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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa Prioritară 3: „ Locuri de munca pentru toți” 

Obiectivul specific 3.8: “Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de 

management al resurselor umane si de condiþii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitaþii la dinamica sectoarelor 

economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI” 

Titlul proiectului: „Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici si de conditii de lucru 

îmbunataþite în vederea adaptarii activitatii Companiei de Apa Târgoviste - Dâmbovita S.A la dinamica sectorului „Energie si 

management de mediu” 

Cod SMIS 2014+: 120043 

Nr. inreg. 19094/268POCU/06.06.2019 

 

  

 

 

 

METODOLOGIA DE  SELECȚIE A 20 DE IMM- uri pentru participarea la 

conferinte/evenimente de informare cu tema: 

 „Imbunatatirea conditiilor de lucru in vederea adaptarii activitatii IMM-

urilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv” 

 

 

   

Numar de identificare document DL/A3/DOCUMENT DE LUCRU 

Contract de finantare nr. POCU/295/3/8/120043 

Versiune 1 

Intra in vigoare Iunie  2019 

Beneficiar SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA 

  

Cuprins: 
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CAPITOLUL 1 Notiuni introductive 

i. Context 

ii. Cadrul legal aplicabil 

iii. Scop si domeniu de aplicare  

iv. Obiectivele proiectului 

 

CAPITOLUL 2  IMM – uri eligibile pentru participarea la conferinte/evenimente 

de informare cu tema: „Imbunatatirea conditiilor de lucru in vederea adaptarii 

activitatii IMM-urilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv” 

 

 

CAPITOLUL 3 PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE 

i. Criterii de eligibilitate a IMM-urilor care au nevoie de sprijin: 

ii. Principii aplicabile în procesul de selecție 

iii. Dosarul de inscriere 

 

 

Prevederi final 

ANEXE  

 

 

 

 

CAPITOLUL 1  
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Notiuni introductive 

 
CONTEXT 

      Prezenta metodologie este realizata în vederea  selectarii a 20 DE IMM- uri pentru participarea la 

conferinte/evenimente de informare cu tema:  „Imbunatatirea conditiilor de lucru in vederea adaptarii activitatii 

IMM-urilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv” care au nevoie de sprijin, activitate ce 

se desfasoara in perioada 8 mai 2019 – 7 iulie 2019 in cadrul subactivitatii A2.7 Organizare cursuri Mini MBA 

pentru 20 persoane din grupul tinta, proiect  „Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de 

instrumente, metode, practici si de conditii de lucru îmbunataþite în vederea adaptarii activitatii Compania de 

Apa Târgoviste - Dâmbovita S.A la dinamica sectorului „Energie si management de mediu”, Cod SMIS 2014+: 

120043, implementat de SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.  

CADRUL LEGAL APLICABIL 

       Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, respectând 

prevederile următoarelor documente: 

- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu 

completările ulterioare; 

- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Romania profesionala – Întreprinderi competitive AP 3/ PI 8.v/ OS 

3.8”; 

- Contract de finantare nr. POCU/295/3/8/120043; 

- Cerere de finantare; 

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 

 

           Prezenta metodologie este realizată in vederea atingerii rezultatelor în cadrul  subactivitatii A2.7 

Organizare cursuri Mini MBA pentru 20 persoane din grupul tinta- reintrodusa, în cadrul proiectului: 

„Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici si de conditii de lucru 

http://www.catd.ro/
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îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii Companiei de Apa Târgoviste - Dâmbovita S.A la dinamica 

sectorului „Energie si management de mediu”, contract de finanțare POCU/295/3/8/120043, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Astfel, 20 de 

persoane din grupul tinta manageri care au participat la cursul de Mini MBA vor disemina cunostintele 

dobandite in cadrul proiectului  si vor sprijini 20 de IMM-urisa introduca instrumente/metode, practici noi care 

duc la imbunatatirea conditiilor de lucru in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu 

potential competitiv/domeniilor de specializare inteligenta. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI          

 Obiectivul general al proiectului: 

         Obiectivul general al proiectului  „Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, 

metode, practici si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii Companiei de Apa 

Târgoviste - Dâmbovita S.A la dinamica sectorului „Energie si management de mediu”, este asigurarea de 

instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru 

imbunatatite pentu 55 angajati din Compania de Apa Târgoviste – Dâmbovita. Proiectul raspunde in mod 

direct la realizarea obiectivului Axei prioritare 3 - Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8 – 

Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca, 

Prioritatea de investitii 8.v – Adaptarea lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor la schimbare, prin 

derularea unor actiuni de dezvoltare profesionala a lucratorilor, prin formare profesionala si dezvoltare de 

competente specifice complementare, masuri care conduc la cresterea gradului de adaptabilitate la cerintele 

profesionale sectoriale si implicit la dinamica mediului economic, sprijinind astfel cresterea gradului de 

mobilitate pe piata muncii si a ocuparii sustenabile in regiune. Proiectul raspunde in mod direct la realizarea 

Obiectivului specific al apelului 3.8 - Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, 

metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite, in vederea 

adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform 

SNC/Domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, printr-o serie de activitati de perfectionare sau 

http://www.catd.ro/
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imbunatatire a competentelor profesionale ale persoanelor din grupul tinta, prin actiuni de transfer de know 

how si introducerea de noi instrumente in cadrul Companiei de Apa Târgoviste - Dâmbovita, in vederea 

cresterii potentialului de competitivitate si adaptare la provocarile dinamicii mediului economic. Dezvoltarea 

aptitudinilor specifice durabile, conexe transferului de cunostinte, se realizeaza prin masuri individualizate si 

sustinute de tip formare profesionala, coaching, asigurand astfel premise solide de mentinere a rezultatelor 

obtinute pe termen lung. Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului este rezultatul direct al dublei 

adresabilitati a transferului de cunostinte, instrumente, metode si practici propuse: pe de o parte, catre 

angajati care, vor avea avea la finalul proiectului noi competente care sa le ofere pe viitor dezvoltarea in 

domeniul managementului, iar pe de alta parte, a companiei in ansamblu, oferind astfel permanenta si 

durabilitate rezultatelor preconizate, baza reala pentru dezvoltarea unor noi standarde de calitate si eficienta 

la nivel orizontal, pentru alte companii din sectorul energiei si managementului de mediu. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului    

        1. OS1. Constientizarea a minimum 55 de persoane care asigura managementul companiei cu privire 

la importanta si necesitatea participarii la programe de formare continua, in vederea recrutarii si incrierii in 

grupul tinta a 55 persoane. Atingerea OS1 se realizeaza prin implementarea A1, respectiv subactivitatile 

A1.1, A1.2 si se afla in stransa corelare cu rezultatele estimate si anume 55 persoane inscrise in grupul tinta. 

        2. OS2. Cresterea performantelor in plan profesional si imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si 

manageriale pentru 45 de persoane din grupul tinta (care ocupa pozitii de management in cadrul Companiei 

de Apa Târgoviste - Dâmbovita). Atingerea OS2 se realizeaza prin implementarea A2, respectiv 

subactivitatile A2.1 (45 persoane), A2.2 (45 persoane), A2.3 (45 persoane), A2.4 (45 persoane), A2.5 (17 

persoane), A2.6 (45 persoane), A2.7 (20 persoane), A2.8 (45 persoane), A2.9 (5 persoane). 

        3. OS3. Imbunatatirea organizarii muncii eco-productive prin transfer de expertiza pentru 45 persoane 

din grupul tinta si prin instrumente inovatoare de organizare a muncii. Atingerea OS3 se realizeaza prin 

implementarea A2, respectiv subactivitatile A2.3 (45 persoane , A2.4 (45 persoane), A2.5 (45 persoane),A2.6 

(45 persoane), A2.8 (45 persoane), A2.9 (5 persoane). 

http://www.catd.ro/
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        4. OS4. Cresterea potentialului de anticipare a schimbarilor si de adaptare a activitatii firmei la dinamica 

sectorului in care activeaza prin transfer de expertiza pentru 45 manageri si introducere de noi 

instrumente/practici. Atingerea OS4 se realizeaza prin implementarea A2, respectiv subactivitatile A2.6 (45 

persoane), A2.7 (20 persoane), A2.8 (45 persoane), A2.9 (5 persoane), respectiv prin implementarea A3 (10 

persoane din departamentele de RU). 

       5. OS5. Imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane pentru un numar de 10 de 

persoane angajate in departamentele de resurse umane.  Atingerea OS5 se realizeaza prin implementarea 

A3, respectiv subactivitatile A3.1 si A3.2 (10 persoane). 

CAPITOLUL 2  

IMM – uri eligibile pentru participarea la conferinte/evenimente de informare cu tema: 

 „Imbunatatirea conditiilor de lucru in vederea adaptarii activitatii IMM-urilor la dinamica sectoarelor 

economice cu potential competitiv” 

 

           Grupul tinta eligibil pentru participarea la conferinte/evenimente de informare cu tema:  „Imbunatatirea 

conditiilor de lucru in vederea adaptarii activitatii IMM-urilor la dinamica sectoarelor economice cu potential 

competitiv” din cadrul proiectului este identificat si selectat in conformitate cerintele  din cadrul Cererii de 

finantare descrise la sectiunea „Activitati previzionate - Activitate: A.2 Organizarea si derularea de programe 

de formare profesionala pentru manageri subactivitatea A2.7 Organizare cursuri Mini MBA pentru 20 

persoane din grupul tinta (reintrodusa). 

 

CAPITOLUL 3 

PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A IMM-urilor care au nevoie de sprijin: 

• Activeaza (au sediul social sau cel putin un punct de lucru) in Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia; 

• Se incadreaza in categoria IMM-urilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 346/2004 cu completarile si 

http://www.catd.ro/
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modificarile ulterioare; 

• Isi desfasoara activitatea principala sau secundara într unul din sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI (conform tabelului nr.2 din HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru 

competitivitate 2015-2020). 

• Codul CAEN al activitatii autorizate principale sau secundare eligibila se va regasi in Lista codurilor CAEN 

anexa 9 – Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia 

Naţională pentru Competitivitate 2014-2020,  Ghidul Solicitantului POCU 3.8 Romania profesionala – 

Întreprinderi competitive. 

• Au disponibilitate de participare la activitatile proiectului (activitati de sprijinire pentru realizarea planificarii 

strategice etc.), prin reprezentantul legal / alti reprezentanti / angajati / imputerniciti / etc.; 

• Nu beneficiaza de dubla finantare prin proiecte POCU 3.8, anterior inscrierii sau la data inscrierii in prezentul 

proiect; 

• Completeaza si semneaza prin reprezentantul legal / alti reprezentanti / angajati / imputerniciti / etc., 

angajamentul de disponibilitate fata de activitatile proiectului. 

Criteriile de departajare a IMM-urilor: 

Criteriul „primul venit - primul servit”.                    

 

Mentiuni suplimentare care privesc IMM-urile: 

Înscrierea IMM-urilor este este libera, voluntara si consta în completarea documentelor solicitate prin proiect, 

respectiv cele anexate prezentei in rubrica anexe, in vederea constituirii dosarului de înregistrare astfel cum 

se prevede in prezenta metodologie.  

In conformitate cu Cererea de finantare: „Organizare cursuri Mini MBA pentru 20 manageri din grupul tinta 

20 persoane participante la cursul de mini MBA , 20 persoane din grupul tinta care beneficiaza de 

instrumente, metode, practici in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectorului in care activeaza. Acest 

rezultat contribuie in mod direct la realizarea indicatorului de rezultat 4S14 si a indicatorului de realizare 

http://www.catd.ro/
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4S16. Prin cele 20 de persoane (manageri) participante la cursul de miniMBA, 20 de IMM-uri vor fi sprijinite 

sa introduca instrumente/metode, practici noi care duc la imbunatatirea conditiilor de lucru in vederea 

adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv/domeniilor de specializare 

inteligenta. Acest rezultat, prin activitatile intreprinse, contribuie la realizarea OS2, OS4”. 

 

PRINCIPII APLICABILE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE 

 

           În procesul de selecție a participantilor la Cursul de Mini MBA se vor respecta următoarele principii: 

TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre care sunt 

informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor. 

ECHIDISTANȚĂ – Toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în mod 

imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive 

precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau 

convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, 

un handicap, vârsta sau orientarea sexuală. 

ACCESIBILITATE – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi să 

participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane 

accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la  informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la 

tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii. 

COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să evite 

stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități. 

OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord cu nevoile 

grupului țintă potențial. 

Procesul de selectie se va realiza astfel: 

http://www.catd.ro/
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• Postarea anuntului de înscriere si a metodologiei de identificare, selectie, evaluare si inscriere a 

IMM-urilor care au nevoie de sprijin pe site-ul de proiect; 

• Contactarea telefonica / scrisa / posta electronica / etc. de catre expertii identificare, recrutare, 

inscriere si monitorizare IMM a unor patronate / sindicate / federatii care activeaza in domeniile SNC 

propuse prin prezentul proiect, cu scopul identificarii de IMM-uri ce au nevoie de sprijin; 

• Analiza si selectia se va realiza de catre echipa de selectie stabilita, în baza criteriilor mentionate 

anterior. 

• Rezultatele procesului de selectie a IMM-urilor care au nevoie de sprijin sunt consemnate într-un 

Raport al activitatii de identificare, selecţie, evaluare si recrutare a IMM-urilor si comunicate 

candidatilor prin mijloacele de informare mentionate (avizier, pagina web a proiectului, pagina 

socialmedia, elefonic, email etc.). Eventualele contestatii se rezolva de catre echipa de analiza a 

candidaturilor în termen de trei zile lucratoare de la afisarea pe site a rezultatelor partiale. Orice 

modificare ulterioara a componentei GT si/sau a IMM-urilor ce au nevoie de sprijin va fi anuntata de 

echipa de proiect. 

Comisia de selectie a IMM-urilor  alcatuita din 3 membrii ai echipei de implementare, echipa care a realizat 

si procesul de recrutare in grupul tinta (un presedinte si doi membrii), va intocmi proces verbal de selectie a 

celor 20 de IMM- uri. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

           

   Pentru a putea fi înscrise IMM-urile in cadrul proiectului si implicit sa participe la activitatile proiectului, 

reprezentantul legal / antreprenorul / angajatii IMM-ului / vor trebui sa aduca si sa completeze, impreuna cu 

membrii echipei de selectie  urmatoarele documente: 

• Se va depune  o copie certificata „conform cu originalul” dupa certificatul constatator emis de Oficiul 

Registrului Comertului, valabil la data intrarii angajatului / angajatilor acestei intreprinderi in proiect, in care 

sa se regaseasca ca fiind autorizat cel putin un cod CAEN al unei activitati principale sau secundare din 

http://www.catd.ro/
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anexa 9 – Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia 

Naţională pentru Competitivitate 2014-2020,  Ghidul Solicitantului POCU 3.8 Romania profesionala – 

Întreprinderi competitive; 

• Declaratie pe propie raspundere ca IMM-ul se incadreaza in categoria IMM-uri, asa cum sunt definite in 

Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si/sau alte documente doveditoare – Anexa 1 

• Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului (original) – Anexa 2 

• Acord de utilizare a datelor personale (original) – Anexa 3 

Echipa de selectie, evaluare si recrutare a GT va verifica îndeplinirea cerintelor privind continutul dosarului 

de candidatura si a criteriilor de eligibilitate si/sau departajare a IMM-urilor identificate a avea nevoie de 

sprijin.  

 

 
PREVEDERI FINALE 

 

✓ Prezenta metodologie intra in vigoare la data postarii pe pagina web destinata proiectului; 

✓ Anexele 1-3 la prezenta Metodologie fac parte integranta din prezenta metodologie; 

✓ Anexa 9 Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în 

Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020,  Ghidul Solicitantului POCU 3.8 Romania 

profesionala – Întreprinderi competitive; 

         Actualizarea metodologiei de selecţie. Prezenta metodologie poate fi completatǎ/actualizatǎ ȋn 

funcţie de evoluţia activitǎţilor proiectului și de modul ȋn care indicatorii proiectului pot fi ȋndepliniţi pe durata 

proiectului. 

 

ANEXE  

http://www.catd.ro/
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✓ Declaratie pe propie raspundere ca IMM-ul se incadreaza in categoria IMM-uri, asa cum sunt definite 

in Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si/sau alte documente doveditoare – 

Anexa 1 

✓ Angajament de disponibilitate fata de activitatile proiectului (original) – Anexa 2 

✓ Acord de utilizare a datelor personale (original) – Anexa 3 

 
 

http://www.catd.ro/


 
Anexa nr. 1 

     
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
    I. Datele de identificare a întreprinderii 
    Denumirea întreprinderii ................................................ 
    Adresa sediului social .................................................. 
    Cod unic de înregistrare ................................................ 
    Numele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea: 
....................... 
 
    II. Tipul întreprinderii 
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
     _ 
    |_| Întreprindere autonomă 
 
    |_| Întreprindere parteneră 
         
    |_| Întreprindere legată 
 
    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 
 
Exerciţiul financiar de referinţă2                                               
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă  |      

(mii lei) 
Active totale 

(mii lei) 
   

 
     Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 292 din 
Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt 
conforme cu realitatea. 
     
    Numele: ................. 
    Funcţia: ................. 
    Semnătura autorizată şi ştampila:   ................................................... 
 
    Data semnării: .................. 

                                                 
1 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 

realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Apelul pentru proiecte POCU/295/3/8  Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. 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:  "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de lucru îmbunătățite în 

vederea adaptării activității Companiei de Apa Targoviste Dambovita la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" 

Contract:  POCU/295/3/8/120043   

 

 
Anexa 2 

 

 

  

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAȚĂ DE  

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
 

 

 

 

    Datele de identificare a întreprinderii: 

    Denumirea întreprinderii ................................................ 

    Adresa sediului social .................................................. 

    Cod unic de înregistrare ................................................ 

    Numele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea: ....................... 

 

• declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție IMM din 

proiectul "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și 

condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității CATD la dinamica sectorului «Energie și 

management de mediu»" - POCU/295/3/8/120043, cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și sunt de acord cu acestea;  

 

• declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului, să particip la 

conferinte/evenimente de informare cu tema: Imbunatatirea conditiilor de lucru in vederea adaptarii 

activitatii IMM-urilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv” 

• declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament poate duce 

la eliminarea mea din grupul țintă al proiectului și voi putea fi obligat la plata cheltuielilor aferente 

formării mele, cu excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu îmi 

sunt imputabile.  

 

 

 

Data                                                                                                              Semnătura persoana autorizata 

 
……………………………….                                                                     …………………………………… 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Apelul pentru proiecte POCU/295/3/8  Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. 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:  "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de lucru îmbunătățite în 

vederea adaptării activității CATD la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" 

Contract:  POCU/295/3/8/120043   

 
 
 

Anexa 3 

 

 

CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 
Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de lucru îmbunătățite în vederea 

adaptării activității CATD la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" - POCU/295/3/8/120043 

 

    Datele de identificare a întreprinderii: 

    Denumirea întreprinderii ................................................ 

    Adresa sediului social .................................................. 

    Cod unic de înregistrare ................................................ 

    Numele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea: ....................... 

 

Secțiunea 1: Fișă de informații  

Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de reprezentant/persoana autorizata IMM în 

procedura de selecție la activitățile proiectului, în mod voluntar, notate pe propria răspundere pe formularele-

tip folosite în procesul de înregistrare sau în documentele de raportare a activităților, sunt necesare în 

contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind executarea contractului de finanțare nr. 

POCU/295/3/8/120043 pentru proiectul "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, 

metode, practici și condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității CATD la dinamica sectorului 

"Energie și management de mediu"- POCU/295/3/8/120043.  

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:  

▪ articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a 

dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 

specifice; litera (c) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 

operatorului precum și  

▪ articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a 

dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe 

scopuri specifice și litera (j) – prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 

cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.  

 

Suntem obligați, prin contractul de finanțare nr. POCU/295/3/8/120043 și prin legislația aplicabilă în vigoare 

să raportăm toate informațiile colectate autorităților competente. Destinatarii informațiilor sunt: Ministerul 

Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, 

Organismul Intermediar Regional P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud Muntenia. 

 

Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, 

organizare, utilizare în scopurile menționate, stocare, ștergere.  

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: 

dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), 
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dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face 

obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.  

 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum acestea sunt stabilite 

sau dacă aveți întrebări cu privire la aceste aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați 

printr-un email la  dpo@catd.ro.  

 

Secțiunea 2: Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează și le 

deține Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA  

Prin semnarea și acceptarea prezentului document eu: 

    Denumirea întreprinderii ................................................ 

    Adresa sediului social .................................................. 

    Cod unic de înregistrare ................................................ 

    Numele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea: ....................... 

 

Declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele personale vor fi tratate 

confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) și legislației 

române cu privire la protecția datelor cu caracter personal.  

Îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea și procesarea datelor mele cu 

caracter personal, pe care le furnizez benevol către Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA. în 

următoarele scopuri: 

a. Participarea la procesul de selecție;  

b. Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților în care particip  (invitații evenimente, 

informări despre diverse manifestări, planificarea activităților;  

d. Prelucrare în scopuri statistice și de publicitate cu privire la rezultatele activităților în care particip; 

e. Publicarea de fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale proiectului: website, Facebook 

Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Compania de Apă Târgoviște 

Dâmbovița prin:  

 

E-mail                                                                                                                            ☐ Da ☐ Nu ☐ Preferat 

Poștă                                                                                                                              ☐ Da ☐ Nu ☐ Preferat 

Telefon                                                                                                                          ☐ Da ☐ Nu ☐ Preferat 

Servicii de mesagerie SMS                                                                                           ☐ Da ☐ Nu ☐ Preferat 

 

 

Transferul de date:  

Sunt de acord ca CATD să transmită aceste date, după caz, către Ministerul Fondurilor Europene în calitate 

de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și/sau Organismul Intermediar 

Regional P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud Muntenia. Actualizările datelor mele pot fi împărtășite între 

organizațiile menționate.  

 

 

Am fost informat/ă că drepturile mele sunt următoarele: pot să îmi retrag oricând doresc consimțământul 

acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita rectificarea, actualizarea sau ștergerea, totală sau parțială a datelor 

mele, mă pot opune sau pot să restricționez prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de 

comunicare specificate mai jos, pot să solicit informații privind datele mele stocate de către Compania de 

Apă Târgoviște Dâmbovița SA; pot solicita să nu fiu supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe 

prelucrare automată; pot depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care mi-au fost 

încălcate drepturile mai sus menționate.  
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Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor cu caracter personal de către Compania de Apă 

Târgoviște Dâmbovița SA și drepturile dumneavoastră legate de acest aspect precum și pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa astfel:  

- ne puteți scrie pe adresa de e-mail  dpo@catd.ro;  

- adresați o solicitare scrisă, datată și semnată, la Registratura noastră din Târgoviște, Bd. I.C. Brătianu, nr. 

50.  

 

Responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal vă va contacta și veți primi răspuns la solicitare 

în cel mai scurt timp posibil.  

 

 

Data: ___________________________  

Semnătura: ______________________ 
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Anexa 9  

 

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în  
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

 
 
Turism si ecoturim 
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
5590 Alte servicii de cazare 
7911 Activitati ale agentiilor turistice 
7912 Activitati ale tur-operatorilor 
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 
 
Textile si pielarie 
1310  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
1320  Productia de tesaturi 
1330 Finisarea materialelor textile 
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei 
de corp) 
1393 Fabricarea de covoare si machete 
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de 
imbracaminte 
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
1399 Fabricarea altor articole textile 
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele 
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 
1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
1420 Fabbricarea articolelor din blana 
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
1520 Fabricarea incaltamintei 
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 
4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin 
standuri, chioscuri si piete 
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 
 
 
Lemn si mobila 
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1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte 
material 
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
3103 Fabricarea de saltele si somiere 
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat 
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si 
echipamentelor 4673 
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic 
n.c.a 
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 
 
Industrii creative 
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 
5811 Activitati de editare a cartilor 
5813 Activitati de editare a ziarelor 
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 
5819 Alte activitati de editare 
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune 
5914 Proiectia de filme cinematografice 
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
7111 Activitati de arhitectura 
7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate 
de acestea 
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste 
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
7312 Servicii de reprezentare media 
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
7410 Activitati de design specializat 
7420 Activitati fotografice 
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 
8130 Activitati de intretinere peisagistica 
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
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9003 Activitati de creatie artistica 
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii 
9329 Alte activitati recreative si distractive 
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 
 
Industria auto si componente 
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
2814 Fabricarea de articole de robinetari 
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de 
transmisie 
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule 
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule 
3020 Fabricarea materialului rulant 
3312 Repararea masinilor 
3314 Repararea echipamentelor electrice 
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 Repararea altor echipamente 
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea 
motocicletelor 
 
Tehnologia informatiei si comunicatiilor 
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice 
2612 Fabricarea altor componente electronice 
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie 
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica  
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou 
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati 
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in 
magazine 
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 
5829 Activitati de editare a altor produse software 
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
6190 Alte activitati de telecomunicatii 
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei 
6203  Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
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6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
6312 Activitati ale portalurilor web 
6399 Alte activitati de servicii informationale 
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 
 
Procesarea alimentelor si a bauturilor 
1011 Productia si conservarea carnii 
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
1013 Fabricarea produselor din carne 
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
1052 Fabricarea inghetatei 
1061 Fabricarea produselor de morarit 
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor 
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 
1081 Fabricarea zaharului 
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo 
1085 Fabricarea de mancaruri preparate 
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
1089 Fabricarea altor produse alimentare 
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 
1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 
1105 Fabricarea berii 
1106 Fabricarea maltului 
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape 
imbuteliate 
5610 Restaurante 
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte activitati de alimentatie 
 
Sanatate si produse farmaceutice 
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 
7500 Activitati veterinare 
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 
8621 Activitati de asistenta medicala generala 
8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
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8623 Activitati de asistenta stomatologica 
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure 
 
Energie si management de mediu 
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
2811 Fabricarea de motoare si turbine 
3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deseurilor periculoase 
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 Activitati si servicii de decontaminare 
 
Bioeconomie, biofarmaceutică si biotehnologii 
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 
 
 
 
 
 
 
 


