
Formularul de înregistrare individuală a participanților 
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

Cod SMIS proiect: 131213 
Axă prioritară: Educație și competențe 

Titlu proiect: Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor 
actuale şi viitoare ale pieţei muncii în domeniile electric, energetic şi ştiinţa 
materialelor (PRACTICE) 

OIR/OI responsabil: OIPOSDRU Sud-Est 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

Date de contact: 

Nume prenume     _____________________________________________________________ 

Adresa domiciliu (Județ, localitate,…)______________________________________________ 

Locul de reședință (dacă este cazul)_______________________________________________ 

Telefon ___________________________ e-mail: ____________________________________ 

Naționalitate: 
  Română 
  Alta       _________________(de precizat care) 

Data intrării în operațiune: _________________________________ 

CNP:    _________________________________ 



Zonă: 
  Urban 
  Rural 

Localizare geografică: 
Regiunea de dezvoltare _________________________________ 
Județ:   _________________________________ 

Unitate teritorial administrativă:________________________________ 

(municipiu, oraș sau comună de domiciliu/reședință) 

Gen: 
  Masculin 

Feminin 

Vârsta: ________ ani 
Persoană cu vârsta sub 25 ani 
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 
Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:   student 
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat  ______________________________________________ 

Angajat pe cont propriu  _________________________________ 

Șomer  ______________________________________________ 

Șomer de lungă durată __________________________________ 

Persoană inactivă (inclusiv copii ante-preșcolari, preșcolari, elevi etc.)_ 

Altă categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare___ 



Nivel de educație: 

Studii Educație timpurie (ISCED 0) ______________ 
Studii primare (ISCED 1)______________________ 
Studii gimnaziale (ISCED 2)____________________ 
Studii liceale (ISCED 3) _______________________ 
Studii postliceale (ISCED 4) ___________________ 
Studii superioare (ISCED 5) ___________________ 

 (Învățământ superior de scurtă durată – 2 ani) 

Studii superioare (ISCED 6) ___________________ 
  (Studii universitare de Licență) 

Studii superioare (ISCED 7) ___________________ 
  (Studii universitare de Master) 

Studii superioare (ISCED 8) ___________________ 
  (Studii universitare de Doctorat) 

fără ISCED ________________________________ 

Persoană dezavantajată:   DA  _____ 

      NU  _____ 

In caz afirmativ se va preciza una sau mai multe din categoriile de mai jos: 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate _____________________________ 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere ________ 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere ___ 

Migranți _____________________________________________________________________ 

Participanți de origine străină _____________________________________________________ 

Minorități_____________________________________________________________________ 



Etnie romă  ___________________________________________________________________ 

Alta minoritate decât cea de etnie romă _____________________________________________ 

Comunități marginalizate ________________________________________________________ 

Participanți cu dizabilități  ________________________________________________________ 

Alte categorii defavorizate  _______________________________________________________ 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă ____________________ 

Niciuna din opțiunile de mai sus __________________________________________________ 

Semnătura participant Semnătura responsabil 
cu înregistrarea participanților 

__________________________ __________________________ 

Data:  ____________________ 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire 
la utilizarea și prelucrarea datelor personale. 

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în 
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către nici un 

terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

Subsemnatul (a) ___________________________________________________,

domiciliat (ă) în__________________ identificat (a) cu CNP______________________, 

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul Penal, 
declar pe propria răspundere că:  

• Nu am mai participat la un alt program similar de sprijinire în tranziția de la școală la  viața
activă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, care efectuează stagii de
practică / pregătire antreprenorială / consiliere și orientare profesională, care oferă aceleași
competențe ca cele din proiectul POCU/626/6/13/131213, pe niciun alt proiect cofinanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

• Fac parte din grupul țintă al proiectului cu titlul “Sinergia mediului universitar cu cel
economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile
electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)”, proiect cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară –
„Educație și Competente”, conform contractului (POCU/626/6/13/131213) nr.
22266/30.09.2020, implementat de Universitatea POLITEHNICA din București.

Data: Semnătura, 



Subsemnatul/subsemnata .................................................................................................. 

domiciliat(ă) în .........................................., str......................................................, nr........, 

bl............, ap........., județ........................................, având CNP ......................................., student 

beneficiar al proiectului POCU/626/6/13/131213 – Sinergia mediului universitar cu cel 

economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile 

electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE), prin prezenta declar că sunt de acord 

cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate, în conformitate cu dispozițiile legale, 

naționale și europene, cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. 

Data: Semnătura, 

Declarație de consimțământ
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