
 
  

 

 

 

Anexa 8 

 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 106285 

Axă prioritară:3 

Titlu proiect: Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii 

Nord-Est ASTRE-NE 

OIR/OI responsabil: Nord-Est 

 

Secțiunea A. 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 

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 

 

Data                                                                  

Semnătura participant                                                Semnătura responsabil cu 
înregistrarea participanților 



 
  

 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea 

și prelucrarea datelor personal 

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 

 

- 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 

  



 
  

 

 

 

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: ...................................................... 

 

 

 

 

                                                 Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

  



 
  

 

 

 

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 



 
  

 

 

 

Anexa 1  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară: 3  

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, 

inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare  

Titlul proiectului: „“Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est 

ASTRE-NE”  

Contract nr. POCU/82/3/7/106285 

 

Declarația de eligibilitate 

 

Subsemnatul/subsemnata..........................................................................., născut/ă la data 

de…................................................,domiciliat/ă/reşedinţa în localitatea.........................................., 

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

judeţul ….............................., posesor/e al/a actului de identitate ........, seria. …..., nr. …........., 

CNP …...................................................., declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate necesare participării la activitățile organizat în cadrul proiectului “Antreprenoriat 

Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE” (ID 106285)”, și 

anume: 

 ultimele studii absolvite sunt ____________________________; 

 am statut de:  

   [  ]   Şomer       

[  ]   Angajat 

[  ]   Angajat pe cont propriu    

[  ]   Persoană inactivă 

[  ]   Șomer de lungă durată 

     [  ]   Altă categorie __________  

 nu am participat/nu particip la alte programe de formare profesională in domeniul „Competente 

antreprenoriale”, finanțate din fonduri europene sau bugetul asigurărilor sociale 
 

Nota: Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine următoarele consecinţe:  

- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul descoperirii falsului si, acordarea de despăgubiri 

financiare către ______________________________ constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul 

descoperirii falsului. 

         Semnătura 

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

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



 
  

 

 

 

Anexa 2 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară: 3  

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de 

întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii 

inovatoare  

Titlul proiectului: „“Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii 

Nord-Est ASTRE-NE”  

Contract nr. POCU/82/3/7/106285 

 

 

Declarația de angajament 

 

Subsemnatul/subsemnata..........................................................................., născut/ă la data 

de…................................................,domiciliat/ă/reşedinţa în localitatea.........................................., 

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

judeţul ….............................., posesor/e al/a actului de identitate ........, seria. …..., nr. …........., 

CNP  

…...................................................., în situația în care sunt selectat pentru participarea la 

activitățile organizate în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea 

Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE” (ID 106285)”, mă angajez: 

 să particip la procesul de informare la datele și intervalul stabilit;  

 să particip la cursurile organizate la datele și intervalul stabilit; 

 să respect clauzele contractului de cursant, încheiat cu furnizorul de formare autorizat; 

 să asigur informarea organizatorilor cursurilor despre orice situație neprevăzută ce ar putea 

să afecteze participarea mea la formare; 

 să urmez practica așa cum este prevăzută în programul de formare; 

 să susțin examenul de absolvire a cursului conform metodologiei. 

 

         Semnătura 

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

 

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

  



 
  

 

 

 

Anexa 3  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară: 3  

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de 

întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii 

inovatoare  

Titlul proiectului: „“Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii 

Nord-Est ASTRE-NE”  

Contract nr. POCU/82/3/7/106285 

 

 

Declarația de intentie 

 

Subsemnatul/subsemnata..........................................................................., născut/ă la data 

de…................................................,domiciliat/ă/reşedinţa în localitatea.........................................., 

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

judeţul ….............................., posesor/e al/a actului de identitate ........, seria. …..., nr. …........., 

CNP …...................................................., în situația în care sunt selectat pentru participarea la 

activitățile organizate în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea 

Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE” (ID 106285)”, intentionez sa: 

- Infiintez o întreprindere non-agricola in mediul urban din regiunea Nord-Est 
- activitatea economica va fi in domeniul: ……………………………………… 

 Producție (alta decât IT) 

 Tehnologia informației și comunicațiilor 

 Comerț 

 Servicii 
- Am experienta in domeniul in care vreau sa imi creez afacerea     DA /                 NU 

- Am studii in domeniul in care vreau sa imi creez afacerea      DA /                 NU 

- Am / am avut o afacere in domeniul in care vreau sa imi creez afacerea    DA/                  NU 

- Sunt dispus/a sa creez minim 2 locuri de munca in afacerea mea                        DA/                  NU 

- In cazul in care fondurile europene sunt insuficiente, ma gandesc si la contractarea unui credit sau la investirea economiilor 

proprii                                                      DA/                 NU 
 

Nota Am luat la cunostinta cerinta expresa din Ghidul solicitantului – Conditii Specifice România Start Up Plus al acestui apel de 

proiecte privind faptul ca persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura 

altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție. 

         Semnătura 

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

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



 
  

 

 

 

Anexa 4  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară: 3  

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de 

întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii 

inovatoare  

Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii 

Nord-Est ASTRE-NE”  

Contract nr. POCU/82/3/7/106285 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

Prin prezenta, subsemnatul(a) ,________________________________________________, 

domiciliat în _______________________________________________________________, 

CNP_______________________________, în calitate de participant la procedura de identificare, 

recrutare si selectie grup tinta, declar ca prin participarea mea în proiectul “Antreprenoriat 

Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE”,  ID 106285, 

îmi dau acordul pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în interesul proiectului, 

date cuprinse în Formularul de înregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin 

POCU 2014-2020 si in anexele aferente procedurii susmentionate.  

Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 

326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate corespund cu realitatea.   

Nume şi prenume: 

Semnătura, 

 

Datele cuprinse in formularele si anexele completate,  vor fi tratate confidential in conformitate cu prevederile Directivei CE195/46 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, 

transmisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie 

a acestor date cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004. 

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



 
  

 

 

 

Anexa 5  

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară: 3  

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de 

întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii 

inovatoare  

Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii 

Nord-Est ASTRE-NE”  

Contract nr. POCU/82/3/7/106285 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE  

PRIVIND STATUTUL PE PIATA MUNCII 

 

Prin prezenta, subsemnatul(a) ,________________________________________________, 

domiciliat în _______________________________________________________________, 

CNP_______________________________, în calitate de participant la procedura de identificare, 

recrutare si selectie grup tinta, declar ca prin participarea mea în proiectul “Antreprenoriat 

Sustenabil pentru TRansformarea Economică a Regiunii Nord-Est ASTRE-NE”,  ID 106285, 

declar ca  

- Nu sunt angajat, 

- Nu sunt angajat pe cont propriu, 

- Nu sunt somer inregistrat la AJOFM-Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca. 

 

Nume şi prenume: 

Semnătura, 

 

 

 

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


