(Anexa 2)

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR
LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Secțiunea A. La intrarea în operațiune
1. Date de contact:
Nume........................................ prenume....................................................., adresa
domiciliu.........................................................................................................
......................................................,locul
de
reședință...............................................
................................................... telefon........................, e-mail...................................
2. Data intrării în operațiune........................
3. CNP....................................................
4. Zonă:
Urban

Rural

5. Localizare geografică:
Regiune: Sud-Vest Oltenia
Județ...................................................
Unitate teritorial administrativă (Oraș/ Comună)................................
6. Gen:
Masculin

Feminin

1. Vârsta:
Sub 25 ani

Între 25 și 54 ani

Peste 54 de ani

CATEGORIA DE GRUP ȚINTĂ DIN CARE FACE PARTE
1. 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 afară de cei din
educație și formare
2. Nivel de educație:
Studii Educație timpurie - preşcolar (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare - de scurtă durată (ISCED 5)
Studii superioare - Licență (ISCED 6)
Studii superioare - Master (ISCED 7)
Studii superioare - Doctorat (ISCED 8)
fără ISCED

3. Persoană dezavantajată1:

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

1

Semnătura responsabil
cu înregistrarea participanților

Persoană care aparține unei categorii ce se confruntă cu dificultăți de intrare pe piața muncii. (Ex: dorește să intre pe piața
muncii și nu a lucrat sau nu a frecventat nici o formă de învățământ pe o perioadă de cel puțin 2 ani, un adult care crește
singur unul sau mai mulți copii, are o vârstă de peste 50 de ani și nu are un loc de muncă, nu a fost angajata pe o perioadă
îndelungată, nu a împlinit vârsta de 25 de ani sau a terminat de maxim 2 ani studiile și nu a fost încă angajată etc.)

