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ANEXA 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: POCU 626/6/13/130510 

Axă prioritară:  6 - Educație și competențe 

Titlu proiect:  Practica Inovativă a Studenților - UDC 

OIR/OI responsabil: Regiunea Centru 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 

Date de contact:   

*Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

Nume .................., Prenume  .................. 

Adresa de domiciliu  

Localitatea .................., Județul .................. 

Adresa (strada, nr., bloc, ap. etc):  .................. 

Adresa de reședință (numai dacă este diferită de cea de domiciliu) 

Localitatea .................., Județul .................. 

Adresa (strada, nr., bloc, ap. etc):  .................. 

Telefon .................. 

Adresa de E-mail .................. 

Data intrării în operațiune:  

CNP: ..................     

Zonă:  .................. 

Localizare geografică:  

Regiune: Centru 

Județ:  .................. 

Unitate teritorial administrativă: .................. 
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Gen: .................. 

Vârsta: .................. 
 

Categoria de Grup Țintă din care face parte: student al Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu 
Mureș 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată: Alegeți un element. 

Nivel de educație: Alegeți un element. 

Persoană dezavantajată:  Alegeți un element.  

☐ 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 

                                                                 

Semnătura participant                  Semnătura 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 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. 
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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 

Subsemnatul(a) .................., având CNP .................., posesor CI seria .................., nr. .................., 

eliberat la data de Faceți clic sau atingeți pentru a introduce o dată. de către .................., în calitate de 

candidat, pentru a fi inclus în cadrul grupului țintă al proiectului ”Practica inovativă a studenților - UDC” 

(POCU 626/6/13/130510), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform 

prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că, la completarea prezentei:  

☐ nu m-am înscris și nu fac parte din grupul țintă al unui alt proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 6 

☐ nu beneficiez de finanțare pentru derularea stagiilor se practică, conform planurilor de învățământ 

din alte fonduri publice 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de care am 

beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri către beneficiarul 

și/sau partenerului proiectului, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit în 

cadrul proiectului ”Practica inovativă a studenților - UDC” până la momentul descoperirii falsului. 

 

Nume, prenume  .................. 

Semnătura ……………………………………………. 

Data: Faceți clic sau atingeți pentru a introduce o dată. 
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DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 

 

Subsemnatul/a .................., legitimat cu C.I.  seria .................., nr. .................., CNP ..................,  

în calitate de membru al Grupului Țintă în cadrul proiectului ”Practica inovativă a studenților - UDC” 

(POCU 626/6/13/130510) îmi exprim consimțământul expres și neechivoc asupra colectării, prelucrării și 

utilizării datelor mele personale, în conformitate cu legislația națională şi europeană în vigoare, prin 

orice mijloace, în scopul  realizării obiectivelor proiectului, de către Universitatea ”Dimitrie Cantemir” 

din Târgu Mureș, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman şi de către 

orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile 

în cadrul proiectului mai sus menționat. 

     Sunt informat de către beneficiar - că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile Legii 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 ale 

Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  

       Cunosc și faptul că în conformitate cu legea sus menționată beneficiez de dreptul de acces și de 

intervenție asupra datelor, consimțământul putând fi revocat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o 

notificare gratuită către beneficiar. 

 

 

Data Faceți clic sau atingeți pentru a introduce o dată.       

 Semnătura…………….. 
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Anexa 4 

 
 

 
 
 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 
 

 
 Subsemnatul(a) .................., având CNP .................., posesor CI seria .................., nr. .................., 

eliberat la data de Faceți clic sau atingeți pentru a introduce o dată.  de către .................., declar 

că, în cazul în care sunt selectat în grupul țintă al proiectului ”Practica inovativă a studenților - UDC” 

(POCU 626/6/13/130510), sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuțiile aferente 

acestei calității. 

  

 

 

 

Data Faceți clic sau atingeți pentru a introduce o dată.       

 Semnătura…………….. 
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CHESTIONAR DE IDENTIFICARE A NEVOILOR  

Chestionarul de faţă se adresează studențiilor şi are ca scop identificarea preferinţelor şi opiniilor 

acestora cu privire la criteriile şi condiţiile de participare la programele de practică.   

Vă mulţumim!  

  

1. În vederea alegerii unui traseu profesional optim, considerați că aveți nevoie de consiliere și 

orientare în carieră? .................. 

 

2. Care considerați că sunt nevoile dv. de consiliere a carierei în acest moment? 

☐ sprijin în luarea deciziei de alegere a profesiei; 

☐ informare cu privire la oferta de pe piața muncii;  

☐ să mă cunosc mai bine;  

☐ sprijin în realizarea unei scrisori de intenție, CV sau pregătirea pentru interviu;  

☐ planificarea carierei;  

☐ stil de viață. 
 
3. În ce măsură considerați că sunt importante pentru reușita în viață, activitățile de consiliere și 

orientare profesională? 

☐ într-o mică măsură; 

☐ într-o măsură moderată;  

☐ într-o mare măsură. 
 

4. Ce motive vă determină să participaţi la programele de practică? (puteţi alege mai multe variante de 

răspuns):  

☐ nevoia de a dobândi noi competenţe  profesionale; 

☐ dorinţa de a-mi dezvolta competenţe utile în plan personal;  

☐ calitatea formatorilor/experţilor;  

☐ recomandări ale colegilor;   

☐ alte motive, care? ..................  
 

5. Care sunt pentru dvs. cele mai importante criterii în alegerea unui program? (alegeţi maxim 3 

variante de răspuns):    

☐ participanții;  

☐ tematica; 

☐ durata;  

☐ perioada de desfăşurare;  
 

☐ certificarea;   

☐ alte criterii, care? .................. . 
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6. În opinia dvs., cum ar putea contribui angajatorii la îmbunătățirea activității de consiliere și 

orientare profesională a studenților? 

☐ să ofere cursuri de formare continuă;  

☐ să organizeze întâlniri cu studenții; 

☐ să organizeze stagii de practică; 

☐ să organizeze stagii de internship; 
 

7. Enumerați 3 aspecte pe care le-ați aprecia în cadrul unui program de învățare la locul de muncă, 

având în vedere facilitarea inserției pe piața muncii:  

1. ..................  

2. ..................  

3. ..................  

8. În ceea privește organizarea proiectului, ce tip de învățare ați prefera să urmați? Ordonaţi 

preferinţele pe o scală de la 1 (cel preferat)  la 6 (cel mai puţin preferat). 

.................. tradiţional, care presupune prezenţa fizică la locul de muncă pe întreaga durată a acestuia;  

.................. la distanţă, care presupune în special muncă individuală şi anumite întâlniri cu formatorii;  

.................. on-line (prin Internet), care nu necesită întâlniri de tipul faţă-în-faţă între cursanţi şi 

formatori;  

.................. o combinaţie între cursul tradiţional şi cel la distanţă;  

.................. combinaţie între cursul tradiţional şi cel online (prin Internet);  

.................. alt tip de progam, care ?  .................. 

 

9. Odată cu finalizarea studiilor, doriți să vă angajați în domeniul în care ați absolvit studiile 

universitare? 

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

 

Nume si prenume .................. 

Facultatea: .................. 
Nivel: .................. 
Specializarea: .................. 
Anul de studii: .................. 
 
Date privind locul de muncă (vor completa doar cei angajați): 

Locul de muncă: .................. 
Funcția/postul ocupat: .................. 

 

Observaţii  

În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte, pe care le consideraţi importante din 

perspectiva preferinţelor pentru propria învățare şi pe care doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi 

în spaţiul de mai jos:  

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


