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Anexa 1 (la metodologia de selecție) 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară: 3  
Obiectiv specific:  3.7 
Titlul proiectului: „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării 
avantajelor competitive ale României” 
Contract nr. POCU/89/3/7/107751 
Nr............/......................... 
 

CERERE  

de înscriere în proiect 

 

Subsemnatul/ a______________________________ născut/ ă la data de____________, domiciliat/ ă 

în localitatea___________________, str._________________ nr. ______ bl. ____, sc. _____, ap. 

____, judeţul / sectorul ___________, posesor/ posesoare al/a actului de identitate _____seria _____ 

nr. _____________, cod numeric personal____________________, solicit înscrierea în proiectul: 

„START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor 

competitive ale României” (POCU/87/3/7/107751).  

În cadrul acestui proiect, doresc să beneficiez de următoarele servicii (bifaţi cu X serviciile solicitate): 

� Informare; 

� Formare profesională „competențe antreprenoriale”; 

� Mentorat afaceri on-line; 

� Participare Competiție selecție planuri de afaceri; 

� Subvenție pentru deschiderea unei afaceri. 

 

Nume și prenume Expert grup țintă  

Semnătura Expert grup țintă 

 

Data: ____________________ 

Nume și prenume Beneficiar:  

Semnătura Beneficiar  

 

Data: ______________________ 
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Anexa 2 (la metodologia de selecție) 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară: 3  
Obiectiv specific:  3.7 
Titlul proiectului: „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării 
avantajelor competitive ale României” 
Contract nr. POCU/89/3/7/107751 

 
Declarația de eligibilitate 

 
Subsemnatul/subsemnata..........................................................................., născut/ă la data 
de…................................................,domiciliat/ă/reşedinţa în localitatea.........................................., str. 
…...................................................., nr. …............., bl. …............., sc. …............., ap. …........., 
judeţul ….............................., posesor/e al/a actului de identitate ........, seria. …..., nr. …........., CNP 
…...................................................., declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile de 
eligibilitate necesare participării la activitățile organizat în cadrul proiectului : „START-Up diaspora–
valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” 
(POCU/87/3/7/107751), și anume: 
 

• ultimele studii absolvite sunt ____________________________; 
• loc de muncă __________________________________; 
• durata domiciliului sau rezidenței în străinătate _________________;  
• am statut de: 

o persoană care are un loc de muncă 
o persoană inactivă    
o Persoană aflată în șomaj 

• am experiență în domeniul în care doresc să îmi dezvolt o afacere 
o Da 
o Nu 

• am experiență în domeniul antreprenorial 
o Da 
o Nu 

• nu am participat la alte programe de formare profesională, finanțate din fonduri europene sau 
bugetul asigurărilor sociale, în același domeniu de calificare/recalificare. 

 
Data         Nume și prenume 
 
 …...............................      ….......................................   
         Semnătura 
     

….......................................   
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Anexa 3 (la metodologia de selecție) 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară: 3  
Obiectiv specific:  3.7 
Titlul proiectului: „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării 
avantajelor competitive ale României” 
Contract nr. POCU/89/3/7/107751 

 
Declarația de angajament 

 
 

Subsemnatul/subsemnata..........................................................................., născut/ă la data 
de…................................................,domiciliat/ă/reşedinţa în localitatea.........................................., str. 
…...................................................., nr. …............., bl. …............., sc. …............., ap. …........., 
judeţul ….............................., posesor/e al/a actului de identitate ........, seria. …..., nr. …........., CNP  
…...................................................., în situația în care sunt selectat pentru participarea la activitățile 
organizate în cadrul „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării 
avantajelor competitive ale României” (POCU/87/3/7/107751), mă angajez: 

• să particip la cursurile organizate la datele și intervalul stabilit; 
• să respect clauzele contractului de formare, încheiat cu furnizorul de formare autorizat; 
• să asigur informarea organizatorilor cursurilor despre orice situație neprevăzută ce ar putea să 

afecteze participarea mea la formare; 
• să susțin examenul de absolvire a cursului conform metodologiei; 
• să particip la procesul de informare, consiliere și mentorat în afaceri la datele și intervalul 

stabilit;  
• să respecte clauzele și condițiile contractului de acordare a subvenției pentru înființarea unei 

afaceri (dacă va fi subvenționat); 
• să furnizeze echipei de experți a proiectului toate elementele informațiile și documentele 

solicitate pentru analizarea cheltuirii judicioase și legale a sumelor primite cu titlu de subvenție 
pentru înființarea unei afaceri (dacă va fi subvenționat); 

• să asigure sustenabilitatea afacerilor înființate așa cum este ea menționată în cadrul 
contractului de subvenționare. 

 
Data         Nume și prenume 
 
 …...............................      ….......................................   
 
         Semnătura 

….......................................   
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Anexa 4 (la metodologia de selecție) 
 
 

FIȘA DE INTERVIU 
Date personale: 
 
Nume și prenume_______________________________________________________ 
Domiciliu______________________________________________________________ 
Telefon________________________________________________________________ 
Adresa e-mail___________________________________________________________ 
Studii__________________________________________________________________ 
Experiență profesională ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Etapa I – Acomodarea 
 
Candidatul este primit în sala de interviu și invitat să se așeze; 
Prezentarea și stabilirea  obiectivului, duratei și modului în care se va desfășura interviul; 
Inițierea unor discuții libere cu scopul precis de a mai reduce emoțiile candidatului  
 
Etapa a II-a – Autoprezentarea liberă a candidatului 
 
®  Caracterizați-vă în cinci cuvine, dintre care trei să fie calități și două puncte slabe/defecte. 
 
 
 
® Care sunt cele mai relevante aptitudini ale dumneavoastră? 
 
 
 
Etapa a III-a – Interviul: 
 
 
Deschidere spre învățare: 
 
 
®   Doriți să acumulați cunoștințe noi în domeniul afacerilor?   
 
                                                    DA   NU 
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®  Descrieți motivul pentru care doriți să participanți la programe de calificare? 
 
 
 
 
®  Ce așteptări aveți de la programul de formare la care doriți să participați? 
 
 
 
®  Cum va contribui acest curs la evoluția dumneavoastră profesională/ socială?  
                                                                                         
 
 
® Ce alte programe de calificare / recalificare considerați că v-ar ajuta în dezvoltarea dumneavoastră 
profesională? 
 
 
 
 
 
Motivație: 
 
® De ce ați ales să urmați acest program de formare profesională? Ce aspirații și așteptări aveți? 
 
 
 
 
 
® Ce anume vă motivează în muncă? 
 
 
 
 
 
® Care sunt elementele ce vă motivează în a vă deschide o afacere în România? 
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Disponibilitate spre acțiune: 
 
 
® Daca v-ați schimba meseria dintr-un motiv sau altul, în ce domeniu ați alege să lucrați? Ce calități ar 
trebui să aveți pentru a lucra în domeniul respectiv? 
 
 
 
® Sunteți o persoană activă sau așteptați ca lucrurile să decurgă de la sine pentru a obține rezultate? 
 
 
 
® Doriți să vă deschideți o facere în România?  
 
                                                    DA   NU 
 
Dacă da în ce domeniu ați dori să vă deschideți afacerea?  
 
 
® Ce temeri aveți vis-a-vis de intenția de a vă deschide o afacere în România?  
 
 
 
 
Capacitate de comunicare: 
 
® Sunteți o persoană comunicativă? 
 
                                                    DA                                     NU 
 
® Vi se întâmplă  ca în mijlocul unei conversații să vă blocați? 
 
                                                    DA                                     NU 
 
 
® Obișnuiți să întrerupeți interlocutorul în timpul unei conversații? Din ce motiv? 
 
                                                    DA                                     NU 
 
 
® Sunteți o persoană pro-activă în căutarea de soluții? 
 

                                                    DA                                     NU 

          
          

                    

                    

                    

  



                                  

 

 

 

 

„START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” 
POCU/89/3/7/107751  
Proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 

 

 

  

 
Etapa a IV-a - Încheierea interviului 
 
Interviul se finalizează cu discutarea neclarităților, dacă acestea sunt semnalate de către intervievat. 
 
Comentariile expertului grup țintă: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficiarul va fi informat dacă a fost admis în următoarea etapă și mai ales ce tip de măsură se va 
aplica. 
 
 
 
 
Vă mulțumim ca ați răspuns demersului nostru! 
 
Expert grup țintă 
Semnătură 
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Anexa 5  (la metodologia de selecție) 
 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară: 3  
Obiectiv specific: 3.7 
Titlul proiectului:„START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării 
avantajelor competitive ale României” 
Contract nr. POCU/89/3/7/107751 
 
 

 
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND 

 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
 

 
Subsemnatul/subsemnata..........................................................................., născut/ă la data 
de…................................................,domiciliat/ă/reşedinţa în localitatea.........................................., str. 
…...................................................., nr. …............., bl. …............., sc. …............., ap. …........., 
judeţul ….............................., posesor/e al/a actului de identitate ........, seria. …..., nr. …........., CNP  
…...................................................., în calitate de participant la activitățile organizate în cadrul 
proiectului „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor 
competitive ale României” (POCU/87/3/7/107751), consimt în mod expres și neechivoc cu privire la 
utilizarea și prelucrarea datelor mele personale de către Beneficiar și partenerii acestuia, de către 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și de către orice 
alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile. 
 
Am luat cunoștință de faptul că datele personale vor fi tratate în conformitate cu prevederile Directivei 
CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestora, transpusă prin Legea nr.677/2001 privind protecția persoanelor 
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr.506/2004. 
 
Data         Nume și prenume 
 
 …...............................      ….......................................   
 
 
         Semnătura 

….......................................   
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Anexa 6  (la metodologia de selecție) 
 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară: 3  
Obiectiv specific:  3.7 
Titlul proiectului: „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării 
avantajelor competitive ale României” 
Contract nr. POCU/89/3/7/107751 

 
 
 

ACORD DE FOLOSIRE A IMAGINII 
 
 
Subsemnatul/a …….., domiciliată în …….., strada ……, nr. ….., bl. ….., ap. ….., județul ……., legitimat 
cu BI/CI seria  …….. nr. ………., CNP ………………, declar că: 
 

1. sunt de acord cu realizarea/fotografierea și difuzarea imaginii mele în toate acţiunile de 
vizibilitate referitoare la proiectul POCU/89/3/7/107751 cu titlul „START-Up diaspora–valoare 
adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României”; 
 

2. nu am și nu voi avea nici o pretenție față de aceste apariții așa cum sunt ele prezentate la pct.  
 
Menționez că am fost informat cu privire la dreptul la imagine și respectarea vieții private. 
 
Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de  mai sus şi ca urmare le semnez. 
                                                
 
 
 
Data         Nume și prenume 
 
 …...............................      ….......................................   
 
 
         Semnătura 

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

 


