
 
 

 
Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți 
Obiectiv specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, 
practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în 
vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Academia de Training si Antreprenoriat – Excelență și Performanță prin Oameni" 
Contract POCU/227/3/8/118179  

 
 
 

CRITERII PARTICIPARE PROIECT 
 
Academia de Training si Antreprenoriat - Excelenta si Performanta prin Oameni 

POCU/227/3/8/118179 
 
 
1. Locul de muncă: 

 
Regiunea NE, județele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 
 
 
2. Statutul pe piața muncii: 

 
- manageri - angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp 

partial), care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management 

(manager general, director general, manager executiv, director executiv, director 

adjunct, manager de departament, project manager, manager de linie, etc.); 

 

- angajați din departamentul de Resurse Umane - angajati cu contract individual de 

munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), din departamentele de resurse umane; 

 

- antreprenori – persoane care-si gestioneaza propriile afaceri (patroni, PFA, întreprinderi 

individuale, întreprinderi familiale). 

 
ATENȚIE!  
 Persoanele care au calitatea de angajați, trebuie să provină din întreprinderi care își 

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

potențial competitiv sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea 

principală sau secundară la cel puțin unul din sectoarele economice conform codurilor 

tabelului de mai jos: 
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Sectoare economice cu 
potenţial competitiv/ Domenii de 
specializare inteligentă din 
Strategia CDI 2014-2020 

Bioecono-
mia 

Tehnologia 
informaţiilor 
şi a 
comunicaţiil
or, spaţiu şi 
securitate 

Energie, 
mediu şi 
schimbări 
climatice 

Eco-
nanotehnologii 
şi materiale 
avansate 

Sănătate 

Rol 
economic 
important şi 
cu influenţă 
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  

Tehnologia 
informaţiei şi 
comunicaţiilor 

 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 

 
 

3. Documente de înscriere 

 
La înregistrarea în Grupul țintă (GT) al proiectului, fiecare ANGAJAT, va trebui să 
depună obligatoriu documentele de mai jos. Acestea vor fi puse la dispoziție de 
Expertul grup țintă: 

 formular de înscriere în GT; 

 declarație de apartenență la GT; 

 copie CI; 

 certificat de căsătorie, după caz, 

 diplomă de studiu; 

 declarație privind evitarea dublei finanțări; 

 declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal; 

 obligatoriu, adeverință eliberată de întreprinderea angajatoare, în care să 

se menționeze obligatoriu următoarele: 
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 persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă 

întreagă sau timp parțial); 

 locul de muncă ocupat este în regiunea NE; 

 persoana ocupă o poziție de management sau o poziție în departamentul 

de RU, după caz, precizându-se postul ocupat, conform organigramei/ 

schemei de personal  a întreprinderii angajatoare; 

 doar pentru manageri:  persoana, prin atribuțiile pe care le are conform 

fișei de post, este implicată în asigurarea managementului strategic al 

firmei; 

 
Pentru ÎNTREPRINDERILE din care provin angajații din GT, este obligatoriu de 
depus o copie certificată conform cu originalul după Certificatul Constatator emis 
de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului/ angajaților 
acestei întreprinderi în GT al proiectului, în care să se regăsească ca fiind 
autorizată cel puțin cu 1 cod CAEN din sectoarele economice cu potential 
competitiv. 
 

La intrarea în GT, fiecare ANTREPRENOR, va trebui să depună obligatoriu 
următoarele documente: 

 formular de înscriere în GT; 

 declarație de apartenență la GT; 

 copie CI; 

 certificat de căsătorie, după caz, 

 diplomă de studiu; 

 declarație privind evitarea dublei finanțări; 

 declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal; 

 obligatoriu copie certificată conform cu originalul, după documentul care-i 

conferă dreptul acestuia de a desfășura acte și fapte de comerț, în scopul 

obținerii de profit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


