Aprobat,
Manager de proiect
Formular individual de înregistrare în grupul ţintă
Cod proiect: POSDRU/97/6.3/S/64240
Titlu proiect: ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat
Reprezentant legal/Coordonator proiect: Maria ANDRONIE
Axa Prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniu Major de Intervenţie: 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr.
506/2004.

I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume)____________________________________________________
CNP ___________________________________________________________________________________
fiul / fiica lui ____________________________________ şi a _____________________________________
locul naşterii: judeţ _______________________, localitate _______________________________________
data naşterii: ziua ___________________ luna _________________________ anul ___________________
adresa domiciliu: judeţ __________________________ localitate __________________________________
str ______________________________________________________ nr ___________________________
Telefon:_______________________________ E-mail:___________________________________
I.2. Gen:

Masculin

I.3. Naţionalitate:

Feminin
română

alta(specificaţi) ______________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
sub 15 ani
15 – 24 ani
25 – 54 ani
55 – 64 ani
peste 64 ani
I.5. Locul de reşedinţă:

rural

urban

NOTĂ: Prezentul „Formular individual de înregistrare în grupul ţintă” împreună cu „CHESTIONARUL DE EVALUARE PRELIMINAR”
completate cu datele solicitate se vor trimite scanat prin E-mail la adresa ProFeminAntrep@spiruharet.ro, pfa@spiruharet.ro
sau FAX, la numărul 021 312 2217. De asemenea, formularele pot fi depuse la unul din Centrele Tehnologice ale Universităţii
SPIRU HARET deschise în fiecare capitală de judeţ (adresele centrelor se află pe site-ul dedicat proiectului:
www.ProFeminAntrep.ro/centre-regionale) sau prin poştă sau curier la sediul proiectului din Str. Italiană, Nr. 28, Et. 1, Sectorul
2, Bucureşti. După înregistrarea cererii dvs. veţi fi contactată de un membru al echipei proiectului pentru programare la curs în
ordinea datei de inscriere.
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II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):
Instituţie de învăţământ superior
 Licenţă
 Masterat
 Doctorat
 post-doctorat
Unitate de învăţământ terţiar non-universitar
 Şcoală post-liceală
 Şcoală de maiştri
Unitate de învăţământ secundar
 Învăţământ secundar superior
Ciclul superior al liceului (diploma
bacalaureat sau adeverinţă absolvire
12 clase, treapta II)
Filiera teoretică
Filiera tehnologică
Filiera vocaţională
 Învăţământ secundar inferior
o Ciclul inferior al liceului (treapta I)
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocaţională
o Anul de completare
- Filiera tehnologică – ruta
progresivă
o Şcoala de arte şi meserii
Filiera tehnologică – ruta
progresivă de calificare
o Ciclul gimnazial
o

 Învăţământ primar
Fără şcoală absolvită
III. Statutul pe piaţa muncii:
Persoană activă


Persoană ocupată
-salariat (angajat)
-întreprinzător privat (patron)
-lucrător pe cont propriu
-membru al unei societăţi agricole/cooperative
-lucrător familial în gospodăria proprie
-altă situaţie (de specificat)



Şomeri, din care:
-şomeri înregistraţi, din care:
-şomeri de lungă durată
-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui
loc de muncă, din care:
-şomeri de lungă durată

NOTĂ: Prezentul „Formular individual de înregistrare în grupul ţintă” împreună cu „CHESTIONARUL DE EVALUARE PRELIMINAR”
completate cu datele solicitate se vor trimite scanat prin E-mail la adresa ProFeminAntrep@spiruharet.ro, pfa@spiruharet.ro
sau FAX, la numărul 021 312 2217. De asemenea, formularele pot fi depuse la unul din Centrele Tehnologice ale Universităţii
SPIRU HARET deschise în fiecare capitală de judeţ (adresele centrelor se află pe site-ul dedicat proiectului:
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III. Statutul pe piaţa muncii (continuare):
Persoană inactivă, din care:
-elevi
-studenţi
-persoane casnice
-întreţinuţi de alte persoane
-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii private
-alte situaţii (de specificat)
IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil:
Persoane de etnie romă
Persoane cu dizabilităţi
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituţionalizat de protecţie a copilului
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Familii monoparentale
Copii în situaţii de risc
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
Femei
Persoane aflate în detenţie
Persoane anterior aflate în detenţie
Delincvenţi juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fără adăpost
Victime ale violenţei în familie
Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa
profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.)
Imigranţi
Refugiaţi
Persoane care solicită azil
Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc în comunităţi izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaţionale
Altele (de specificat)
Prin completarea prezentului Formular individual de înregistrare, îmi exprim consimţământul asupra prelucrării şi
utilizării datelor personale de către Universitatea Spiru Haret în scopul implementării activităţilor proiectului
finanţat prin Fondul Social European – POSDRU/97/6.3/S/64240 „ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse
în antreprenoriat”.
Am luat cunoştinţă de faptul că în situaţia în care voi fi selecţionată în grupul ţintă am obligaţia:
• să respect programul de lucru stabilit şi să particip la activităţile indicate de formator pe durata cursului de
formare profesională - Competenţe antreprenoriale;
• să respect regulamentul de ordine interioară al Universităţii Spiru Haret;
• să frecventez cursurile de iniţiere în antreprenoriat desfăşurate în cadrul proiectului;
• să respect normele de securitate şi sănătate în muncă;
NOTĂ: Prezentul „Formular individual de înregistrare în grupul ţintă” împreună cu „CHESTIONARUL DE EVALUARE PRELIMINAR”
completate cu datele solicitate se vor trimite scanat prin E-mail la adresa ProFeminAntrep@spiruharet.ro, pfa@spiruharet.ro
sau FAX, la numărul 021 312 2217. De asemenea, formularele pot fi depuse la unul din Centrele Tehnologice ale Universităţii
SPIRU HARET deschise în fiecare capitală de judeţ (adresele centrelor se află pe site-ul dedicat proiectului:
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• să completez Chestionarul de evaluare la înscrierea în grupul ţintă şi a celui de la finalizarea cursului de
formare profesională.
Am luat cunoştinţă de faptul că, în situaţia în care voi promova examenul de încheiere a cursului de formare
profesională - Competenţe antreprenoriale, voi beneficia de:
• diplomă CNFPA recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi la nivel european;
• subvenţie (impozabilă) pentru participarea la cursul de formare profesională - Competenţe antreprenoriale,
constând în sume de bani nerambursabile, prevăzute pentru creşterea motivaţiei prin mijloace materiale, de a
participa la cursul de formare şi la susţinerea examenului de promovare a acestuia;
• posibilitatea de participare şi câştigare a concursului „Premiul pentru iniţiativa antreprenorială feminină”
constând în alocarea unei sume de bani pentru asistenţă juridică în iniţierea unei afaceri şi asistenţă financiarcontabilă, în primele 6 luni de funcţionare a acesteia.
Notă:
La prezentul formular se anexează, în funcţie de apartenenţa la grupul ţintă, următoarele documente:
STUDENTĂ:

-

Copie BI / CI
Adeverinţă student (sau copie după carnetul de student vizat la zi)

ANGAJATĂ:

-

Copie BI / CI
Adeverinţă angajat (sau copie după legitimaţia de serviciu vizată la zi)

ANGAJATĂ PE CONT PROPRIU:
Copie BI / CI
Copie a certificatului de înregistrare / autorizaţie ca Persoană Fizică Autorizată / Întreprindere
Individuală
Declaraţie pe propria răspundere privind activităţile independente desfăşurate prin contracte de
prestaţii civile
PERSOANĂ INACTIVĂ – CASNICĂ:
Copie BI / CI
Declaraţie pe propria răspundere că este casnică
ŞOMER / ŞOMER DE LUNGĂ DURATĂ:
Copie BI / CI
Adeverinţă de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă

Declar că nu am mai făcut parte din grupul ţintă al unui proiect similar cu finanţare din fonduri europene.

Subsemnata
(Nume Prenume) ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Subsemnatul(a)
(Nume Prenume)... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul
Penal, declar pe propria răspundere că datele completate
în prezentul formular corespund cu realitatea.

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul
Penal, declar pe propria răspundere că datele din
prezentul formular au fost completate în faţa mea.

Nume prenume
Semnatura,

Nume prenume
Semnatura,

NOTĂ: Prezentul „Formular individual de înregistrare în grupul ţintă” împreună cu „CHESTIONARUL DE EVALUARE PRELIMINAR”
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2, Bucureşti. După înregistrarea cererii dvs. veţi fi contactată de un membru al echipei proiectului pentru programare la curs în
ordinea datei de inscriere.
Ver.: 01.2013

4

CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINAR
pentru înscrierea în grupul ţintă şi participarea la cursul de
formare profesională – Competenţe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului

POSDRU/97/6.3/S/64240 „ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii
de şanse în antreprenoriat”
1. În ce domeniu de activitate aţi activat/activaţi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. În ce domeniu de activitate aţi dori să activaţi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Aţi dori să lucraţi ca angajat sau să dezvoltaţi propria afacere?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Consideraţi utile pentru cariera dumneavoastră profesională cunoştinţele care urmează
să le dobândiţi în domeniul antreprenorial?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. În familia dumneavoastră există persoane care activează în domeniul care vă preocupă?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOTĂ: Prezentul „Formular individual de înregistrare în grupul ţintă” împreună cu „CHESTIONARUL DE EVALUARE PRELIMINAR”
completate cu datele solicitate se vor trimite scanat prin E-mail la adresa ProFeminAntrep@spiruharet.ro, pfa@spiruharet.ro
sau FAX, la numărul 021 312 2217. De asemenea, formularele pot fi depuse la unul din Centrele Tehnologice ale Universităţii
SPIRU HARET deschise în fiecare capitală de judeţ (adresele centrelor se află pe site-ul dedicat proiectului:
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6. În ce domeniu aţi dori să iniţiaţi o afacere proprie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. În ce zonă geografică aţi dori să vă dezvoltaţi o afacere?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Consideraţi că aveţi cunoştinţele necesare dezvoltării unei afaceri în domeniul pe care îl doriţi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Consideraţi că afacerea pe care doriţi să o dezvoltaţi ar avea succes în zona geografică preferată?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Consideraţi că vă este utilă consultanţa juridică şi financiar-contabilă oferită în cadrul proiectului
din fonduri europene, pentru dezvoltarea unei afaceri proprii, dacă participaţi la cursurile de
formare profesională – Competenţe antreprenoriale?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informaţii despre organizarea cursului
am obţinut din urmatoarele surse:

Web site:
Flier/afiş:

;
;

TV:
Radio:

;
;

e-mail:
Presă:

;
;

Pentru înscriere la curs am fost îndrumată de dl./dna. _________________________________________
Optez să particip la curs în una din lunile:

Nume Prenume,

2011
2012
2013
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