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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți 
Obiectiv specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor 
economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților 
Titlul proiectului: „DA pentru Training, DA pentru Viitor! – Dezvoltarea aptitudinilor/cunostințelor/ competențelor 
angajaților din sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC si SNCDI prin Training " 
Contract POCU/464/3/12/128831 

 
 

 

CONDIȚII DE ACCES PENTRU PARTICIPAREA  
LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI  

„DA pentru Training, DA pentru Viitor! – Dezvoltarea aptitudinilor/cunostințelor/ 
competențelor angajaților din sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC si 

SNCDI prin Training”, POCU/464/3/12/128831 
 
 

Federația Agricultorilor de Munte – Sector Economic V. Dornei (FAMD), implementează, în 
calitate de Beneficiar, proiectul„DA pentru Training, DA pentru Viitor! – Dezvoltarea 
aptitudinilor/cunostințelor/ competențelor angajaților din sectoarele economice/ domeniile 
identificate conform SNC si SNCDI prin Training”, POCU/464/3/12/128831, proiect cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, fiind cuprinsă între 26.11.2019-
25.05.2021.  
 
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea nivelului de cunoștinte/ compețente/ 
aptitudini pentru un număr de 327 persoane angajate în sectoarele economice/ domeniile 
identificate conform SNC și SNCDI din regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud-Est și Nord Vest pe 
parcursul a 18 luni de implementare a proiectului. 
 
Pentru a face parte din grupul țintă (GT) al proiectului, persoanele trebuie: 
 să fie angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) 

ce provin din: 
- întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, adică au unul din codurile 
CAEN din Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială 
menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 – anexă a GS CS 
și a prezentei metodologii; 

 
- întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau 
secundară la cel puțin unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, conform codurilor CAEN din 
Anexa 5. 
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 să aibă locul de muncă în una din cele trei RD  în care se implementează activitățile 

proiectului; 
 

 să își desfășoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI; 
 

 să nu beneficieze de sprijin similar prin alte proiecte POCU 3.12, anterior înscrierii sau la 
data înscrierii în prezentul proiect. 

 
Nu pot face parte din grupul țintă al proiectului: 
 persoanele care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții 

de management în întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, 
director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, 
manager de linie); 
 

 persoanele care au calitatea de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri; 
 

 angajații din departamentele de resurse umane de la nivelul întreprinderilor. 
 
În cadrul proiectului, angajații pot beneficia de: 

o programe de formare profesională continuă acreditate ANC; 
o evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât 

cele formale, respectiv non-formale și informale. 

Înscrierea persoanelor în GT este liberă, voluntară și constă în completarea următoarelor 
documenter solicitate prin proiect: 
 
 Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020; 
 

 Copie act de identitate; 
 

 Copie certificat de căsătorie, după caz; 
 

 Sentință de divorț, după caz; 
 

 Copie diplomă de studiu; 
 

 Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări; 
 

 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform regulamentului UE 
679/2016 (General Data Protection Regulation) ; 
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 Adeverință angajator în care să se menționeze obligatoriu cel puțin următoarele aspecte: 
- persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu 
timp parțial); 
- locul de muncă ocupat este în regiunea de dezvoltare în care se implementează 
activitățile proiectului; 
- persoana își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI. 

 
Pentru a beneficia de sprijin prin proiect, întreprinderile trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii de eligibilitate: 

 activează (au sediul social sau cel puțin un punct de lucru) în una din cele trei RD în care 
se implementează activitățile proiectului; 

 
 își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI, conform Tabelului nr. 1 de mai jos; 

 
 codul CAEN al activității autorizate principale sau secundare se va regăsi în Anexa 5 la GS 

CS; 
 
 nu beneficiază de sprijin similar prin alte proiecte POCU 3.12, anterior înscrierii sau la 

data înscrierii în prezentul proiect. 
 

Tabel nr. 1 Sectoare economice cu potențial competitiv din SNC corelate cu domeniile de 
specializare inteligentă identificate în SNCDI 

Sectoare economice cu 

potențial competitiv/ Domenii 

de specializare inteligentă din 

Strategia CDI 2014-2020 

Bioecon

o-mia 

TIC, spațiu și 

securitate 

Energie, mediu 

și schimbări 

climatice 

Eco-nanotehnologii 

și materiale 

avansate 

Sănătate 

Rol economic 

important şi 

cu influență 

asupra 

ocupării 

Turism şi 

ecoturism 
x  x  x 

Textile şi 

pielărie 
   x  

Lemn şi mobilă    x  

Industrii 

creative 
 x  x x 

Dinamica 

competitivă 

Industria auto și 

componente 
 x  x  



 
 

Page 4 of 4 
 

Sectoare economice cu 

potențial competitiv/ Domenii 

de specializare inteligentă din 

Strategia CDI 2014-2020 

Bioecon

o-mia 

TIC, spațiu și 

securitate 

Energie, mediu 

și schimbări 

climatice 

Eco-nanotehnologii 

și materiale 

avansate 

Sănătate 

TIC  x    

Procesarea 

alimentelor şi a 

băuturilor 

x   x x 

Inovare, 

dezvoltare 

tehnologică 

şi valoare 

adăugată 

Sănătate şi 

produse 

farmaceutice 

x   x x 

Energie şi 

management de 

mediu 

x x x   

Bioeconomie 

(agricultură, 

silvicultură, 

pescuit şi 

acvacultură), 

biofarmaceutică 

şi biotehnologii 

x  x x x 

 
Înscrierea întreprinderilor este liberă, voluntară și constă în completarea/depunerea 
următoarelor documente solicitate prin proiect:  
 Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite; 

 
 Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, original sau copie 

certificată “conform cu originalul”, valabil la data intrării acestei întreprinderi în grupul 
țintă al proiectului, în care să se regăsească faptul că întreprinderea este autorizată cu 
cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un 
sector economic cu potențial competitiv, conform Anexei 5; 
 

 Declarația pe propria răspundere din care să rezulte categoria întreprinderii – IMM sau 
întreprindere mare. 

 
Date de contact: 
Victoria BALDĂR 
Expert informare și publicitate 
E-mail: office_famd@gmail.com 


