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ANEXA 2  

 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE 

 individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS 2014+: 128489 

Axă prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 

Titlu proiect: ”	Economia Socială - Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)” 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU 

 

Secțiunea A. LA INTRAREA ÎN OPERAȚIUNE 

DATE DE CONTACT 

 

Nume și Prenume  

Adresă domiciliu/resedință  

Telefon  

E-mail  

 

DATA INTRĂRII ÎN OPERAȚIUNE  

 

COD NUMERIC PERSONAL (CNP)  
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ZONĂ:  

� Urban 
� Rural 

 

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ:  

Regiune:…………………………………………………….. 

Județ:………………………………………………………….. 

Unitate teritorial administrativă: …………………………………………………………………… 

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                 
 

 

  

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.) 
� Altă categorie de inactivi în afară 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)  
� Studii superioare (ISCED 6)  
� Studii superioare (ISCED 7) 
� Studii superioare (ISCED 8) 
� fără ISCED 
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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 
� articipanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în 

întreținere 
� Migranți 
� Participanți de origine străină 
� Minorități 
� Etnie romă 
� Altă 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 

 

 

 

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

Nume prenume participant : ……………………………………………………….. 

Semnătura participant : …………………………………………………..                                             

 

 

 

Nume prenume responsabil cu înregistrarea : …………………………………. 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților : ………………….……….. 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 
utilizarea și prelucrarea datelor personale. 
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Secțiunea B. LA IEȘIREA DIN OPERAȚIUNE   

 

DATA IEȘIRII 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) 
� fără ISCED 

 

Nume prenume responsabil cu înregistrarea : ………………………………………………………………….. 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților : …………………………………………….….. 
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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 independent 

� 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: …………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

Nume prenume responsabil cu înregistrarea : ……………….. 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților : ……………….. 
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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  

DATĂ INTRARE ÎN OPERAȚIUNE  

DATĂ IEȘIRE DIN OPERAȚIUNE  

 

Data: ……………………….…… 

Nume prenume responsabil cu înregistrarea : ……………………………………………………….………….. 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților : ……………………………………….………… 
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