Anexa 8

Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect: 105424
Axa prioritara: 3 - Locuri de munca pentru toti
OIR/OI responsabil: OIR Sud-Vest Oltenia
SecțiuneaA. La intrarea în operațiune
- Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
- Data intrării în operațiune:
- CNP:……………………………………
- 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
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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.)
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)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
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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
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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
..................................
Semnătura participant

Semnătura
Expert campanie informare, selectie
si comunicare grup tinta,
BARAGAN GABRIEL

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
- 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
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- 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)
Semnătură 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 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: ......................................................

Semnătură 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 fiscală:

-

Dată intrare în operațiune:

-

Dată ieșire din operațiune:

Semnătură responsabil cu înregistrarea entităților sprijinite
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ACORD DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________,
CNP_______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul
cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către SC PRIMASERV SRL
în cadrul proiectului “ANTREPRENORIAT URBAN: DE LA START-UP LA AFACERE
SUSTENABILA” ID PROIECT: POCU/82/3/7/105424, iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în formularul de inregistrare (Anexa nr.8) vor
fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă
circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Semnătura

Data
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ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CERINȚELOR PROIECTULUI

Subsemnatul/a………………………….................................CNP………………………………,
domiciliat/ă în ...................................................………… , str. ...................................................... nr.
....……

bl.

..……,

sc.

.....,

ap.

.…,

tel.

fix

………………...........

tel.

mobil

.............................................., e-mail ............................................., , în calitate de candidat pentru
grupul ţintă al proiectului “ANTREPRENORIAT URBAN: DE LA START-UP LA AFACERE
SUSTENABILA” ID PROIECT: POCU/82/3/7/105424, implementat de către S.C PRIMASERV
S.R.L, în parteneriat cu AsociaȚia ECONYOUTH, îmi iau angajamentul de a respecta cerințele
proiectului în cadrul căruia m-am înscris (ANTREPRENORIAT URBAN: DE LA START-UP LA
AFACERE SUSTENABILA).

Semnătura

Data
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DECLARAŢIE

Subsemnatul/a………………………….................................CNP……………………
…………,

domiciliat/ă

în

...................................................…………

,

str.

......................................................nr. ....…… bl. ..……, sc. ....., ap. .…, tel. fix
………………...........tel.mobil..............................................,email...………………..................
........., cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de
candidat pentru grupul ţintă al proiectului “ANTREPRENORIAT URBAN: DE LA STARTUP LA AFACERE SUSTENABILA” ID PROIECT: POCU/82/3/7/105424, implementat de
către S.C PRIMASERV S.R.L în parteneriat cu Asociatia ECONYOUTH, declar pe propria
răspundere că nu sunt angajat al liderului de proiect sau al partenerului acestuia și nu sunt în
relaţie de soţ/soţie sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau
partenerului acestuia.

Semnătura

Data
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DECLARAŢIE

Subsemnatul/a………………………….................................CNP……………………
……...,

domiciliat/ă

în

...................................................…………

,

str.

.......................................nr. ....…… bl. ..……, sc. ....., ap. .…, tel. fix ………………...........
tel. mobil ..............................................,
e-mail ...................................., cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în
declaraţii, în calitate de candidat pentru grupul ţintă al proiectului “ANTREPRENORIAT
URBAN: DE LA START-UP LA AFACERE SUSTENABILA” ID PROIECT:
POCU/82/3/7/105424, implementat de către S.C PRIMASERV S.R.L, în parteneriat cu
Asociatia ECONYOUTH., declar pe propria răspundere că nu am beneficiat/beneficiez de
cursuri de formare antreprenorială în alte proiecte cu finanţare nerambursabilă.

Semnătura

Data
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DECLARAŢIE

Subsemnatul/a………………………….................................CNP……………………
……...,

domiciliat/ă

în

...................................................…………

,

str.

.......................................nr. ....…… bl. ..……, sc. ....., ap. .…, tel. fix ………………...........
tel. mobil ..............................................,
e-mail ...................................., cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în
declaraţii, în calitate de candidat pentru grupul ţintă al proiectului “ANTREPRENORIAT
URBAN: DE LA START-UP LA AFACERE SUSTENABILA” ID PROIECT:
POCU/82/3/7/105424, implementat de către S.C PRIMASERV S.R.L, în parteneriat cu
Asociatia ECONYOUTH., declar pe propria răspundere că statutul meu pe piața muncii este
………………………………………….

Data

Semnătura
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DECLARAŢIE

Subsemnatul/a………………………….................................CNP……………………
……...,

domiciliat/ă

în

...................................................…………

,

str.

.......................................nr. ....…… bl. ..……, sc. ....., ap. .…, tel. fix ………………...........
tel. mobil ..............................................,
e-mail ...................................., cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în
declaraţii, în calitate de candidat pentru grupul ţintă al proiectului “ANTREPRENORIAT
URBAN: DE LA START-UP LA AFACERE SUSTENABILA ” ID PROIECT:
POCU/82/3/7/105424, implementat de către S.C PRIMASERV S.R.L, în parteneriat cu
Asociatia ECONYOUTH., declar pe propria răspundere că nu particip în alt/alte proiecte cu
finanţare nerambursabilă pe aceeași axă.

Data

Semnătura
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