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Anexa 8 

 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR  

LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 

 
Cod SMIS proiect: 132662 

Axă prioritară:6 – Educaţie şi competenţe 

Titlu proiect:Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din 
domeniul drept și administrație publică 

OIR/OI responsabil: Sud-Vest Oltenia 
 
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 
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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 
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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 

 

 

Semnătură participant                  Semnătură 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 
suntprelucrate 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. 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
TITLUL PROIECTULUI: „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept 
și administrație publică” 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
ID PROIECT: POCU/626/6/13/132662 

 

 

 

 
Anexa 1 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ 

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

domiciliul în localitatea………………..…..…....………, str. ……………..…..………………….,nr. ......., bl. 
......., sc. ….., ap. ….….., jud. …………………., CNP …………..………..……..…,posesoare/posesor al 
actului de identitate BI/CI,seria ….. nr.……………,telefon..…………………, solicit înscrierea în grupul 
ţintă din cadrul proiectului „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din 
domeniul drept și administrație publică”, POCU/626/6/13/132662, pentru a beneficia de 
serviciile oferite.  

Declar pe propria răspundere că am fost informat de serviciile oferite în cadrul proiectului 
mai sus menţionat.  

Declar pe proprie răspundere, cunoscând dispoziţiile Art.326 Cod Penal cu privire la 
falsul în declaraţii, că îndeplinesc criteriile de eligibilitate solicitate, încadrându-mă într-unul din 
grupurile de mai jos:  

□ șomer;  
□ șomer de lunga durata;  
□ persoană inactivă;  
□ persoană angajată;  
□ persoană angajată pe cont propriu;  
□ student;  
□ alta categorie de inactivi in afara de cei din educatie si formare  

 
Nume şi prenume: ………………………………….  
Semnătura: …………………………………….........     Data: ………………………. 
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Anexa 2 

 
 

DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA 
ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 
 
 

Subsemnatul/a_______________________________________________, domiciliat/ă 
înlocalitatea ______________________________ judeţul ____________________ strada 
___________________ _____________________, posesor/posesoare al CI/BI, seria_____, 
nr.______________, eliberat de ___________________________________________, la data 
de______________________, CNP_____________________________________, beneficiar al 
sprijinului din cadrul proiectului „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți 
din domeniul drept și administrație publică, POCU/626/6/13/132662”, îmi exprim acordul cu 
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul acestui proiect.  

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul proiectului, de 
către Beneficiar Facultatea de Drept a Universității din Craiova și partenerii săi: Baroul Dolj – 
Partener 1. 

Declar că sunt de acord ca fotografiile/înregistrările audio-video care se vor realiza în 
cadrul proiectului să fie utilizate de către Beneficiar și Parteneri în scopul promovării activităților 
desfățurate în proiect și că sunt de accord să fie utilizate și publicate în materialele publicitare 
audio/video, presa scrisă, aferente și/sau în legătură cu proiectul.  

Am fost informat că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 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), de către 
operatorul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE DREPT.  
 
Data,            Semnătura, 
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Anexa 3 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI 

FINANŢĂRI 
 
 

Subsemnatul(a)_________________________________________________, cu domiciliul în 
localitatea_________________________, str.________________________________, nr.______, 
bl.____________, sc.________, ap.______, județ___________________, posesor al B.I./C.I, 
seria_____, nr._______________, eliberat de_________________________________________ la 
data de_______________________, data/locul nașterii_______________________________ 
_____________, CNP__________________________________, absolvent(a) al(a) (ultima instituție de 
învățământ absolvită) __________________________________________________  

declar pe proprie răspundere ca în prezent nu beneficiez de nici o altă finanţare 
europeană prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 pentru activităţi similare cu cele 
ale proiectului „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul 
drept și administrație publică, POCU/626/6/13/132662”. 
 

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;  

- acordarea de despăgubiri financiare către UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE 
DREPT, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul 
descoperirii falsului.  
 
 
Data            Semnătura 
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Anexa 4 

 
FORMULAR CENTRALIZATOR DATE STUDENT 

 
Nr. 
crt. 

Centralizator date student 

 

Rubricile vor fi completate olograf de către 
student 

1 Nume și prenume student:  

2 Telefon:  

3 Email:  

4 Anul de studii curent și grupa:  

5 Student integralist: Da  □ Nu  □ 

6 Student neintegralist: 

(Se va preciza numărul de credite ECTS 
acumulate în anul anterior de studii) 

 

7 Media generală a ultimului an de studii:  

 

 

Subsemnatul (nume, prenume) .................................... cunoscând că falsul în declaraţii este 

pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria 

răspundere că datele completate în prezentul formular corespund cu realitatea.   

Nume, prenume 

 

Semnătura 
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Anexa 5 
 

 
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT PRIVIND PARTICIPAREA LA A3.6. 

 

Subsemnatul/a ………..………………………………………………………………………………., student în cadrul 

Universității din Craiova – Facultatea de Drept, în situația în care voi fi selectat în cadrul grupului-

țintă al proiectului „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul 

drept și administrație publică”, ID PROIECT: POCU/626/6/13/132662, declar pe propria răspundere 

că voi participa la toate activitățile specifice A3.6: Implementarea de programe de învățare prin 

experiență practică (stagii de practică) la potențiali angajatori pentru studenți selectați din 

domeniul drept și administrație publică licență și master, conform programărilor realizate în 

proiect. 

 

Data: 

 

 

Semnătura, 
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Anexa 6 

 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT PRIVIND PARTICIPAREA LA A6.2. 

 
 

Subsemnatul/a ………..………………………………………………………………………………., student în cadrul 

Universității din Craiova – Facultatea de Drept, în situația în care voi fi selectat în cadrul grupului-

țintă al proiectului „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul 

drept și administrație publică”, ID PROIECT: POCU/626/6/13/132662, declar pe propria răspundere 

că voi participa la toate activitățile specifice A6.2: Implementarea unui Program de formare de 

competențe antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI adresate studenților, conform programărilor realizate în proiect. 

 

Data: 

 

 

Semnătura, 

 


