-elevixix  

-studenţixx  

-persoane casnicexxi  

-întreţinuţi de alte persoanexxii  

-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii privatexxiii  

-alte situaţiixxiv (de specificat)  

 
IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil: 

Persoane de etnie roma  

Persoane cu dizabilităţi  

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de 
protecţie a copilului 

 

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii  

Familii monoparentale  

Copii în situaţii de risc  

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala  

Femei  

Persoane aflate în detenţie  

Persoane anterior aflate în detenţie  

Delincvenţi juvenili  

Persoane dependente de droguri  

Persoane dependente de alcool  

Persoane fără adăpost  

Victime ale violenţei în familie  

Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi 
socială (HIV/SIDA, cancer etc.) 

 

Imigranţi  

Refugiaţi  

Persoane care solicită azil  

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat  

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate  

Victime ale traficului de persoane  

Persoane afectate de boli ocupaţionale  

Altele (de specificat)  

 
 
 
 
 



 
Subsemnatul (Nume Prenume) .............. 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit 

de legea penală, conform prevederilor 

Articolului 326 din Codul Penal, declar pe 

propria răspundere că datele completate în 

prezentul formular corespund cu realitatea.   
 

 
 
 
Nume prenumexxv 
Semnatura 

Subsemnatul (Nume Prenume)............ de 

legea penală, conform prevederilor Articolului 

326 din Codul Penal, declar pe propria 

răspundere că datele din prezentul formular au 

fost completate în prezenţa mea. 

 

 

 

 
Nume prenumexxvi 
Semnatura 

 

                                                           
i Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin învăţământ 
secundar şi la care au acces absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără diplomă de 
bacalaureat. 
ii Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu 
clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi şi 
absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor medii de specialitate, precum şi absolvenţii 
liceelor care au funcţionat cu 10 clase. 
iii Cuprinde clasele IX – X, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele 
I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII 
iv Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de 
absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi certificaţi 

pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al liceului 
v În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de 
nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot 
funcţiona independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, I – XII/XIII, V – X, V – 
XII/XII sau IX – XII/XII. 
vi Cuprinde clasele V – VIII care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele 
I – VIII, V – VIII, V – X, I – X, I – XII/XIII sau V – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu 
şi absolvenţii ciclului gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe. 
vii Învăţământul primar se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – IV, I 
– VIII, I – X sau I – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii unităţilor de 
învăţământ special pentru copii cu deficienţe 
viii În această categorie sunt incluse persoanele care declară că ştiu să citească şi să scrie deşi n-au 
absolvit nici o şcoală, cele care ştiu doar să citească, precum şi persoanele care declară că nu ştiu să scrie 
şi să citească. Dintre persoanele fără şcoală absolvită, cele care nu ştiu să scrie şi să citească sau numai 
citesc sunt considerate persoane analfabete. 
ix Această categorie cuprinde toate persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste care constituie 
forţa de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii. 
x Această categorie cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care au o ocupaţie aducătoare de venit 
pe care o exercită într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod 
independent (pe cont propriu); au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin 15 ore în 
activităţi agricole, în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură, câştig sau 
beneficii, indiferent dacă la momentul înregistrării erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în 
concediu - de odihnă sau fără plată, de studii, de boală, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, 
recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau datorită întreruperii temporare din diverse motive a 
activităţii unităţii). 

xi Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială 
(indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub 

formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. În această categorie se includ 
persoanele care: 

sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament) de 
muncă sau lucrează în mod independent, chiar dacă la momentul înregistrării lipsesc temporar de la lucru;  



 
                                                                                                                                                                                     

nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea 
înregistrării au lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră (respectiv 15 ore în activităţi 
agricole), pentru obţinerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe 
care aceasta o desfăşura în unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta;  
sunt încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile; 
elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în momentul înregistrării desfăşoară o 
activitate economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional;  
xii În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie având unul sau 
mai mulţi salariaţi (angajaţi). 
xiii În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod 

independent ca meseriaşi, liber profesionişti, comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi 
ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă, remunerate. 
xiv În această categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societăţi agricole, ai unei cooperative 
meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, realizând 
venituri nesalariale. 
xv În această categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru al gospodăriei, fie că 
acestea lucrează în societatea comercială proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu primesc o 
remuneraţie pentru activitatea desfăşurată (ajutor familial neremunerat). 
xvi Persoanele active care nu au putut fi încadrate în niciuna din situaţiile anterioare. 
xvii În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5: 
-persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, 
prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în 
condiţiile legii; 
-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea 
condiţiilor de pensionare; 
starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 
nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, 
venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; 
este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă. 

-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se 
înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, 
după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de 
lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă. 
xviii În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară 
o activitate o activitate economico-socială. 
xix În această categorie se includ elevii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică 
sau socială şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ de stat sau particulară, în vederea 
instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În 
această categorie se includ şi elevii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ 
în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează 
cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială 
din care realizează un venit.  
xx În această categorie se includ studenţii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică 
sau socială şi care declară că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, în vederea 
instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În 
această categorie se includ şi studenţii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se 
includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care 
urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică 
sau socială din care realizează un venit.  
xxi În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării 
desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea 
copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt 

pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit.  
xxii În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaţie aducătoare 
de venit, nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în întreţinerea unor persoane fizice 
(a părinţilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învăţământ şi nu se încadrau în 
rândul persoanelor casnice. În această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar dacă nu primesc 
pensie de urmaş), bătrânii, persoanele cu disabilităţi şi invalizii aflaţi în întreţinerea unor persoane fizice. 
De asemenea, sunt incluse şi persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care nu urmează o instituţie de 
învăţământ, nu beneficiază de pensie de urmaş dar desfăşoară activităţi casnice.  



 
                                                                                                                                                                                     

xxiii În această categorie se înscriu persoanele aflate în întreţinerea unor instituţii publice (cămine de 
bătrâni, cămine – spital, case de copii etc.) sau a unor organizaţii private (O.N.G.-uri), precum şi 
persoanele a căror singură sursă de existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabilităţi 
întreţinute de rude sau de alte persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu celor care 
le întreţin). În această categorie nu sunt incluşi: copiii şcolari din casele de copii; elevii/studenţii care se 
întreţin numai din bursa de stat; persoanele din cămine care beneficiază de o pensie sau o altă sursă de 
venit. 
xxiv În această categorie se include persoanele care în momentul înregistrării nu exercitau o activitate 
economică sau socială şi care au declarat ca unică sursă de existenţă veniturile provenite din închirieri, 
dobânzi, rente, dividende, arendă. În această categorie au fost incluse şi persoanele care la momentul 

înscrierii se aflau în detenţie precum şi persoanele care nu s-au încadrat în nici una din categoriile 
anterioare. 
xxv Se va introduce numele şi prenumele persoanei din grupul tintă. În cazul categoriilor de grup ţintă care 
nu au capacitate deplină de exerciţiu, declaraţia va fi semnată de către persoana imputenicită (de 
exemplu: parinte, tutore, etc)  
 
xxvi Se va introduce numele şi prenumele persoanei din echipa de implementare a proiectului în prezenţa 
căreia a fost completat documentul.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                     

 
 
3. Declaratie de acceptare (Anexa A1) 
 

 
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 
Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
A1 

 

DECLARATIE DE ACCEPTARE 

 

      

Subsemnatul(a)______________________________CNP_______________________ 

in calitate de parinte/tutore al elevei/elevului ___________________________, 

CNP_____________________________ accept inscrierea  elevului/elevei in  grupul tinta si 

participarea la activitatile proiectului ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” – 

POSDRU/188/2.2/S/156009. 

   

Data  ___________ 

Semnătura  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     
 

4. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale (Anexa 

A2) 

 

 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  
Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 
Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 
Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

A2 
 

Declaraţie de consimţămănt privind prelucrarea datelor 

personale 

 

În conformitate cu obligaţiile beneficiarului de a 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 şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în 
legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004, prin semnarea prezentei, subsemnatul/a 
_______________________________, domiciliat în __________________________, 
telefon _____________, născut la data de ________________, în localitatea __________, 
naţionalitatea ________________, legitimat cu BI/CI seria ____, nr. _____________, emis 
de_____________________________, la data de ________________, CNP 
_________________________________, îmi exprim consimţământul în mod expres ca 
echipa de implementare a proiectului ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” 
POSDRU/188/2.2/S/156009 să  prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din 
prezenta declaraţie sau existente în baza de date a proiectului mai sus menţionat. 

 
Data  ______________ 

 
Numele/Semnătura 

 
_____________________ 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                                     

 
 

5. Formular de inscriere (individual) (Anexa A4) 

 

 
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 
Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

A4 
 
 

FORMULAR 1: FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ÎNSCRIERE  

 

Domnule Manager, 

 

Subsemnatul(a)  ________________________________, 

CNP_______________________elev cu risc de părăsire timpurie a școlii, vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea în grupul ţintă în cadrul proiectului ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ 

ȘANSĂ !”-POSDRU/188/2.2/S/156009. 

 

Data  ____________ 

 

 

 

Semnătura  ________________ 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

 

 

 

6. Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenența la grupul țintă 

(Anexa A5) 

 
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 
Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
A5 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a)  __________________________________________, 

CNP___________________________declar pe proprie răspundere că sunt elev cu risc de 

părăsire timpurie a școlii și îmi exprim intenția de a mă înscrie în grupul țintă  în cadrul 

proiectului  ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” – POSDRU/188/2.2/S/156009. 

   

 

 

Data  ___________                                                    

 
 
 

Semnătura  ______________ 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                     
 

 

 

7. Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări 

(Anexa A6) 

 

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 
DMI 2.2 “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii” 

      Titlul proiectului: Împreună pentru o nouă șansă ! 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 

 
A6 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 

Subsemnatul/a........................................................................................................................, legitimat/ă 

cu CI seria ..............., nr..........................., eliberată de ....................................................., la data de 

..........................., domicilliat/ă în localitatea .......................................................................,  

CNP ..............................................................., declar pe propria răspundere că nu sunt inscris în calitate de 

membru al grupului țintă în alt proiect cu finanțare europeană care are activități similare cu cele din grantul 

POSDRU/188/2.2/S/156009 – “Împreună pentru o nouă șansă !”. 

Declar pe propria raspundere că datele și informațiile din prezenta declarație corespund realității, 

cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit conform legii în conformitate cu art. 326 din Codul Penal. 

 

 
Numele şi prenumele:          

         



 
                                                                                                                                                                                     
Semnătura:           

          

Data :  

 

 

8. Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenenta la etinia roma 

si la grupul țintă (Anexa 7)  

 

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 
Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
A7 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a)  _________________________________________,         

CNP ________________________ declar pe proprie răspundere că sunt persoană de 

etnie romă și îmi exprim intenția de a mă înscrie în grupul țintă  în cadrul proiectului 

,,ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” – POSDRU/188/2.2/S/156009. 

   

 

 

Data  ___________                                                    

 
 
 

Semnătura  ______________ 
 



 
                                                                                                                                                                                     

 
 

9. Cerere de participare la procesul de consiliere din cadrul proiectului 

(Anexa A9) 

 

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 
Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
A9 

 
CERERE DE PARTICIPARE  

 
 

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

.........., nr..........................., eliberată de ....................................................., la data de ................................., CNP 

..............................................................., în calitate de elev cu risc de părăsire a școlii solicit prin prezenta cerere 

înscrierea în vederea participarii la procesul de consiliere din cadrul Proiectului cu titlul ,,ÎMPREUNĂ PENTRU O 

NOUĂ ȘANSĂ !” – POSDRU/188/2.2/S/156009. 

 
 
 
 

Numele şi prenumele          

         

Semnătura           

          

Data (completării cererii)     

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

 

10. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale 

(Anexa B2) 

 

 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  
Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
B2 

Declaraţie de consimţămănt privind prelucrarea datelor 

personale 

 

În conformitate cu obligaţiile beneficiarului de a 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 şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în 
legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004, prin semnarea prezentei, subsemnatul/a 
_______________________________, domiciliat în __________________________, 
telefon _____________, născut la data de ________________, în localitatea __________, 
naţionalitatea ________________, legitimat cu BI/CI seria ____, nr. _____________, emis 
de_____________________________, la data de ________________, CNP 
_________________________________, îmi exprim consimţământul în mod expres ca 
echipa de implementare a proiectului ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” 

POSDRU/188/2.2/S/156009 să  prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din 
prezenta declaraţie sau existente în baza de date a proiectului mai sus menţionat. 

 
 
 

Data  ______________                                                                                             
 
 
 

Numele/Semnătura  
                                                                                                                  

 



 
                                                                                                                                                                                     

11. Formular de inscriere (individual) (persoana care a parasit timpuriu 

scoala) (Anexa B4-1) 

 

 
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  
Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
B4-1 

 

FORMULAR 1: FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ÎNSCRIERE  

 

 

Domnule Manager, 

 

 

Subsemnatul(a)  ____________________________________________, 

CNP_________________________ persoană care am parasit timpuriu școala, vă rog să-

mi aprobaţi înscrierea în grupul ţintă în cadrul proiectului   ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ 

ȘANSĂ !” – POSDRU/188/2.2/S/156009. 

 

 

Data  ____________ 

 

 

Semnătura  ________________ 

 



 
                                                                                                                                                                                     

 

12. Formular de inscriere (individual) (persoana care a absolvit invatamantul 

obligatoriu) (Anexa B4-2) 

 
 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  
Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
B4-2 

 

FORMULAR 1: FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ÎNSCRIERE  

 

 

Domnule Manager, 

 

 

Subsemnatul(a)  _________________________________________, 

CNP_________________________ persoană care nu am absolvit învățământul 

obligatoriu, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în grupul ţintă în cadrul proiectului 

,,ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” -POSDRU/188/2.2/S/156009. 

 

 

Data  ____________ 

 

 

Semnătura  ________________ 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

 

 

13. Declaratie pe propria raspundere (persoana care a parasit timpuriu 

scoala) (Anexa B5-1) 

 

 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 
Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
B5-1 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a)  _________________________________________,         

CNP ________________________ declar pe proprie răspundere că sunt persoană care a 

parasit timpuriu școala și îmi exprim intenția de a mă înscrie în grupul țintă  în cadrul 

proiectului ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” – POSDRU/188/2.2/S/156009. 

   

 

 

Data  ___________                                                    

 
 
 

Semnătura  ______________ 
 
 
 
 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

 

 

14. Declaratie pe propria raspundere (persoana care a absolvit invatamantul 

obligatoriu) (Anexa B5-2) 

 

 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 

B5-2 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a)  ___________________________________________, 

CNP________________________ declar pe proprie răspundere că nu am absolvit 

învățământul obligatoriu și îmi exprim intenția de a mă înscrie în grupul țintă  în cadrul 

proiectului  ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” -POSDRU/188/2.2/S/156009. 

   

 

 

Data  ___________                                                    

 
 
 

Semnătura  ______________ 
 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

 

15. Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări 

(Anexa B6) 

 

 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 Axa Prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 

          DMI 2.2 “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii” 
Titlul proiectului: Împreună pentru o nouă șansă ! 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
B6 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 
 

Subsemnatul/a........................................................................................................................, legitimat/ă 

cu CI seria ..............., nr..........................., eliberată de ....................................................., la data de 

..........................., domicilliat/ă în localitatea .......................................................................,  

CNP ..............................................................., declar pe propria răspundere că nu sunt inscris în calitate de 

membru al grupului țintă în alt proiect cu finanțare europeană care are activități similare cu cele din grantul 

POSDRU/188/2.2/S/156009 – “Împreună pentru o nouă șansă !”. 

Declar pe propria raspundere că datele și informațiile din prezenta declarație corespund realității, 

cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit conform legii în conformitate cu art. 326 din Codul Penal. 

 

 
Numele şi prenumele:          

         

Semnătura:           

         Data : 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

16. Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenenta la etinia roma si 

la grupul țintă (Anexa B7) 

 

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 
Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
B7 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a)  _________________________________________,         

CNP ________________________ declar pe proprie răspundere că sunt persoană de 

etnie romă și îmi exprim intenția de a mă înscrie în grupul țintă  în cadrul proiectului 

,,ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” – POSDRU/188/2.2/S/156009. 

   

 

 

Data  ___________                                                    

 
 
 

Semnătura  ______________ 
 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

17. Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale 

(Anexa C2) 

 
 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 
Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
C2 

Declaraţie de consimţămănt privind prelucrarea datelor 

personale 

 

În conformitate cu obligaţiile beneficiarului de a 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 şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în 
legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004, prin semnarea prezentei, subsemnatul/a 
_______________________________, domiciliat în __________________________, 
telefon _____________, născut la data de ________________, în localitatea __________, 
naţionalitatea ________________, legitimat cu BI/CI seria ____, nr. _____________, emis 
de_____________________________, la data de ________________, CNP 
_________________________________, îmi exprim consimţământul în mod expres ca 
echipa de implementare a proiectului ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” 
POSDRU/188/2.2/S/156009 să  prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din 
prezenta declaraţie sau existente în baza de date a proiectului mai sus menţionat. 

 
 
 

Data  ______________                                                                                             
 
 
 

Numele/Semnătura  
                                                                                                                  

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

18. Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenența la grupul țintă 

(Anexa C4) 

 

 
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  
Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
C4 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a)  ________________________________________________, 

CNP________________________ declar pe proprie răspundere că sunt  părinte/tutore al 

elevului/elevei _______________________________, CNP_____________________, 

elev cu risc de părăsire timpurie a școlii și îmi exprim intenția de a mă înscrie în grupul 

țintă  în cadrul proiectului  ,, ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !”-

POSDRU/188/2.2/S/156009. 

   

 

 

Data  ___________                                                    

 
 
 

Semnătura  ______________ 
 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

 

19. Declaratie pe propria raspundere prinvind evitarea dublei finanțări 

(Anexa C6) 

 
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 

         DMI 2.2 “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii” 
Titlul proiectului: ,, Împreună pentru o nouă șansă !” 

Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 

C6 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE 
 
 

Subsemnatul/a........................................................................................................................, legitimat/ă 

cu CI seria ..............., nr..........................., eliberată de ....................................................., la data de 

..........................., domicilliat/ă în localitatea .......................................................................,  

CNP ..............................................................., declar pe propria răspundere că nu sunt inscris în calitate de 

membru al grupului țintă în alt proiect cu finanțare europeană care are activități similare cu cele din grantul 

POSDRU/188/2.2/S/156009 - ,, Împreună pentru o nouă șansă !”.  

Declar pe propria raspundere că datele și informațiile din prezenta declarație corespund realității, 

cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit conform legii în conformitate cu art. 326 din Codul Penal. 

 

 
Numele şi prenumele:          

         

Semnătura:           

         Data :  

 

 



 
                                                                                                                                                                                     

20. Declaratie pe propria raspundere prinvind apartenenta la etinia roma si 

la grupul țintă (Anexa C7) 

 

 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  

Titlul programului: „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” 

Titlul proiectului: „Împreună pentru o nouă șansă !” 
Numar de identificare al contractului:  POSDRU/188/2.2/S/156009 

 
C7 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a)  _________________________________________,         

CNP ________________________ declar pe proprie răspundere că sunt persoană de 

etnie romă și îmi exprim intenția de a mă înscrie în grupul țintă  în cadrul proiectului 

,,ÎMPREUNĂ PENTRU O NOUĂ ȘANSĂ !” – POSDRU/188/2.2/S/156009. 

   

 

 

Data  ___________                                                    

 
 
 

Semnătura  ______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


