
 

Instructiuni de completare 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: POCU 130631  

Axă prioritară:  6 Educație și competențe 

Titlu proiect:  Practică pentru o dezvoltare durabilă 

OIR/OI responsabil: OIR Nord-Vest 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 
Date de contact:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

Data intrării în operațiune: NU SE COMPLETEAZA 

CNP:     ………………………………………… 

Zonă: de domiciliu    

Urban  

Rural 

Localizare geografică:  

Regiune: se va completa cu regiunea de domiciliu 

Regiunea NORD-VEST: județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Regiunea 
CENTRU: județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Regiunea NORD-EST: județele Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Regiunea SUD-EST: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, 
Tulcea, Vrancea, Regiunea SUD - MUNTENIA: județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, Regiunea SUD-VEST OLTENIA: județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Regiunea 
VEST: județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș 

 

Județ:  se va completa cu județul de domiciliu 

 

Unitate teritorial administrativă: se completează cu COMUNĂ sau ORAȘ 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  
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 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nord-Vest_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bihor_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Maramure%C8%99_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Satu_Mare_County
https://en.wikipedia.org/wiki/S%C4%83laj_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Centru_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Covasna_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Harghita_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Mure%C8%99_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Sibiu_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord-Est_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Boto%C8%99ani_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Neam%C8%9B_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Suceava_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaslui_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Sud-Est_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ila_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Gala%C8%9Bi_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulcea_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Vrancea_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Sud_-_Muntenia_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arge%C8%99_County
https://en.wikipedia.org/wiki/C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i_County
https://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2mbovi%C8%9Ba_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Giurgiu_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Ialomi%C8%9Ba_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Prahova_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Teleorman_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Sud-Vest_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolj_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorj_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Mehedin%C8%9Bi_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Olt_County
https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2lcea_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Vest_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arad_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Cara%C8%99-Severin_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Hunedoara_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99_County


 

 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta 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) pentru studentii nivel licenta 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) pentru studentii nivel master 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

 

Persoană dezavantajată:   DA 

NU 

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 

X 

 

X 

 



 

 

……………………     Nu se completează 

Data:      Data: 

Data completarii    Nu se compleaza 

 

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

Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune                     NU SE COMPLETEAZĂ 

 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

 

Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 



 

 

 

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)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

- Persoană care are un loc de muncă  

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 

 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 

 

 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă  

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  

 

- Altă situație: ...................................................... 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

 

 

 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU  

 

Da  

 

Nu 

 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Județ: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de înregistrare fiscală: 

- Dată intrare în operațiune: 

- Dată ieșire din operațiune: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 
     Data: 
     …………………. 


