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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 
consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” 
Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040 
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CAPITOLUL I  

PRINCIPII GENERALE  

 

Art.1 Proiectul „Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - 

PROGRESSIO” își propune implementarea unui sistem integrat de masuri de educație și de 

formare profesională în vederea îmbunătățirii competențelor antreprenoriale pentru un grup 

țintă (GT) format din 102 doctoranzi/cercetători postdoctoranzi, în concordanță cu cerințele 

pieței muncii fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est). 

 

Art.2. Beneficiarii activităților proiectului sunt 72 doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei 

SNCDI: economic (management / contabilitate / economie) și socio-uman (istorie / filologie / 

geografie) și 30 post doctoranzi din domeniul economic (management / contabilitate / 

economie). 

 

Art.3 La concursul de selecție au dreptul să participe doctoranzii și cercetătorii postdoctoranzii 

înmatriculați în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, Universității 1 Decembrie 1918 din Alba 

Iulia și Universității Ștefan cel Mare din Suceava (în calitate de parteneri în proiect).  

 

Art.4. Selecția participanților se realizează în patru sesiuni de informare, recrutare si selecție, 

programate astfel: 

- Seria I – doctoranzi din domeniul economic, cu începere din prima luna de Implementare; 

- Seria II – doctoranzi din domeniul socio-uman, cu începere din luna a 9-a de implementare; 

- Seria III – doctoranzi din domeniul economic, cu începere din luna a 21-a de implementare; 

- Seria IV – post-doctoranzi din domeniul economic, cu începere din prima luna de 

implementare. 

 

Art.6. Repartiția locurilor disponibile la nivelul celor trei universități implicate este următoarea:  

a.  34 locuri Universității Valahia din Târgoviște – din care 24 doctoranzi și 10 cercetătorii 

postdoctoranzi;  

b.  34 locuri Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia – din care 24 doctoranzi și 10 

cercetători postdoctoranzi; 

c.  34 locuri Universității Ștefan cel Mare din Suceava – din care 24 doctoranzi și 10 cercetători 

postdoctoranzi; 
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Art.7. Graficul desfășurării procesului de selecție a candidaților pentru includerea în grupul țintă, se 

stabilește ca anexa nr. 1 la prezenta metodologie.  

 

CAPITOLUL II  

METODOLOGIA DE SELECȚIE DOCTORANZI 

 

Art.8. Pentru a fi declarați eligibili, doctoranzii candidații la finanțare în cadrul proiectului pentru sprijin 

financiar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 

• să fie doctoranzi înmatriculați în ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale și 

care în momentul înscrierii la selecție fac dovada participării la studii cu frecvență;  

• să fie înmatriculați la studii universitare de doctorat în cadrul uneia din entitățile partenere; 

• au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect; 

• să nu fi participat anterior programe de îmbunătățirea competentelor antreprenoriale, inclusiv 

în proiecte POSDRU/POCU care au vizat participarea la programe antreprenoriale. 

 

Art.9. Selecția doctoranzilor pentru înscrierea în grupul țintă presupune:  

a. depunerea unui dosar însoțit de o cerere tip;  

b. desfășurarea selecției pe bază de evaluare dosar și după caz, interviu de recrutare;  

c. afișarea rezultatelor finale și completarea contractelor.  

 

Art.10. Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul universității unde candidații sunt înmatriculați. 

 

Art.11. Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere, format tipizat, anexa 2 la metodologie;  

b) curriculum vitae (format Europass) semnat și datat pe fiecare pagină;  

c) scrisoare de intenție de maxim 2 pagini in care participantul va evidenția aspecte legate de 
relevanta temei de cercetare, caracterul internațional si interdisciplinar al temei, dimensiunea 
antreprenoriala, noile abordări inovative ce intenționează să le utilizeze si preocupările acestuia 
spre o cariera in cercetare pe termen mediu si lung (anexa 3), însoțită de copia programului 
individual de cercetare doctorală; 

d) copie carte de identitate; 
e) copie certificat de căsătorie (pentru situația de schimbare nume); 
f) copie după ultima diplomă de studii absolvită (licență/masterat); 
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g) document justificativ pentru atestarea statutului de doctorand, din care să reiasă anul de 

înmatriculare, domeniul și tipul studiilor; 

h) declarație pe propria răspundere din care să reiasă apartenența la un grup vulnerabil: familii cu 

venit redus, inactivi, șomeri, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, femei cu contract 

pe perioada determinată etc. (anexa 4); 

i) declarație pentru evitarea dublei finanțări (anexa 5); 

j) declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 6); 

k) declarație de angajament (anexa 7);  

l) alte documente pe care expertul de grup țintă din fiecare entitate le consideră relevante. 

 

Art.12. Selecția candidaților va fi efectuată de către expertul de grup țintă al fiecărei universități, prin 

evaluarea dosarelor, si după caz, cu interviu de recrutare pentru clarificarea unor aspecte 

referitoare la dosar. 

 

Art.13. Ierarhizarea candidaților admiși se va face în cadrul fiecărui partener în ordinea descrescătoare 

a punctajelor de admitere la doctorat. În cazul egalității de medii pe ultima poziție admisibilă 

criteriul de departajare este media de absolvire a studiilor de master (media anilor de studiu 

masteral + media obținută la dizertație)/ 2, iar în cazul candidaților doctoranzi care nu au absolvit 

un program de master, va fi media de absolvire a studiilor de licență: (media anilor de studiu de 

licență + media obținută la susținere licenței)/ 2 . 

 

Art.14. Afișarea listele cu candidații declarați admiși în grupul țintă, a candidaților în așteptare și cele 

cu candidații declarați respinși și neeligibili, se va face la nivelul fiecărei universități partenere, pe 

baza procesului verbal întocmit de expertul de GT. 

 

Art.15. Confirmarea calității de membru în grupul țintă se realizează prin semnarea documentelor 

aferente acordării finanțării în cadrul proiectului (Contract de studii și anexele corespunzătoare). 

 

CAPITOLUL III  

METODOLOGIA DE SELECȚIE CERCETĂTORI POSTDOCTORANZI 

 

Art.16. Pentru a fi declarați eligibili, cercetătorii postdoctoranzii candidații la finanțare în cadrul 

proiectului pentru sprijin financiar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 
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• să aibă titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte 

de admiterea în programul postdoctoral (se ia în considerare data la care a apărut Ordinul 

Ministrului Educației Naționale prin care este confirmată obținerea titlului de doctor de către 

candidat și în care este stipulat și numele acestuia). 

• să fie înmatriculați la programe postdoctorale de cercetare avansată în cadrul uneia din 

entitățile partenere;  

• au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect; 

• să nu fi participat anterior programe de îmbunătățirea competentelor antreprenoriale, inclusiv 

în proiecte POSDRU/POCU care au vizat participarea la programe antreprenoriale. 

 

Art.17. Selecția cercetătorilor postdoctoranzi pentru înscrierea în grupul țintă presupune:  

a. depunerea unui dosar însoțit de o cerere tip;  

b. desfășurarea selecției pe bază de evaluare dosar și după caz, interviu de recrutare;  

c. afișarea rezultatelor finale și completarea contractelor.  

 

Art.18. Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul universității unde candidații sunt înmatriculați. 

 

Art.19. Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere, format tipizat, anexa 2 la metodologie;  

b) curriculum vitae (format Europass) semnat și datat pe fiecare pagină;  

c) scrisoare de intenție de maxim 2 pagini in care participantul va evidenția aspecte legate de 

relevanta temei de cercetare, caracterul internațional si interdisciplinar al temei, dimensiunea 

antreprenoriala, noile abordări inovative ce intenționează să le utilizeze si preocupările acestuia 

spre o cariera in cercetare pe termen mediu si lung (anexa 3), însoțită de propunerea pentru 

proiectul de cercetare postdoctorală ; 

d) copie carte de identitate 

e) copie certificat de căsătorie (pentru situația de schimbare nume) 

f) copie după ultima diplomă de studii absolvită (doctor) 

g) document justificativ pentru atestarea statutului de cercetător postdoctoral în domeniul 

economic (management / contabilitate / economie); 

h) declarație pe propria răspundere din care să reiasă apartenența la un grup vulnerabil: familii cu 

venit redus, inactivi, șomeri, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, femei cu contract 

pe perioada determinată etc. (anexa 4); 

i) declarație pentru evitarea dublei finanțări (anexa 5); 

j) declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 6); 
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k) declarație de angajament (anexa 7);  

l) alte documente pe care expertul de grup țintă din fiecare entitate le consideră relevante. 

 

Art.20. Selecția candidaților va fi efectuată de către expertul de grup țintă al fiecărei universități, prin 

evaluarea dosarelor, si după caz, cu interviu de recrutare pentru clarificarea unor aspecte 

referitoare la dosar. 

 

Art.21. Ierarhizarea candidaților admiși se va face în cadrul fiecărui partener în ordinea descrescătoare 

a mediei obținută la examenul de admitere la programul postdoctoral. În cazul egalității de medii 

pe ultima poziție admisibilă criteriul de departajare este nota obținută la criteriul de evaluare cu 

ponderea cea mai mare în cadrul mediei de admitere la programul postdoctoral.  

 

Art.22. Afișarea listele cu candidații declarați admiși în grupul țintă, a candidaților în așteptare și cele 

cu candidații declarați respinși și neeligibili, se va face la nivelul fiecărei universități partenere, pe 

baza procesului verbal întocmit de expertul de GT. 

 

Art.23. Confirmarea calității de membru în grupul țintă se realizează prin semnarea documentelor 

aferente acordării finanțării în cadrul proiectului (Contract de studii și anexele corespunzătoare). 

 

CAPITOLUL IV 

EGALITATEA DE ȘANSE 

 

Art.24. În fiecare serie de formare se vor aloca 3 locuri pentru persoane aflate în categorii vulnerabile, 
asigurând astfel accesul la  educație pentru acești participanți, prin prisma egalități de șanse și 
nediscriminării. 

 
Art.25. Selecția participanților ce aparțin categoriilor vulnerabile se realizează în aceleași condiții cu toți 

candidații, fiind ocupate cu prioritate numărul de locuri specificat. 
 
Art.26. Prezenta metodologie stabilește criterii identice de selecție pentru toți participanții eligibili , 

prin prisma criteriilor referitoare la sex, religie, grupuri vulnerabile etc. 
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CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE  

 

Art.27. Prezenta metodologie a fost elaborată de către echipa de implementare a proiectului 

„Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” la 

data de 03.04.2019 și poate fi completată și actualizată în funcție de necesitățile reale care decurg 

din implementarea proiectului. 

 

Art28. În elaborarea prezentei metodologii s-a ținut cont de: Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, Regulamentele universităților partenere privind organizarea 

și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, Regulamentele universităților partenere privind 

organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată, Ghidul Solicitantului 

- condiții specifice sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat precum și de condițiile 

specificate în cererea de finanțare înregistrată MySmis.  

 

Art.29. Prevederile prezentei metodologii contrare legislației în vigoare sunt nule de drept.  

 

 

 

Comisia de realizare: 

Coordonator  Prof. univ. dr. Ion STEGĂROIU – evaluator științific  

Membrii:  Conf. univ. dr. Florin RADU – expert gestiune GT – S 

  Conf. univ. dr. Angela-Nicoleta COZORICI – expert gestiune GT – P1 

  Conf. univ. dr. Oana Raluca IVAN – expert gestiune GT – P2  

 

 

Avizat, 

Manager de proiect, 

 

Prof. univ. dr. Marius PETRESCU 
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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 
consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” 
Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040 

Anexa 1. 

 

Graficul desfășurării procesului de selecție a candidaților  

pentru includerea în grupul țintă 

 

Seria I  Doctoranzi domeniul economic  – luna 1 – Aprilie 2019 

Faza 1 – selecție GT 

10- 11 aprilie 2019 – informare si depunere dosare (16:00 -20:00); afișare candidați eligibili (11.04/20.00) 

12 aprilie 2019 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00) 

 

Faza 2 – completare GT (dacă este cazul) 

23-24 aprilie 2019 - informare si depunere dosare (16:00-20:00); afișare candidați eligibili (24.04/20.00) 

25 aprilie 2019 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00) 

 

Seria II  Doctoranzi socio-uman  – luna 9 – Decembrie 2019* 

Faza 1 – selecție GT 

4-5 decembrie 2019 - informare si depunere dosare (16:00-20:00);afișare candidați eligibili (05.12/20.00) 

6 decembrie 2019 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00) 

 

Faza 2 – completare GT (dacă este cazul) 

18-19 decembrie2019-informare si depunere dosare (16:00-20:00);afișare candidați eligibili (19.12/20.00) 

20 decembrie 2019 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00) 

 

Seria III  Doctoranzi domeniul economic  – luna 21 – Decembrie 2020* 

Faza 1 – selecție GT 

9-10 decembrie 2020 - informare si depunere dosare (16:00-20:00);afișare candidați eligibili (10.12/20.00) 
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11 decembrie 2020 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00) 

 

Faza 2 – completare GT (dacă este cazul) 

28-29 decembrie 2020 -informare si depunere dosare (16:00-20:00); afișare candidați eligibili (29.12/20.00) 

30 decembrie 2020 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00) 

 

Seria IV  Post-Doctoranzi domeniul economic  – luna 1 – Aprilie 2019 

Faza 1 – selecție GT 

3- 4 aprilie 2019 - informare si depunere dosare (16:00 -20:00); afișare candidați eligibili (04.04/20.00) 

5 aprilie 2019 - recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00) 

 

Faza 2 – completare GT (dacă este cazul) 

23-24 aprilie 2019 – informare si depunere dosare (16:00 -20:00); afișare candidați eligibili (24.04/20.00) 

25 aprilie 2019 – recrutare (16:00 -18:00)/ semnare contracte (18:00 -20:00) 
 

*Graficul poate suferi modificări în funcție de modificarea diagramei de implementare a activităților. 

 

 

Comisia de realizare: 

Coordonator  Prof. univ. dr. Ion STEGĂROIU – evaluator științific  

Membrii:  Conf. univ. dr. Florin RADU – expert gestiune GT – S 

  Conf. univ. dr. Angela-Nicoleta COZORICI – expert gestiune GT – P1 

  Conf. univ. dr. Oana Raluca IVAN – expert gestiune GT – P2  

 

 

Avizat, 

Manager de proiect, 

 

Prof. univ. dr. Marius PETRESCU 
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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 
consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” 
Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040 

Anexa 2. 

 

Cerere de înscriere în grupul țintă 

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) _____________________________________________, în calitate de 

doctorand/cercetător postdoctoral la Universitatea _________________________________________, 

vă rog să îmi aprobați depunerea spre evaluare a dosarului individual pentru includerea în grupul țintă 

al proiectului POCU cu titlul ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii 

economice - PROGRESSIO”, Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040. 

Menționez că am luat cunoștință și îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate pentru a face parte din 

grupul țintă.  

 

 

 

Data:        Semnătura: 
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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 
consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” 
Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040 

Anexa 3. 

 

Scrisoare de intenție  

pentru includerea în grupul țintă 

 

1. Numele și prenumele candidatului: … 

 

2. Titlul temei de cercetare : … 

 

3. Contextul științific și motivația temei alese: … 

 

4. Relevanța temei de cercetare: … 

 

5. Caracterul internațional si interdisciplinar al temei: … 

 

6. Dimensiunea antreprenorială: … 

 

7. Noile abordări inovative: … 

 

 
Data:        Semnătura: 
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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 
consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” 
Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040 

Anexa 4. 

 

DECLARAȚIE 

privind apartenența la grupuri vulnerabile 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) _________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea ________________________ județul_____________, strada_________________________ 

numărul _________, ap. _________, posesor/posesoare a CI seria ______, numărul _______________, 

eliberată de________________________, la data de ___________, având CNP___________________, 

declar pe propria răspundere că APARȚIN/NU APARȚIN grupurilor vulnerabile: 

꙱ familii cu venit redus,    ꙱ inactivi,  

꙱ șomeri,      ꙱ persoane cu dizabilități,  

꙱ familii monoparentale,    ꙱ femei cu contract pe perioada determinată  

꙱ altă categorie _____________________________ 

Se va anexa document justificativ (atestat, certificat, declarație etc) 

 
 

Data:        Semnătura: 
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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 
consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” 
Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040 

Anexa 5. 
 

DECLARAȚIE 

privind evitarea dublei finanțări 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) _________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea ________________________ județul_____________, strada_________________________ 

numărul _________, ap. _________, posesor/posesoare a CI seria ______, numărul _______________, 

eliberată de________________________, la data de ___________, având CNP___________________, 

declar pe propria răspundere că: 

 NU AM MAI PARTICIPAT/ AM PARTICIPAT la un alt proiect finanțat din fonduri 

naționale/comunitare nerambursabile, cu obiective și activități similare proiectului POCU cu 

titlul ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - 

PROGRESSIO”, Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040. 

 NU DEȚIN/DEȚIN o certificare in Competente Antreprenoriale. 

 

 

Data:        Semnătura: 
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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 
consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” 
Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040 

Anexa 6. 
 

DECLARAȚIE 

privind consimțământul asupra utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) _________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea ________________________ județul_____________, strada_________________________ 

numărul _________, ap. _________, posesor/posesoare a CI seria ______, numărul _______________, 

eliberată de________________________, la data de ___________, având CNP___________________,  

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectului cu titlul ”Dezvoltarea învățământului terțiar 

universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO”, cod contract POCU/380/6/13/125040. 

 
 

Data:        Semnătura: 
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Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 
consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO” 
Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040 

Anexa 7. 

DECLARAŢIE 

privind angajamentul participării la activități  

 
 
 

Subsemnatul/a (nume, prenume) _________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea ________________________ județul_____________, strada_________________________ 

numărul _________, ap. _________, posesor/posesoare a CI seria ______, numărul _______________, 

eliberată de________________________, la data de ___________, având CNP___________________,   

îmi exprim acordul și angajamentul de a participa la activitățile de formare profesionala in intervalul de 

timp și în locațiile stabilite in cadrul proiectului cu titlul ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar 

în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO”, Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040. 

 

 

Data:        Semnătura: 
 


