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ANEXA 1 

 

 

CERERE ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ 

 

 

Subsemnata/ul _________________________________________________________ , 

CNP _______________________________________, posesor al BI/CI cu seria ____ , nr. 

_______________ , domiciliat în localitatea ____________________________, str. 

___________________________ , nr. _____ , bl. _____ , sc. _____ , ap. ____ , județ 

__________________, prin prezenta rog sa îmi aprobați înscrierea în calitate de beneficiar al 

activităților și serviciilor din cadrul proiectului, „innoCENT NORD-VEST”,  ID proiect 141999 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

contract POCU/829/6/13/141999. 

 

 

Data: ____/____/______                                                                          Semnătura participant, 

________________________ 
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Anexa 2 

 

ACORD 

PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

ASOCIAȚIA FILANTROPICA „SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL” cu 

sediul în Baia Mare, bld. Republicii, nr. 8, jud. Maramures, identificată fiscal prin cod fiscal 

14988013 şi înregistrată la Registrul asociațiilor și Fundațiilor sub nr.93/29.10.2002, reprezentată 

legal prin doamna Fodorut Vasile, în calitate de presedinte  

și  

ASOCIAȚIA GETICA cu sediul în Sat. Senereus, str. Principala, nr. 302, Comuna 

Balauseri, jud. Mures, identificată fiscal prin cod fiscal 28150059 şi înregistrată la Registrul 

asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 61/21.11.2017, reprezentată legal prin domnul Ivan-Condrache 

Laurentiu, în calitate de președinte  

 

vă informează prin prezenta că va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal (Numele şi 

prenumele; Data şi locul naşterii; Domiciliul curent/ Adresa de corespondenţă; Codul numeric 

personal; Seria şi numărul Cărţii de identitate/ Buletinului de identitate;  Prenumele părinţilor; 

Istoricul privind activitatea profesională şi educaţională; Adresa de email; Numărul de telefon; 

Contul de social media; Utilizare tehnici foto şi/sau video pentru captarea, transmiterea, 

manipularea, înregistrarea, stocarea datelor), pe care le veți furniza la momentul înscrierii la 

activitățile din cadrul proiectului cu titlul „innoCENT Nord-Vest”, nr. contract 

POCU/829/6/13/141999, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679 din data de 27.04.2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR) precum și a prevederilor Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 

comunicațiilor publice (Directivă asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă 

în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Atât Beneficiarul, cât și Partenerul din cadrul prezentului proiect vor procesa în condiții de 

siguranță date personale pe care le veți furniza în următoarele scopuri: 

▪ Implementarea și îndeplinirea obiectivelor proiectului cu titlul „innoCENT Nord-Vest”, 

conform contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/141999 încheiat cu Ministrul 

Fondurilor Europene în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional 

Capital Uman. Datele personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, 

în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu 

respectarea dispozițiilor legale menționate. 

▪ În scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

▪ În orice alt scop dacă este cazul și necesar pentru a se conforma obligației legale care revine 

ASOCIAȚIEI FILANTROPICE „SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL 

sau ASOCIAȚIEI GETICA,  sau în legătură cu interesul legitim al participantului. 

Datele dumneavoastră sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire de către terțe 

entități în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea 

de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, Direcția Generală Programe 
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Europene Capital Uman, OIRPOSDRU  NV, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în 

procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege în scopul 

îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională. 

 Conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din data de 27.04.2016 beneficiați de: 

▪ Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale; 

▪ Dreptul de a solicita, în scris, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor; 

▪ Dreptul de a vă opune procesărilor datelor dumneavoastră  cu caracter personal; 

▪ Dreptul la portabilitatea datelor pe care dumnevoastră le-ați furnizat, cu condiția ca 

procesarea datelor cu caracter personal să fie efectuată prin mijloace automatizate; 

▪   Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter personal, în cazul în care drepturile dumneavoastră, prevăzute prin 

reglementările legale aplicabile, au fost încălcate; 

▪ Dreptul de a vă adresa justiției. 

Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia.  

Refuzul de a completa și semna prezentul acord care ne autorizează să folosim datele 

dumneavoastră cu caracter personal  determină excluderea ca participant din grupul țintă al 

proiectului. 

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/ consimţământul dvs. Prin 

citirea acestui Acord privind utilizarea datelor personale şi confirmarea prin semnătură a faptului 

că aţi înţeles în întregime conţinutul acestuia, precum şi prin furnizarea voluntară a datelor 

personale, dumneavoastră sunteți informat şi vă exprimaţi în mod expres consimţământul cu 

privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date. 

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopurile 

pentru care au fost colectate, dacă dvs. sau reprezentantul dvs. legal nu veţi exercita dreptul de 

opoziţie/ de ştergere conform legii, aceste date vor fi arhivate de noi, conform legii, pe durata 

prevăzută de procedurile interne şi/ sau vor fi distruse. 

 

Declaraţie de consimţământ 

 

Am luat la cunoştinţă ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE. 

Sunt de acord cu privire la utilizarea şi prelucrarea, de către ASOCIAȚIA FILANTROPICA 

„SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL” și partenerul său, a datelor personale pe care 

le furnizez. 

  

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: ________________________________ 

SEMNĂTURA: ___________________________________________ 

DATA: __________________ 
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Anexa 3 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂŢILE/SUBACTIVITĂŢILE CARE SE VOR 

DESFĂŞURA ÎN CADRUL PROIECTULUI „innoCENT NORD-VEST” 

ID POCU/829/6/13/141999 

 

Activitatea 1. Organizarea si derularea de programe de invatare. 

 SA1.1. Realizare campanii informare şi selectare a potenţialilor beneficiari.                        

 SA1.2. Derularea unui program de formare antreprenorială. 

 SA1.3. Derulare CONCURS – Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în 

cadrul proiectului. 

 SA1.4. Stagii de practica. 

 SA1.5. Consiliere – Mentorat. 

 SA1.6.  Inființare și demararea funcționării întreprinderilor. 

Activitatea 2. Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcţionării întreprinderilor nou 

înființate. 

 SA2.1. Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor. 

 SA2.2. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. 

Activitatea 3. Boosting Social Innovation. 

 SA3.1. Crearea Grupului de Inovare Sociala  in Regiunile Nord-Vest si Centru (GIS 

Nord-Vest si Centru). 

Activitatea 4. Sustenabilitatea planurilor de afaceri. 

 SA 4.1  Asigurarea sustenabilitatii planurilor de afaceri. 

Activitatea 5. Managementul si publicitatea proiectului. 

 SA 5.1 Realizare MANAGEMENT si PUBLICITATEA PROIECTULUI. 

 

Subsemnatul(a)_____________________________________________________________, declar că: 

 am fost informat asupra activităţilor ce se vor derula în cadrul proiectului ,, innoCENT NORD-

VEST” ; 

 mi-au fost prezentate oportunităţile şi beneficiile generate de participarea la activităţile 

proiectului; 

 mi-au fost furnizate informaţii clare şi concise despre condiţiile şi criteriile de acces la 

activităţile proiectului; 

 am primit materiale informative. 
                                                         

Nume şi prenume: ________________________________________ 

Localitate/ Judeţ: _________________________________________ 

Semnătură: ______________________________________________ 

 

Nume şi prenume Expert: ____________________________________ 

Funcţia expertului: _________________________________________ 

Semnătura: _______________________________________________ 

Data: ____________________________________________________ 
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  Anexa 4 

 

CHESTIONAR DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ 

În cadrul proiectului „innoCENT NORD VEST” 

ID POCU/829/6/13/141999 

 

1. Numele şi prenumele dumneavoastră:...................................................................................... 

 

2. Numărul de telefon şi adresa de email: 

............................................................................................................................................................ 

 

3. Data naşterii: ............................................................................................................................... 

 

4. În cadrul cărui nivel de învățămând studiați în momentul de față? * 

 Licenta  AN STUDIU    2    3    4 

 Masterat 

 Doctorat 

 Cursanti-COLEGII  AN STUDIU   2    3 

 

5. În cadrul cărei FACULTĂȚI /COLEGIU studiați?  

 

............................................................................................................................................................ 

 

6. Statutul pe piaţa muncii: 

 

Persoană angajată   

Persoană inactivă – student  

 

7. Vă doriți să demarați propria afacere pentru: 

 Câștigarea independenței materiale; 

 Posibilitatea de a obține venituri mai mari; 

 Libertatea de a alege programul de lucru; 

 A fi propriul dvs. Șef; 

 Altă motivație: 

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

 

8. Care sunt principalele motivații, cu ajutorul cărora, considerați că veți reuși? 

 Dorința de a-mi schimba statutul pe piața muncii 

 Dorința de a câștiga mai mulți bani 

 Dorința de a fi util, mai bun și competent 

 Dorința de a promova pe piața muncii 

 Nu știu 
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9. În acest moment ce abilități de antreprenoriat considerați că detineti? 

 Viziune; 

 Cunoașterea domeniului în care vreau să fac afacerea; 

 Perseverenta și determinare; 

 Responsabilitate; 

 Charisma și persuasiune. 

 

10. Ați urmat vreodată un curs de “Competențe antreprenoriale’’ acreditat de ANC? 

 DA; 

 NU. 

 

11.Ce consideri ca este esențial pentru demararea unei afaceri? 

 O idee inovativă; 

 Resurse financiare; 

 Plan de afaceri; 

 Relații; 

 Gândire strategică 

 

12. În prezent, deţineţi o afacere în care sunteți acționar majoritar? 

 DA; 

 NU. 

 

 

13. Aţi dori să vă deschideţi propria afacere, cu profil non-agricol, și să beneficiați de o 

finanțare nerambursabilă în valoare de maxim 100.000 euro? 

 DA; 

 NU. 

 

14. Cand preferati sa participati la cursuri? 

 Inainte de masa; 

 Dupa masa. 

 

 

 
Nume şi prenume: ________________________________________ 

Localitate/ Judeţ: _________________________________________ 

Semnătură: ______________________________________________ 

 

 

Nume şi prenume Expert: ____________________________________ 

Semnătura: _______________________________________________ 

Data: ____________________________________________________ 
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Anexa 5 

ACORD DE COLABORARE 

Încheiat în cadrul proiectului „innoCENT Nord-Vest” 

ID POCU 141999 

 

I. Părţile acordului 

1. ASOCIAȚIA FILANTROPICA SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL cu 

sediul în Baia Mare, bld. Republicii, nr. 8, jud. Maramures, identificată fiscal prin cod fiscal 

14988013, şi înregistrată la Registrul asociațiilor și Fundațiilor sub nr.93/29.10.2002 reprezentată 

legal prin doamna Fodorut Vasile, în calitate de presedinte și Partenerul 1 ASOCIAȚIA GETICA 

cu sediul în Sat. Senereus, str. Principala, nr. 302, Comuna Balauseri, jud. Mures, identificată fiscal 

prin cod fiscal 28150059 şi înregistrată la Registrul asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 

61/21.11.2017, reprezentată legal prin domnul Ivan-Condrache Laurentiu, în calitate de președinte  

ŞI 

2. _____________________________________________,CIF ________________,cu sediul în 

__________________________,str____________________,nr._____,jud.__________________

___, tel.:_____________________reprezentată legal de________________________,în calitate 

de____________________________________. 

 

II. Constituire 

Prezentul Acord de colaborare se constituie în cadrul proiectului POCU/829/6/13/141999, 

cu titlul „innoCENT Nord-Vest”. 

 

III. Rol 

Prezentul „Acord de colaborare” are rolul de a sprijini şi facilita măsurile de informare pe o arie 

cât mai răspândită și către un public cât mai numeros, ducând la identificarea şi recrutarea grupului 

ţintă prevăzut - 341 PERSOANE CARE DORESC SĂ ÎNFIINȚEZE ÎNTREPRINDERI.  Are rolul 

de a facilita accesul la ocuparea forței de muncă prin PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI  

de a contribuie la facilitarea accesului la ocuparea fortei de munca printr-un ecosistem propriu, 

care va fi focusat pe o revigorare a mediului socio-economic, prin actiuni menite sa consolideze 

increderea in sine in vederea promovarii si stimularii antreprenoriatului in randul grupului tinta 

eligibil si reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor superioare pana la ocuparea pe 

piata muncii a unui loc de munca și în principal la CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 

ÎNTREPRINDERILOR DE A FUNCȚIONA ÎNTR-O MANIERĂ AUTO-SUSTENABILĂ , în 

zona vizată de proiect – regiunea Nord-Vest (judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, 

Salaj si Satu Mare) si la nivelul Regiunii Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, 

Sibiu).  La sediul entității pe care o reprezentați vor putea fi afișate materiale de informare și se 

vor putea organiza întâlniri cu persoane interesate de perspectiva de a-și deschide o afacere- 

întreprindere. 
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IV. Modul de lucru 

Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 

1. Promovarea oportunităţilor oferite de proiect prin afişare la sediul entității materiale de 

informare. 

2. Posibilitatea organizării de întâlniri cu persoane interesate de perspectiva de a-și deschide 

o afacere- întreprindere. 

3. Facilitarea şi sprijinirea măsurilor de informare pe o arie cât mai răspândită și către un 

public cât mai numeros, ducând la identificarea şi recrutarea grupului ţintă prevăzut - 341  

PERSOANE CARE DORESC SĂ ÎNFIINȚEZE ÎNTREPRINDERI. 

 

V. Dispoziţii finale 

Prezentul „Acord de colaborare” nu are implicaţii financiare pentru părţi şi are valabilitate 

de la data semnării lui de către ambele părți până la 31.12.2023. 

Prezentul „Acord de colaborare” a fost semnat azi, _/_/_/_/_/_/_/_/ în 2 exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

Manager de proiect                                                            ______________________________ 

Pobozsnyi Angela-Elisabeta      



 

 

Proiect cofinantat din Fondul European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect:  ,,innoCENT NORD-VEST” 

Axa prioritara 6: Educatie si competente 

Obiectiv Specific (O.S.) 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 

Beneficiar: Asociatia Filantropica  Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul  
 

Anexa 6 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări 

 

 

Subsemnatul(a),________________________________________________________, având CNP  

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  posesor CI seria ____, nr.___________, eliberat la data de 

__/__/__/__/__/__/__/__/ de către _______________________________________________, în calitate 

de membru potenţial în grupul ţintă al proiectului „innoCENT NORD-VEST”, contract 

POCU/829/6/13/141999, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform 

prevederilor Articolului 326 din Codul Penal,  

 

Declar, la completarea prezentei, pe propria răspundere următoarele: 

 

• nu m-am înscris şi nu fac parte din grupul ţintă al unui alt proiect cofinanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: 

Educație și competențe, Obiectiv Specific (O.S.) 6.13: Creșterea numărului absolvenților 

de învățământ terțiar universitar și non universitarcare își găsesc un loc de muncă urmare 

a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, accent 

pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI. 

 

• in urmatori 2 ani voi participa la toate activitatile  din cadrul proiectului si nu voi 

abandona activitatile decat in caz de forta majora. 

 

 

 

 

 

Nume şi prenume: ........................................................................ 

Semnătura: ................................................................................... 

Data: ............................................................................................. 
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Anexa 7 

 

 

 

Declarație pe propria răspundere – curs „Competente Antreprenoriale” 

ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„innoCENT NORD-VEST”, contract POCU/829/6/13/141999 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata.……………............……………………………………............., 

născut/născută la data de .........………………, cu domiciliul  în localitatea 

…………………….………., str.………….....….. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul 

………………, posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria..….. nr. .………..., codul 

numeric personal ...……………………….…………………, declar pe proprie răspundere, ca nu 

am absolvit alt curs de Competente Antreprenoriale acreditat de către ANC. 

 

  

Data…………………..             Semnătura participant ………………… 
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Anexa 8 

Formularul de înregistrare individuală a participanţilor  

la operaţiunile finanţate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: POCU/829/6/13/141999 

Axă prioritară 6: Educație și competențe 

Titlu proiect: „innoCENT NORD-VEST” 
OIR/OI responsabil: OIRPOCU NV 

 

Secţiunea A. La intrarea în operaţiune 

- Date de contact:  

Nume/ prenume__________________________________________________________ 

Adresa domiciliu/ locul de reşedinţa _________________________________________ 

Telefon________________________________  e-mail: __________________________ 

- Data intrării în operaţiune: _____________________________________________________ 

- CNP: 

             

- Zonă:  

 Urban  

Rural 

- Localizare geografică:  

Regiune:....................... 

Judeţ:.................................... 

Unitate teritorială administrativă: ...................................... 

- Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

- Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 şi 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 
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- Categoria de Grup Ţintă din care face parte:                 

______________________________________________________________________________ 

- Situaţia pe piaţa forţei de muncă persoană ocupată: 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Şomer 

 

Şomer de lungă durată 

 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreşcolari, preşcolari, elevi etc.) 

 

Altă categorie de inactivi în afară de cei din educaţie şi formare 

 

- Nivel de educaţie:  

Inscris intr-un program de educatie     

 

Inscris intr-un program de formare     

 

 

Studii Educaţie 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 

 

Participanţi care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

 

Participanţi care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflaţi în întreţinere 

 

Participanţi care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreţinere 

 

Migranţi 

 

Participanţi de origine străină 

 

Minorităţi 

 

Etnie romă 

 

Altă minoritate decât cea de etnie romă 

 

Comunităţi marginalizate 

 

Participanţi cu dizabilităţi 

 

Alte categorii defavorizate 

 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziune alocativă 

 

Niciuna din opţiunile de mai sus 

 

Semnătura participant                                              Semnătura responsabil cu înregistrarea 

participanţilor 

   Data:_________________                                                         Data:_________________                                                                          
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Notă: Prin completarea şi semnarea acestui formular vă exprimaţi consimţământul cu privire la utilizarea şi 

prelucrarea datelor personale. 

Secţiunea B. La ieşirea din operaţiune 

- dată ieşire din operaţiune: 

 

- situaţia pe piaţa forţei de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe contpropriu 

 

Şomer 

 

 

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

 

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

 

- persoană care dobândeşte o calificare la încetarea calităţii de participant 

 

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

 

 - Persoană care desfăşoară o activitate independentă la încetarea calităţii de participant 

 

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

 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educaţie/formare la încetarea calităţii de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calităţii de participant 
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- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calităţii de participant 

 

- Persoană defavorizată care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de 

participant 

 

- Nivel de educaţie:  

Studii Educaţie 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 participanţilor 
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Secţiunea C – Statut pe piaţa muncii la 6 luni de la ieşirea din operaţiune 

 

- Persoană care are un loc de muncă 

 

- Persoană care desfăşoară o activitate independentă 

 

- Persoană a cărei situaţie pe piaţa forţei de muncă s-a îmbunătăţit 

 

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

 

 - Participanţi cu vârsta de peste 54 de ani care desfăşoară o activitate independentă 

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfăşoară o activitate independentă 

 

- Altă situaţie: ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanţilor 
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Formularul de înregistrare individuală a entităţilor sprijinite 

 

Entitate nou creată prin intervenţiile POCU  

Da  

 

Nu 

 

 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Judeţ: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de înregistrare fiscală: 

- Dată intrare în operaţiune: 

- Dată ieşire din operaţiune: 

 

 

Semnătură responsabil cu înregistrarea entităţilor sprijinite 

 
 


