
 

 
 
 
 
 
 

       

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritara 6 – Educatie si competente;  

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobândirii de competente  

si a invatarii pe tot parcursul vietii;  
Prioritatea de investitii 10.iv: Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la 

educatie la piata fortelor de munca si consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme 

de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de invatamânt si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de invatare la locul de munca, inclusiv 

a unor sisteme de invatare duala si programe de ucenicie;  

Obiectivul specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamânt tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca 
urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential 

competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI  

Titlul proiectului ” ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate” 

Contract: POCU/829/6/13/140424 

 

FORMULAR INIȚIAL DE INTENȚIE PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL 

PROIECTULUI  

,, ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate,, 

 

NUME........................................................ PRENUME..................................................... 

CNP..................................................................

1. Gen: 

☐Feminin     ☐Masculin 

 

2. Adresa de e-mail: 

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

3. Număr de telefon: 

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

4. Adresa de domiciliul/reşedința 

(Ţară, judeţ, localitate, stradă, număr, apartament) 

 

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

5. În ce categorie de vârstă vă încadrați?   Precizați vârsta.

☐18-24 ani     ☐25 - 59 ani           ☐60-65ani 

 

6. Aveti domiciliul in Regiunile de implementare ( Nord-Est; Sud –Est; Sud -Muntenia, 

Sud –Vest Oltenia; Vest; Nord -Vest; Centru sau Bucuresti Ilfov) ? 

☐DA ☐NU

   
7. Aveți reședința sau domiciliul în mediul:

☐Urban ☐Rural 

8. Care este statutul dumneavoastră ? 

☐Student ( ISCED 5-7)inmatriculat cel putin 

putin in anul 2 de studii de 

licenta                                                   

☐Doctorand 

☐Cursanti ( ISCED 4 – nivel de calificare 5 

inmatriculat in colegii organizate la nivelul inst.de 

inv.sup)

 

9. Doriți să înființați o afacere  in una din regiunile:  Nord-Est; Sud –Est; Sud -Muntenia, 

Sud –Vest Oltenia; Vest; Nord -Vest; Centru  

☐Da ☐Nu



 

 
 
 
 
 
 

       

 

10. În ce domeniu doriți să înființați afacerea?  

☐Producție 

 

☐Servicii 

 

☐Comerț

11. Deţineţi cunoştinţe de specilitate sau studii în domeniul specific afacerii pe care doriţi 

să o iniţiaţi? 

☐Da ☐Nu

12. Sunteţi interesaţi să participaţi la un curs de formare antreprenorială?

(În cazul unui răspuns afirmativ, specifiaţi forma de învaţare (online sau în sala de curs) 

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

13. Aveţi nevoie de servicii de consiliere, consultanta, mentorat pentru înfiinţarea unei 

afaceri? 

☐Da ☐Nu

14. Sunteți dispus să angajați minim cinci  persoane în cadrul afacerii? 

☐Da       ☐Nu 

 

 

 

 

☐ Declar că am fost informat/ă că aceste date vor fi tratate în mod confidenţial, în conformitate 

cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor  cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

transpusă prin Legea nr. 190/2018, precum și prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea 

nr. 506/2004. 

 

 

Semnatura:  

 

Nume prenume expert,  

                                

Semnatura: 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

Anexa 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 140424 

Axă prioritară 6 – Educatie si competente; 

Titlu proiect: ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU-Regiunea Centru 

 

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   

☐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 personale 

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu 

sunt prelucrate 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 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

       

 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND ACORDUL UTILIZARII DATELOR CU 

CARACTER 

PERSONAL   ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate,,- 140424 

 

 

Subsemnata/ul .........................……............…………………………, CNP 

………………………………… posesor al BI/ CI, cu seria …… nr ……………….. domiciliat in 

localitatea ……………..........……………. declar că sunt de acord cu privire la utilizarea si prelucrarea 

datelor mele personale în cadrul proiectului ,, ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, 

Creativitate,,-, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. 

 

Dau prezenta declaratie cunoscând prevederile art. 292 din Codul Civil privind falsul în declaraţii. 

 

Data      Semnătura participant …………………… 

  



 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

Declaratie de evitare a dublei finantari ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate,,- -140424 

 

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, 

având cunoştinţă de sancţiunile prevăzute de art.292 Cod penal, că fac parte din grupul ţintă 

descris în cadrul proiectului ,, ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate,,-,  iar 

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

activitatile decat in caz de forta majora si nu voi participa la nici un alt proiect finantat prin  

Apelul pentru proiecte POCU/829/6/13/.Schema de ajutor de minimis InnotechStudent - 

POCU 2014-2020, AP6, OS 6. 

 

  

Data…………………..             Semnătura participant ………………… 

 

 

  

Nume si prenume expert: 

 

Semnătura …………............... 

  



 

 
 
 
 
 
 

       

 

CHESTIONAR INITIAL DE IDENTIFICARE A NEVOILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate,,- 140424 

 

 

1. Care este ultima şcoală pe care aţi absolvit-o?  

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

  

2.  Doriti sa infiintati o afacere? 

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

3.  In ce domeniu doriti sa infiintati o afacere? Ce tip de produse sau servicii urmeaza sa 

comercializati / prestati ? 

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

4.  Ce doriti sa achizitionati (preturile aproximative) prin proiect? 

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

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

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

5.  In cat timp veti putea vinde produsele/serviciile dumneavoastra? 

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

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

6.  Care este concurenta dumneavoastra? 

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

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

7.  Cum veti promova afacerea? 

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

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

8.  Cui ii sunt adresate produsele/serviciile dumneavoastra? 

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

9.  Ce resurse proprii puneti la dispozitie? 

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

10.        Credeti ca v-ar ajuta participarea la stagii de practica si de infiintare de intreprinderi simulate, 

in vederea dezvoltarii aptitudinilor antreprenoriale? 

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

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

  



 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

DECLARATIE APARTENENTA GRUP TINTA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate,,- -140424 

 

Subsemnata/ul …………………………..…………………..……, având 

CNP………………………………………. şi CI/BI cu seria ……….. nr ..…………….. domiciliat/ă în 

……..………………..………………………………. declar pe propria răspundere că sunt: 

☐Student ( ISCED 5-7) inmatriculat in anul ......... de studii 

☐Doctorand 

☐Cursant ( ISCED 4, nivel calificare 5) inmatriculat in anul ....... de studii 

 

si îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

a. intenționeaz să înființez o afacere  in una din regiunile: Nord-Est; Sud –Est; Sud -Muntenia, Sud 

–Vest Oltenia; Vest; Nord -Vest; Centru  

b. am peste 18 ani si doresc sa initiez o activitate independenta; 

c. am cetatenie romana si domiciliul stabil în Romania, în regiunea .....................................; 

 

Data…………………..             Semnătura participant ………………… 

 

 

  

Nume si prenume expert: 

 

Semnătura …………............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere – curs „Competente Antreprenoriale” 

ÎN CADRUL PROIECTULUI 

,, ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate,,--140424 

 

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 catre ANC. 

 

  

Data…………………..             Semnătura participant ………………… 

 

 

  

  



 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

PROCES VERBAL DE VALIDARE A DOSARULUI DE 

ÎNREGISTRARE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

 

Nr. 

crt 
DOCUMENTE NECESARE DA/NU 

1 Formular de inscriere initial (de intentie)  

2 Formular de înregistare Grup Țintă (Anexa 8)  

3 Declarație privind evitarea dublei finanțări  

4 
Declarație consimțământ privind acordul utilizării 

datelor cu caracter personal 
 

5 Chestionar initial de identificare a nevoilor  

6 Declaratie apartenenta grup tinta  

7 Copie carte de identitate  

8 
Declaratie propria raspundere curs Competente 

Antreprenoriale 
 

9 Copie certificat de naștere  

10 Copie certificat căsătorie ( după caz)   

11 Documente studii  

12 Adeverință medicală  

13 Dovada apartenenta GT ( carnet student, adeverinta,etc)  

 

 

Validat, 

........................................ - Responsabil GT 

 


