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Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
AXA PRIORITARĂ nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“ 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă“ 
Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate” 
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S/154499 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ȚINTĂ 
Formular individual de înregistrare 

 
Cod proiect: 154499 

Titlu proiect,, FPC-Formare pentru competitivitate’’ 
Reprezentant legal/Coordonator proiect: Huseyin Padem 
Axa prioritară: 2.3 
Domeniul major de intervenție: Acces si participare la formare profesionala continua 

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările 

ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 

I. Informații personale 

I.1.  Nume participant/a (nume și prenume): ______________________________________ 

 CNP: __________________________________________________________________ 

 Localitatea de domiciliu: _______________________ Județ/Sector: _______________ 

 Adresa de domiciliu: _____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 Telefon: ______________________________________________________________ 

 E-mail: _______________________________________________________________ 

I.2.  Gen:  Masculin  Feminin 

I.3.  Naționalitate:   română  alta: ________________________________ 

I.4. Vârsta (în ani împliniți):  

 

 

 

 

I.5. Locul de reședință:   rural  urban 

 

sub 15 ani  

15 - 24 ani  

25 - 44 ani  

45 - 54 ani  

54 - 64 ani  
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II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituții de învățământ absolvite): 

Instituție de învățământ superior 

 licență 

 master 

 doctorat 

 post-doctorat 

Unitate de învățământ terțiar 

 Școală post-liceală 

 Școală de maiștri 

Unitate de învățământ secundar 

 Învățământ secundar superior 

 Ciclul superior al liceului 
o filiera teoretică 
o filiera tehnologică 
o filiera vocațională 

 

 Învățământ secundar inferior 

  Ciclul superior al liceului 
o filiera teoretică 
o filiera tehnologică 
o filiera vocațional 

  Anul de completare 
o Filiera tehnologică - ruta progresivă 

  Școala de arte și meserii 
o Filiera tehnologică - ruta progresivă de calificare 

 Învățământ primar 

 Fără școală absolvită 

III. Statutul pe piața muncii 

Persoană activă 

Persoană ocupată 

 Salariat (angajat) 

 Întreprinzător privat (patron) 

 Lucrător pe cont propriu (PFA) 

 Membru al unei societăți agricole / cooperative 

 Lucrător falilial în gospodăria proprie 

 Altă situație (de specificat): 

Șomer, din care: 

 șomeri înregistrați, din care: 

 șomeri de lungă durată 

 șomeri neînregistrați, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă, din care: 

 șomeri de lungă durată 

 

Persoană inactivă 

 Elevi 

 Studenți 

 Persoane casnice 

 Întreținuți de alte persoane 

 Întreținuți de stat sau de alte organizații private 

 Alte situații (de specificat): 
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IV. Apartenența la un grup vulnerabil 

 Persoane de etnie romă 

 Persoane cu dizabilități 

 Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului 

 Familii care au mai mult de 2 (doi) copii 

 

Familii monoparentale 

 Copii în situații de risc 

 Persoane care au părăsit timpuriu şcoala 

 Femei 

 Persoane aflate în detenție 

 Persoane anterior aflate în detenție 

 Delincvenți juvenili 

 Persoane dependente de droguri 

 Persoane dependente de alcool 

 Persoane fără adăpost 

 Victime ale violenței în familie 

 Persoane afectate de boli care le influențează viața profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.) 

 Imigranți 

 Refugiați 

 Persoane care solicită azil 

 Persoane care trăiesc din venitul minim garantat 

 Persoane care locuiesc în comunități izolate 

 Victime ale traficului de persoane 

 Persoane afectate de boli ocupaționale 

 Altele (de specificat): 

 

 

 
Subsemnatul/a (Nume și prenume) 
_____________________________________________________________, 
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul 
Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul formular corespund cu realitatea. 
 
Semnătura:  

 

 

 
Subsemnatul/a (Nume și prenume) ____________________________________________________________, 
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul 
Penal, declar pe propria răspundere că datele din prezentul formular au fost completate în prezența mea. 
 
Semnătura: 
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