Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Anexa 1
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
ID proiect: POCU/626/6/13/132976
Titlul proiectului: ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti)”
Cod SMIS: 132976
OIR/OI responsabil: OIR Sud Vest Oltenia
Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact
Nume, prenume:...................................................................................................................
Adresa de domiciliu:...............................................................................................................
Adresa 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
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)
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

……………………

……………………

Data:

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
niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.
Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter
personal de către SoftTehnica SRL in calitate de beneficiar al proiectului si Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti
in calitate de Partener in cadrul proiectului.
Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor).

