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Anexa 1 

 

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) cu privire la condițiile de 

apartenență la grupul țintă în vederea înscrierii în cadrul POCU ““Stagii de practica 

pentru o tranziție dinamica de la studii către piața muncii – STUD-PRO”, ID MySMIS 

131142 și că îndeplinesc aceste condiții. 

 

 

Data Semnătura 

      ______________                                                                                  ________________ 

 

 

am fost informat(ă) în perioada derulării A.1.1 Informare si recrutare grup tinta cu 

privire la oportunitățile care sunt oferite de proiectul POCU “Stagii de practica pentru o 

tranziție dinamica de la studii către piața muncii – STUD-PRO”, ID MySMIS 131142, 

proiect  în care urmează să mă implic și la care solicit înscrierea. 

     CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

Subsemnatul(a) ………………………………………………........................................ născut/a la data de 

...................................., domiciliat(ă) în localitatea …………………......................., 

str...................................................., nr..................., bl..................., sc................., ap......................, județul 

................................................, telefon ................................, posesor/-oare al/a actului de identitate CI seria …......, nr…….........….....,  CNP ……..........………...……………….........,   

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020 
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ANEXA 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 
 

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

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

CNP:     ………………………………………….... 

Zonă:    

Urban  

Rural 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

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

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

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 

jud.

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….... 

Județ:  …………………………………………. 

Unitate teritorial administrativă: ………………. 

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

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

 Cod SMIS proiect: 131142

Axă prioritară:  6 Educatie si competente

Titlu proiect:  “Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO” 

OIR/OI responsabil:     OIR POSDRU Regiunea Vest 

hp
Typewritten text
str.

hp
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bl. 

hp
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nr. 

hp
Typewritten text
tel. 

hp
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email: 

hp
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sc. 

hp
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et. 

hp
Typewritten text
ap. 

hp
Typewritten text
 localitate 



 

 

 

 

Nivel de educație:  

 

Persoană dezavantajată:   DA 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

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

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

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

                                                                 

Semnătura participant                  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. 

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 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020 

 

Anexa 3 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul/subsemnata ...................................................................................................................., 

născut/ă la data de …................................................, domiciliat/ă/reședința în localitatea 

......................................................., str. ........................................................................, nr. …............., bl. 

…............., sc. …............., ap. …........., județul ….............................., posesor/e al/a actului de 

identitate CI, seria. …..., nr. …........., CNP …............................................................, declar pe proprie 

răspundere sub sancțiunea art. 3261 Cod penal privind falsul în declarații, falsul în 

înscrisuri că: 

(1)  cele declarate în Formularul de înregistrare individuală a participanților la 

operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 corespund realității; 

(2) am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine 

excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la 

momentul descoperirii falsului; 

(3) nu am beneficiat și nu beneficiez de nicio altă finanțare europeană prin Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, sau de la 

bugetul de stat sau alte surse de finanțare, pentru activități similare celor prevăzute 

în cadrul proiectului POCU “Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii 

către piața muncii – STUD-PRO”, ID MySMIS 131142; 

 

Data         Semnătura 

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

 
1 Art.326 Cod Penal: 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în 

care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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Anexa 4 

 

DECLARAȚIE 

 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare 

 
Subsemnatul/a ..................................................................................., în calitate de candidat în cadrul 
proiectului POCU “Stagii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața 
muncii – STUD-PRO”, ID MySMIS 131142, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea 
falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în 
ipotezele descrise la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 
utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare: 

(a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al S.S.I.F. Blue 
Rock Financial Services S.A.; 

(b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de 
supervizare al S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.; 

(c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 
persoane care fac parte din echipa de implementare a proiectului/ consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare al S.S.I.F. Blue Rock 
Financial Services S.A.;  

 
Subsemnatul/a ........................................................................, declar că voi informa imediat S.S.I.F. 
Blue Rock Financial Services S.A. dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 
 
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.  
 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Data: ..................................................... 
 

Nume prenume 

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

 

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

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.
Bucuresti, sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 35, Corp B, et.4, cod postal 020091
 Telefon: +4 021 300 04 55 / +4 021 300 04 77
Fax: +4 021 300 04 79
E-mail: office@bluerock.ro



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020 

 

 

Anexa 5 

Acord pentru folosirea datelor personale 

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 
din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care 
reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. 

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. implementează pe o perioadă de doi ani 
începând cu data de 21.09.2020 proiectul POCU “Stagii de practică pentru o tranziție 
dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO”, ID MySMIS 131142. Proiectul este 
cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 
prioritară 6: Educație și competențe. In vederea implementării proiectului POCU “Stagii de 

practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii – STUD-PRO”, ID 

MySMIS 131142, va informam despre obligativitatea de a furniza datele dvs. personale si 
despre faptul că datele dvs. personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice 
SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/sustenabilitate a 
proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate, respectiv prevederile 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea c e 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), 
transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu 
modificările si completările ulterioare. 

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. are obligația de a administra în condiții de 
siguranță pana in 2026, și numai pentru scopurile specificate explicit de către dvs. datele 
personale pe care le furnizați despre dvs. respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o 
persoană pentru care aveți drept de reprezentare. 

Scopul colectării datelor dvs. pentru implementarea Programului Operațional Capital 
Uman, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse în accesarea 
fondurilor europene, respectiv: primirea cererilor de finanțare; verificarea cererilor de 
finanțare; selectarea proiectelor finanțate; încheierea contractelor de finanțare; aprobarea 
începerii derulării proiectelor finanțate; efectuarea vizitelor pe teren; verificarea procedurilor 
de atribuire efectuate de beneficiari; raportarea progresului proiectului; propunere în vederea 
autorizării plăților către beneficiari; informare și promovare a POCU; evaluarea ofertelor 
depuse în cadrul procedurilor de atribuire; derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri 
sau lucrări. 

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în 
scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de 
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Management POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în implementarea 
proiectului si în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate 
de lege sau cu care OIR POSDRU VEST / S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. a 
încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice privind 
implementarea proiectului sau conferite de legislația europeană și națională, precum și 
Comisiei Europene. Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către 
Comisia Europeană, conform legislației europene aplicabile. 

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare; 
dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea 
prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita 
oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul dumneavoastră de 
a completa, semna și retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele 
dvs., determină imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele noastre.  

Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu vă 
mai putem trimite niciun fel de materiale. 

Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale 
efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului 
trebuie făcută în scris. 

Completați datele personale și bifați serviciile de care doriți să beneficiați în 
continuare.   

Numele si prenumele _______________________________ Data nașterii _____________ 

CNP __________________________ Nr telefon ____________________ 

Adresa poștală: Str. _______________________________________________ nr._______ 
bl. ____sc. ____ap. ___ et. ___ 

Financial Services S.A., prin bifarea pozițiilor de mai jos, pentru a primi: 

[   ] apeluri telefonice și emailuri – informații generale pentru organizarea si  activităților 
proiectului sau monitorizarea derulării lor 

[   ] efectuarea vizitelor pe teren; 

[   ] raportarea progresului proiectului; 

[   ] publicarea materialelor foto-video pe paginile oficiale de proiect și în presă; 

[   ] informare și promovare a POCU.* 

 

Localitate: ___________________________ Cod poștal:____________ Județ: ____________

 Țară:___Romania______ Email ______________________________  

Îmi dau acordul folosirii datelor personale de mai sus de către S.S.I.F. Blue Rock 
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Am fost informat(a) de către S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. asupra drepturilor de 
care beneficiez, respectiv:  

 dreptului de a fi informat(a), in principal cu privire la identitatea si datele de contact 
ale Operatorului si, după caz, ale reprezentantului acestuia ori ale responsabilului cu protecția 
datelor, scopul in care sunt prelucrate datele, temeiul juridic al prelucrării, destinatarii, 
precum si intenția Operatorului de a transfera sau nu datele către o terță persoana; 

 dreptului de a accesa datele mele cu caracter personal; 

 dreptului de a mi se corecta orice date cu caracter personal ori de a interveni cu privire 
la acestea; 

 dreptului de a mi se șterge/distruge datele cu caracter personal; 

 dreptului de a se limita prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 dreptului la portabilitatea datelor; 

 dreptului de a face opoziție; 

 dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, 
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o 
afectează in mod similar într-o măsura semnificativ ;  

 faptului ca am dreptul de a solicita oricând, in scris, retragerea acordului dat prin 
prezentul formular. In acest caz, înțeleg faptul ca retragerea ulterioara a acordului furnizat 
prin prezenta nu afectează legalitatea folosirii datelor mele personale efectuata in baza 
prezentului acord înainte de retragerea acestuia;  

 faptului ca pot obține mai multe informații privind modul in care se utilizează datele 
mele cu caracter personal pe care le-am furnizat, citind Politica S.S.I.F. Blue Rock Financial 

Services S.A. privind Protecția Datelor cu Caracter Personal pe site-ul proiectului;  

 faptului ca pentru orice alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal pe 
care le-am furnizat pot contacta S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., la adresa de e-
mail office@bluerock.ro sau prin posta/curier, la adresa București, sector 2, str. Aurel Vlaicu 
nr. 35, Corp B, et.4, cod poștal 020091 Telefon: +40213000455 corespondența fiind adresată 
echipei de implementare a proiectului POCU “Stagii de practică pentru o tranziție dinamică 
de la studii către piața muncii – STUD-PRO”, ID MySMIS 131142, contract de finanțare nr. 
POCU/633/6/14/131270. 

 

Data ______________ Semnătura ________________ 

Acordul este valid doar dacă este semnat.  
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