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Anexa 1 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ 
 

Subsemnata/ul _______________________________________________________________________,  

CNP _______________________________________, posesor al BI/CI cu seria ______, nr. 

_________________, cu domiciliul în localitatea __________________________________, str. 

______________________________, nr. _______, bl. ______, sc. _______, ap. ______, județ 

_______________________, student în anul_____ Ia Facultatea _________________________________, 

Universitatea__________________________________________________________________________  

➢ Ocupația actuală______________________________________________________  

➢ Ideea de afacere_________________________________________________________________ 

 

Forma de organizare a afacerii  

CAEN  

Număr de persoane angajate  

Avantajele competitive  

Caracterul inovativ al afacerii  
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Domeniul de dezvoltare clasic sau 

de specializare inteligenta 

 

 

Motivatia pentru participarea la curs si pentru demararea unei afaceri: 

   

 

Prin completarea Formularului de înscriere va rog a-mi aproba înscrierea in grupul țintă in cadrul  

proiectului ,,Dezvoltarea antreprenoriatului competetitiv și inovativ” ID proiect 142019 cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, contract POCU 

829/6/13/142019.  

 

Data: ____/____/______                                                  Semnătura participant,  

                                                                                        ________________________  

 

 

 

 

 

Aplicarea chestionarului si prelucrarea datelor se realizeaza respectand legea NR. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 3ee ace priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia 

datelor). 
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ANEXA 8 

 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR 

LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 
 

Cod SMIS proiect: 142019 

Axă prioritară:  …………….. 

Titlu proiect:  Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv si inovativ 

OIR/OI responsabil: OIR NORD-VEST 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

Informații personale:  

Date de contact: Nume si prenume …………………………………………………………………………………………………………. 

adresa de domiciliu ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

locul de reședință ……………………………………………………..………………………… telefon………………………………………. 

 e-mail………………………. 

Data intrării în operațiune: …………………………………………….. 

CNP:  ……………………………………………………………. 

Zonă:    

Urban     Rural 

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….. 

Județ:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativa: ………………………………………………………… 

Gen: 

Masculin Feminin   
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Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani
 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 si 54 ani
 

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
 

Somer
 

Somer de lungă durată
 

Persoană inactiva (inclusive copii ante-prescolari, prescolari, elevi etc.)
 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educatie si formare
 

 

Nivel de educație:  

Studii Educatie 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
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Persoană dezavantajată:   

Da
 

Nu
 

Participanti care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
 

Participanti care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflati în întretinere
 

Participanti care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întretinere
 

Migranti
 

Participanti de origine straină
 

Minoritati
 

Etnie romă
 

Alta minoritate decât cea de etnie romă
 

Comunităti marginalizate 
 

Participanti cu dizabilităti
 

Alte categorii defavorizate
 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativa
 

                 

                                          

Semnătură participant    ……………………………………      

Data: ………………………. 

 

Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților ………………………………………………  

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 înregistrare individuala și nu sunt 
comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
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ANEXA 2 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 
PERSONALE 

 
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, UNIVERSITATEA ”BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-

NAPOCA are obligația de a prelucra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate mai jos, 

datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. UNIVERSITATEA ”BOGDAN VODĂ” DIN 

CLUJ-NAPOCA, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal colectate direct de la 

dumneavoastră prin mijloace automatizate și/sau manuale. 

Datele cu caracter personal colectare sunt: nume, prenume, C.N.P, C.I, domiciliu, număr de 

telefon, adresă de email, etnie și nivel de studiu. 

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră, este in legătură cu respectarea prevederilor legale, în 

ceea ce privește participarea la activitățile proiectului. Vă informăm cu privire la faptul că sunteți obligat(ă) 

să furnizați datele cu caracter personal solicitate de către UNIVERSITATEA ”BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-

NAPOCA, refuzul dumneavoastră determinând imposibilitatea participării la activitățile proiectului.  

Perioada de stocare a acestor date în sistem este stabilită de legislația în vigoare, inclusiv cea 

privind arhivarea, respectiv până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toată durata 

necesară folosirii acestora, astfel cum este stabilit de legislația în vigoare sau de către autoritățile 

competente în domeniu. 

În prezent, obligația legală de păstrare a datelor cu caracter personal este de 10 ani de la data 

finalizării proiectului de către dumneavoastră, respectiv 31 DECEMBRIE 2033. După expirarea termenului 

de arhivare, datele vor fi șterse în mod ireversibil. 
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Subsemnatul/Subsemnata _________________________________________, domiciliat în județul 

__________________, localitatea _____________________________________, 

CNP ____________________________________, îmi exprim consimțământul în mod expres ca echipa de 

implementare a proiectului ,,Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv si inovativ” ID proiect 142019, să 

prelucreze datele mele cu caracter personal, rezultate din prezenta declarație sau existente în baza de 

date a proiectului mai sus menționat. 

 

Data: ____/____/______                                                                                                                   DE ACORD, 

Semnătura participant,                                                                                           

 

________________________  
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ANEXA 3  

 

ACORD FOTOGRAFIERE, ÎNREGISTRARE VIDEO ȘI AUDIO 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

 
 

Subsemnatul(a) ________________________________________, identificat cu BI/CI seria _______, nr. 

_______________, CNP __________________________________, în calitate de beneficiar al proiectului 

,,Dezvoltarea antreprenoriatului competitive si inovativ” ID proiect 142019, declar pe proprie 

răspundere că:  

☐  1. Sunt de acord cu fotografierea, înregistrarea video și audio din cadrul activităților proiectului, 

precum și difuzarea imaginii/înregistrării mele în toate activitățile de monitorizare, verificare si promovare 

din cadrul proiectului mai sus menționat;  

☐  2. Nu sunt de acord cu fotografierea/înregistrarea  

Menționez că am fost informat cu privire la dreptul la imagine și respectarea vieții private.  

 

Data: ____/____/______                                                 Semnătura participant,                                                                                         

________________________  
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ANEXA 4  

 
 

DECLARAȚIE DE EVITARE A DUBLEI FINANȚĂRI 
 
 

Subsemnatul/subsemnata __________________________________________, posesor/posesoare al C.I., 

seria: _______ , Nr. _______________________ , CNP _________________________________________, 

având domiciliul în județul_________________, localitatea_______________________________, str. 

__________________ , nr. _____ , bl. _____ , sc. _____ , ap. ____ , tel. ___________________ , declar pe 

proprie răspundere că nu beneficiez și nu voi beneficia de același tip de servicii în cadrul altui proiect cu 

finanțare europeană, pe parcursul derulării activităților proiectulu: ,,Dezvoltarea antreprenoriatului 

competitive si inovativ” ID proiect 142019. 

 

 

Data: ____/____/______                                                  Semnătura participant,  

 

                                                                                        ________________________  

 

 

 

Aplicarea chestionarului si prelucrarea datelor se realizeaza respectand legea NR. 190/2018 privind masuri 
de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 10ee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor). 
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ANEXA 5 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A POTENȚIALULUI ANTREPRENORIAL 
  

Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj în parteneriat cu Noa Management Solutions SRL, 

Asociația Casa Rica și Paidea SRL, implementează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea antreprenoriatului 

competitiv si inovativ”, mysmis 142019.  

Informațiile furnizate în prezentul chestionar sunt necesare verificării eligibilității dumneavoastră 
pentru a putea fi înscris în grupul țintă al proiectului, format din student ISCED 5-7 înmatriculați cel puțin 
in anul 2 de studii de licență, doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat, cursanți (ISCED 4, nivel 
de calificare 5 înmatriculați la colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior), 
înmatriculați cel puțin in anul 2 de studii care doresc să înființeze o afacere non agricolă, au domiciliul / 
reședința in regiunile mai puțin dezvoltate ale României, dar si in Regiunea București – Ilfov (afacerile ce 
intenționează a fi realizate se vor face in regiunile mai puțin dezvoltate ale României), corespund grupului 
țintă al proiectului așa cum este el definit de ghidul aplicantului. 

Informațiile furnizate sunt folosite în scopul implementării activităților specifice proiectului, în 
conformitate cu prevederile Legii 129 din 15 iunie 2018 și a intrării  în vigoare la data de 25.05.2018 a 
Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat 
GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.  
  

1. Sunteți o persoană care vă asumați din proprie inițiativă responsabilități și acționați în consecință, 

fără ca cineva să vă solicite acest lucru?  

DA
   

NU
     

2. Sunteți o persoană care vă planificați activitățile, vă fixați obiectivele şi vă stabiliți etapele  de 

atingere ale acestora?  

       
DA

   
NU

 
 

3. Considerați că educația primită în școală/liceu/universitate îi pregătește pe tineri pentru a deveni 

antreprenori?   

      
DA

   
NU
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4. Sunteți conștienți că în perioada dezvoltării afacerii s-ar putea să suportaţi privaţiunile renunţării 
la un concediu?  

DA
   

NU
 

5. Sunteți  dispus/ă să  infiintati o afacere? Daca da, in ce domeniu?..................................... 

DA
   

NU
 

6. Considerați faptul că, o creștere a gradului de informare și conștientizare cu privire la beneficiile 
antreprenoriatului poate fi o opțiune pentru dezvoltarea resurselor umane?  

DA
   

NU
 

7. Sunteți conştient/ă de faptul că înființarea unei afaceri presupune mai puțin timp liber pentru 
dumneavoastră?  

DA
   

NU
 

8. Considerați că înființarea de afaceri de tip SRL de către persoanele participante la activitățile 
proiectului, în urma dobândirii competențelor antreprenoriale, duc la o creștere a competitivității 
resurselor umane, aceștia putând avea câștiguri mai mari?   

DA
   

NU
 

9. Dispuneți de suficient timp pentru a participa la toate activitățile necesare pentru  înfiinţarea unei 

firmei?  

DA
   

NU
 

10. Sunteți capabil/ă în situații de stres să va concentrați și să acționezi în mod rațional?  

DA
   

NU
 

11. Aveți disponibilitatea de a vă completa anumite cunoștințe, prin participarea la diferite cursuri 
de perfecționare?  

DA
   

NU
 

12. Dacă nu veți dori să dezvoltați o afacere, veți folosi competențele antreprenoriale dobândite, în 

urma participării la activitățile proiectului, la locul  de muncă?   

DA
   

NU
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13. Considerați că asigurarea capitalului necesar demarării unei inițiative antreprenoriale, asistarea 

înființării acesteia, asistarea în ceea ce privește operaționalizarea și dezvoltarea noii afaceri, 

constituie elemente care pot genera efecte benefice și considerabile pe termen lung?  

DA
   

NU
 

14. Sunteți pregatiți pentru să vă confruntați cu situaţii uneori extrem de dificile?  

DA
   

NU
 

15. Considerați că antreprenoriatul reprezintă viitorul?  

DA
   

NU
 

16. Considerați necesară dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor în domeniul dezvoltării 

durabile, prin asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și 

creștere economică?  

DA
   

NU
 

17. Aveți încredere în abilitățile dumneavoastră?  

DA
   

NU
 

18. Sunteți o persoană bine organizată?  

DA
   

NU
 

19. Sunteți o persoană competitivă?  

DA
   

NU
 

 

Nume și prenume:  ________________________________________  

  

Localitate domiciliu:            ________________________________________  

  

Vârstă: …………………………………..  

Student anul…………………………..  

Universitatea………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Facultatea…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Programul de studii universitare de Licență/Master…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Localitatea de domiciliu…………………………………………………………………………………….. 

Județul de reședință………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon:………………………………………………………………  

  

E-mail:……………………………………………………………….  

  

  

 

  

  

Data                                                                            Semnătura  

 

  ____________________________       __________________________________  
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/Subsemnata ______________________________________________________, 

posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ____ nr. ____________ și CNP .__________________________, în 

calitate de participant/ă la programul de formare profesională a adulților, autorizat pentru 

ocupația/calificarea ______________________________________________, organizat în perioada 

____________________ in cadrul proiectului, cu titlul Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv si 

inovativ de catre Partener 1 Noa Management, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 

falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, pentru parcurgerea în sistem online a pregătirii 

teoretice și practice, precum și pentru susținerea examenului de absolvire:  

- am acces la internet: 

DA
   

NU
 

- dețin echipamentul necesar desfășurării în condiții optime a programului de formare (calculator 

/ laptop /tabletă / telefon / cameră web, microfon)    

DA
   

NU
 

Am fost informat/ă că datele cu caracter personal furnizate vor fi folosite doar în scopul 

desfășurării programului de formare profesională a adulților la care m-am înscris, asigurându-se de către 

Noa Management securitatea și confidențialitatea lor și vor fi dezvăluite numai în condiții stricte impuse 

de GDPR, instituțiilor abilitate sau celor implicate în obținerea certificatelor de calificare/absolvire, în 

conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul formării profesionale a adulților și a 

Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date.  

Data                                                                                                                      Semnătura  

_________________                                                                                         ____________________  


