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Anexa 1 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

- Instrucțiuni de completare - 

 

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de completare specificate mai jos, pentru fiecare secțiune. 

 

Cod SMIS proiect: POCU 89/3/7/106528 

Axă prioritară: Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți  

O.S 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din 

zona urbană, program Diaspora Start-Up 

Titlu proiect: Titlu: Antreprenor ACASĂ 

OIR/OI responsabil: OI REGIUNEA NORD-VEST 

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

- Date de contact: (Datele de mai jos se vor completa în conformitate cu datele din cartea de 

identitate sau pașaport) 

Nume, prenume 

Adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail: 

- Data intrării în operațiune: (data completării formularului) 

- CNP: (Cod Numeric Personal înscris în cartea de identitate) 

- Zonă:  (se va completa zona de domiciliu) 

 Urban  

  

Rural 

- Localizare geografică: (se va completa localizarea geografică de domiciliu)  

 Regiune (ex. Nord-Vest, Centru, Nord-Est, etc)1 

                                                             

1 Regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj. Regiunea Centru: Alba, Brașov, Covasna, 

Harghita, Mureș și Sibiu. Regiunea Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Regiunea Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Olt și Vâlcea. Regiunea Sud - Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Regiunea 

Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. Regiunea Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. 
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 Județ 

 Unitate teritorial administrativă (ex: orașul X, comuna Y, satul Z) 

 

- 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 (persoană care are un contract de muncă legal) 

 

 Angajat pe cont propriu (persoană care își desfășoară activitatea 

în unitatea proprie sau într-o afacere individuală și plătește taxele 

și impozitele prevăzute de lege) 

 

 Șomer (persoanele care nu au loc de muncă și nu realizează 

venituri și sunt în căutarea unui loc de muncă. Aceste persoane pot 

primi sau nu indemnizație de șomaj) 

 

 Șomer de lungă durată (acea persoană care este șomer pe o 

perioada mai mare de 12 luni în cazul persoanelor cu vârsta peste 25 ani 

și pe o perioada de 6 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 

16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani) 

 

 Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, 

elevi etc.) (Este  persoana  care  se  regăsește  într-una  din  următoarele  

situații: persoane casnice,  întreținuți  de  alte  persoane,  întreținuți  de  

stat  sau  de  alte  organizații private, elevi, studenți, alte situații) 
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 Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și 

formare 

 

- Nivel de educație:  

 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5) – (învățământ superior de scurtă durată) 

Studii superioare (ISCED 6) –(licență sau nivel echivalent) 

Studii superioare (ISCED 7) – (master sau nivel echivalent) 

Studii superioare (ISCED 8) – (doctorat sau nivel echivalent) 

fără ISCED – fără studii 

 

- Persoană dezavantajată:   

Da 

 

NU 

 

(Sunteți persoană dezavantajată dacă vă încadrați într-una din categoriile de mai jos) 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în 
întreținere 
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Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil 
aflat în întreținere 

 

Migranți (persoana care locuiește în străinătate la momentul completării formularului) 

 

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 cu caracter personal 


