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                                                                                   Aprob, 

                                                                                  Manager proiect 

 

 
PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE SI  ÎNSCRIERE LA 

CURSURILE DE CALIFICARE/PERFECTIONARE A PERSOANELOR CARE 

FAC PARTE DIN GRUPUL-ŢINTĂ 

AL PROIECTULUI “FPC – FORMARE PENTRU COMPETITIVITATE!” 

 
        L-2 
   Cap. I  CADRU  GENERAL 

 

A.Scopul procedurii 

 Prezenta procedura operationala stabileste si  descrie modul de realizare a 

selectiei si inscrierii  grupului tinta pentru a participa la  cursurile gratuite furnizate în 

cadrul proiectului POSDRU  182/2.3/S/154499 :“FPC – FORMARE PENTRU 

COMPETITIVITATE - o sansa reala pentru cresterea afacerii si pentru planurile de 

cariera profesionala individuala” 

 

B. Prezentarea generala a proiectului 

          

B.1 Obiectivul general al proiectului (OG):  

Promovarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 600 de 

angajati din patru regiuni de dezvoltare ale României (NV, NE, SE, SM), prin programe 

de formare specifice în scopul perfecţionării în competenţe grupate in doua nivele de 

pregatire (un număr minim de 600 angajati) şi prin calificare /recalificare în meserii 

potrivit nevoilor pieţei muncii şi grupului ţintă (un număr minim de 250 femei). 

Proiectul va fi derulat in parteneriat, perfectat intre 3 institutii care activeaza in 

invatamantul profesional și superior (S), un ONG care activeaza in domeniul egalitatii 

de sanse, socio-culturale si cu scop caritabil (P1) iar al doilea partener activeaza in sfera 
pregatirii si perfectionarii, cat si oferirea de servicii socio/culturale si educative catre comunitate, 

un furnizor de formare profesională continuă (P2). Valoare adaugata si sustenabilitatea 

proiectului se fundamenteaza pe parteneriatul inter- si multisectorial creat prin 

intersectarea mediului academic, educațional si al formării profesionale continue, cu cel 
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socio-economic și sectorul neguvernamental. Proiectul  este unul strategic, din 

urmatoarele considerente: este dedicat dezvoltarii capitalului uman, pentru cresterea 

competitivitatii si ocuparii, in sprijinul cresterii economice si a societatii bazata pe 

cunoastere, obiectiv fundamental al Romaniei,  

 

B.2.Parteneri :    

Solicitant      Fundatia Lumina Institutii de invatamant- Solicitant                          

Partener 1    Fundaţia Tuna                          

Partener 2   Asociatia CPPV- Centrul de pregatire si perfectionare Valahia  

 

 B.3. Durata proiectului : 10 luni/ incepand cu luna aprilie 2015. 

 B.4. Grup tinta: 600 salariati din agentii de turism, hoteluri, moteluri, pesiuni, cabane 

centre de congres, restaurante, persoane care administreaza site-uri de turism si atractii si/sau 

care presteaza servicii pentru turisti, cofetarii, firme de catering, clinici private, spitale şi entităţi 

care desfăşoară activităţi comerciale şi în domeniul IT/prelucrării de date etc. 

 B.5. Regiuni de implementare:  

SM - Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita, Calarasi,Giurgiu, Teleorman 

SE - Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Buzau, Vrancea  

NE - Vaslui, Bacau, Iasi, Neamt, Suceava, Botosani 

NV - Satu Mare, Cluj, Bihor, Salaj, Bistrita Nasaud, Maramures 

 

B.6. Cursuri de calificare 

Nivel I -  baby sitter, camerista hotel, lucrator comercial, cofetar. 

Nivel II-  infirmier, administrator pensiune turistica, operator introducere date  
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B.7. Asistarea si consilierea 

Prin servicii suport  pentru angajatii care doresc cresterea nivelului de calificare pe piata 

muncii 

 

 C. Scopul formarii 

 

Furnizarea de instruire pentru dezvoltarea competentelor profesionale angajatilor si 

calificarea in domenii accesibile pentru integrarea pe piata municii din regiunile 

mentionate 

Procesul de formare se va derula pe baza unei metodologii si a unui calendar de formare, 

in toate regiunile mentionate anterior respectiv NV, NE, SE, SM, pe o perioada de 10 luni. 

 

Cap.  II ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCESULUI DE RECRUTARE 

SI INREGISTRARE A GRUPULUI TINTA. 

 

A. Lansarea procesului de recrutare si selectie a grupului tinta. 

 

Anunţarea cursurilor se va face A2. Activitatea de selectarea a grupului tintă din cadrul  

proiectului . Responsabilul monitorizarii aplicarii prezentei proceduri este solicitantul, 

Fundatia Lumina Institutii de Invatamant din Romania. 

Se vor publica apeluri pentru recrutare prin: 

 Pe pagina web a proiectului  

 Prin reteaua teritoriala a solicitantului si partenerilor 

 Prin anunturi in mass media 

 Prin afisare la sediile centrale si teritoriale partenerilor din proiect si la sediile 

structurilor administratiei publice locale, in locurile publice. 

 Apeluri pentru constituirea grupului ţintă se vor realiza şi cu ocazia 

evenimentelor proiectului: conferinţele de lansare, seminariile derulate, etc. 

 

C.  Înscrierea grupului tinta 

 

C.1 Inscrierea participntelor 

 

Înscrierea se va derula pe parcursul activitatătii de selectarea a grupului tintă de la 

momentul lansarii proiectului .  
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Prioada, conditiile, locul si continutul dosarului de inscriere vor fi mentionate  in 

materialele informative ale proiectului si pe site-ul electronic al acestuia. 

Cursantul  se va inscrie doar pentru un singur curs in cadrul proiectului si va primi o 

singura subventie. 

 

Depunerea dosarelor de inscrieie se va face la secretariatele birourilor teritoriale ale 

proiectului. 

Depunerea dosarelor poate fi facuta si on-line, pe site-ul proiectului, sau la sediul 

solicitantului proiectului, cu conditia ca acestea sa fie inscrise in timp util in Registrul de 

inregistrare a grupului tinta 

 

 

 

C.2 Selectia grupului tinta  

 

 Selecţia participanţilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul 

nondiscriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, 

restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot 

conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. 

 

 Sa aiba calitatea de angajat si pregatirea generala minima pentru inscrierea la 

cursuri  

 Sa se incadreze in categoriile de grup tinta ale proiectului, din punct de vedere al 

domiciliului/resedintei50km fata de centrul de pregatire  

Sa activezeze in domeniile prevazute in lista codurilor CAEN aferente directiilor 

de politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-

2015. 

 Pentru înscrierea la cursul de calificare NIVEL I- baby sitter, cameristă hotel, 

lucrător comercial sau cofetar, care cuprinde 120 ore curs şi 240 ore practică, 

cursantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă o pregătire de 

minim opt clase şi maxim doisprezece clase, să aibă o calificare inferioara 

specializarii din proiect pentru care optează. 
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 Pentru înscrierea la cursul de calificare NIVEL II- infirmier, administrator 

pensiune turistică  sau operator introducere date, care cuprinde 240 ore curs şi 

480 ore practică,  cursantul trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: să 

aibă o pregatire de minim zece clase şi maxim cursuri postliceale, să aibă o 

calificare inferioară  specializarii din proiect pentru care optează. 

 

 
 

C.3 Continutul obligatoriu al dosarului de inscriere. 

 

Pentru înscriere solicitanţii  vor trebui sa depună în termenul stabilit în anunt un dosar 

care sa contina: 

Copie CI/BI – 2 exemplare 

Copie certificat de nastere 

Copie certificat casatorie 

Copie act de studii 

Adeverinta de salariat in original. 

Adeverinta medicala ca este sanatos si apt pentru cursul de calificare 

(aceste documente in copie vor fi semnate “conform cu originalul” si datate) 

 

Cerere tip 

Declaratie angajament 

Declaratie de consimtamant pentru utilizarea datelor personale 

Chestionarul standard de evaluare a resursei umane. 

Formular individual de înregistrare in  grupul ţintă 

Contract de scolarizare  

(Aceste documente sunt tipizate in cadrul proiectului si vor fi completate de solicitant  la 

secretariatului biroului teritorial. Formularul de inregistrare a grupului tinta va fi 

semnat, in original de persoana solicitanta precum si de secretarul, care atesta 

valabilitatea semnaturii. 

Persoanele care doresc sa participe la cursurile  de calificare  vor depune un singur 

dosar . 

Dosarele incomplete nu se inregistreaza. 
 
C.4 Constituirea si gestionarea Registrului de evidenta a grupului tinta. 

mailto:fpc@lumina.org


 
Investește în oameni! 
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
AXA PRIORITARĂ nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“ 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă“ 
Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate” 
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S154499 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 

 

 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
Adresa: Șos. Colentina nr. 64b, Sector 2, 021187 București, 
România 
Telefon: 021.240.30.22, Fax: 021.240.30.33 
E-mail: fpc@lumina.org 
http://fpc.lumina.org 

Partneneri: 

 

 

Pa
ge

6 

 

Se constituie, la secretariatele tuturor birourilor regionale, un Registru de evidenta a 
grupului tinta, registru care va fi gestionat prin responsabilitatea secretarei biroului.  
Registrul se va administra atat pe suport de hartie cat si pe suport electronic. 
Registrul va fi structurat conform celor 7 calificari . Fiecare dosar de inscriere va fi 
mentionat in Registru, la calificarea solicitata, pe baza de nr. de inregistrare. Registrul 
este avizat de Coordonatorul regional, pe baza de semnatura. 
 
Registrul va contine urmatoarele rubrici. 
 

Nr. 
Dosar/
data 

Nume/prenume Domi 
ciliu 

Ocu 
patia 

Act 
identitate  
CI/BI-
serie,nrel
i 
berat 
de..la 
data 
de… 

CNP Date 
contact/t
elefon, e-
mail 

Califi 
carea 
la care 
s-a 
inscris 

Observ
atii/ 
dosar 
complet 
(inclusiv 
locul de 
muncă) 

 
Datele inscrise in Registru electronic vor fi transmise permanent la biroul central al 
proiectului, in Registrul Unic al grupului tinta, gestionat  in arhiva electronica de 
grupul IT, in vederea inscrierii grupului tinta in platforma  Action WEB a POSDRU./ 
sectiunea Grup tinta.  
Inscrierea in Action WEB se face obligatoriu lunar, avand in vedere ca  reprezinta 
document suport pentru cererea de rambursare. 
FIecare dosar inscris in Registrul electronic va avea un link la documentele scanate 
ale cursantei. 
 
 
RESPONSABILITATILE SECRETAREI. 

 
1.Primeste cererile de inscriere a grupului tinta 
2.Primeste si certifica spre conformitate copiile  documentelor personale ale 
participantelor   
3. Pune la dispozitia participantilor  formularele tip anexa la cererea de inscriere, 
semneaza spre confirmare semnatura originala pe formularul de inscriere  
4. Intocmeste si inregistreaza dosarele in Registrul de evidenta a cursantelor  
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5. Pregateste, impreuna cu asistentul regional,  documentele pt. curs si examinare  
6. Contacteaza grupul tinta pentru formarea grupelor, si transmiterea anunturilor  
8. Transmite, catre caserie , lista cursantelor care au sustinut examenele finale de 
curs.  
 
NOTA  
La absolvirea cursurilor se vor elibera :  
- certificate de calificare ANC recunoscute la nivel national/european insotite de suplimentul 
descriptiv aferent, cf. OUG 129/2000 cu completarile si modificarile ulterioare  
- certificat de participare din care sa rezulte cofinantarea din FSE, prin POSDRU 2007-2014 
 
 
 
 
 
 

mailto:fpc@lumina.org


 
Investește în oameni! 
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
AXA PRIORITARĂ nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“ 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă“ 
Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate” 
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S154499 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 

 

 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
Adresa: Șos. Colentina nr. 64b, Sector 2, 021187 București, 
România 
Telefon: 021.240.30.22, Fax: 021.240.30.33 
E-mail: fpc@lumina.org 
http://fpc.lumina.org 

Partneneri: 

 

 

Pa
ge

8 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE DE FORMARE 
 

 

Subsemnata ………………………………………………………………. …………………
……legitimata cu C.I./B.I. seria…. …nr. …………………..eliberat la data 
de…………………….de………………………………………………….CNP ……………
…………………………….., domiciliata 
in………….……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
ocupatia………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
prin prezenta, solicit înscrierea la cursurile de formare profesională derulate în cadrul 

proiectului strategic :“FPC – FORMARE PENTRU COMPETITIVITATE - o sansa 

reala pentru cresterea afacerii si pentru planurile de cariera profesionala individuala” 

la ………………………………………………………………………………………  în 
perioada ………………………2015 
cursul    …………………………………………………………………………………………………… 
 

Ataşez acestei cereri : 

 
-COPIE  CI 
-COPIE CERTIFICAT MASTERE 
-COPIE CERTIFICAT CASATORIE 
-COPIE ULTIMA DIPLOMA STUDIU 
-ADEVERINTA SALARIAT 
-ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE 
 
 
Telefon de contact:………………………… Adresa de email:……………………….. 
 
 
 
Data                                                                                                              Semnătura 
 
 
 

DECLARATIE – ANGAJAMENT 

mailto:fpc@lumina.org
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 Subsemnatul…………………………………………………………………… 
 
legitimata cu C.I./B.I. seria…. …nr. …………………..eliberat la data 
de…………………….de………………………………………………….CNP ……………
…………………………domiciliat 
in  ………………………………………………………………ocupatia……………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
declar ca am luat la cunostinta faptul că programul de formare din cadrul proiectului 

strategic :“FPC – FORMARE PROFESIONALA CONTINUA - o sansa reala pentru 

cresterea afacerii si pentru planurile de cariera profesionala individuala”  la care am 

solicitat să particip are o durată totală de…………………..săptămâni, cu un număr total 

de ……….ore şi mă oblig să frecventez acest program pe întreaga perioadă. 
 

Cursul…………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Perioada ………………………………………… 
 

Locaţia : …………………………………………………………………………………. 

 

 Informaţii privind orele şi sala de desfăşurare a cursurilor sunt disponibile pe 

pagina web a proiectului la adresa ………………………………………………………… 
 

 Mă angajez să completez documentele necesare (Formular de înregistrare a 

grupului ţintă, declaraţie de consimţământ pentru utilizarea datelor personale) şi îmi 

asum responsabilitatea pentru corectitudinea datelor completate în aceste 
documente. 
 
 
 
 
 
Data                                                                                                          Semnătura 
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DECLARAŢIE DE CONSIMTĂMÂNT 
 
 
 

 Subsemnata/ul………………………………………………………………………
…………legitimat/a cu C.I./B.I. seria……nr…………………..eliberat la data 
de…………………….de………………………………………………….CNP ……………
……………………………..,domiciliat/ain ……….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 
ocupatia …………………………………………………………………………………… 

cursant in cadrul proiectului strategic :“FPC – FORMARE PENTRU 

COMPETITIVITATE - o sansa reala pentru cresterea afacerii si pentru planurile de 

cariera profesionala individuala” declar,  pe propria răspundere că îmi dau acordul cu 

privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale pe care le-am introdus în 

dosarul de inscriere la curs, iar aceste date corespund realităţii. 
 
 Am luat la cunoştinţă că datele respective 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. 667 din 2001 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte 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, transpuse prin Legea 506/2004 
(conform obligaţiilor Fundatiei Lumina Institutii de Invatamant asumate prin 

contractul de finantare nr. 128/2.3/S/154499). 

 
 
 
 

 

Data                                                                                                               Semnătura 
 

 

 

Expert grup tinta, 

Blidaru Gheorghe 

mailto:fpc@lumina.org


 
Investește în oameni! 
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
AXA PRIORITARĂ nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“ 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă“ 
Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate” 
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S154499 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
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