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FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 
   

Formular individual de înregistrare 

Cod proiect:  

AG166/SGU/NC/II 

Titlu proiect:  

Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE) 

Reprezentant legal/Coordonator proiect:  

Conf. dr. Adrian-Gabriel Corpădean 

 

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 

______________________, adresa: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________ 

I.2. Gen:      Masculin          Feminin      

I.3. Naţionalitate:    română  alta(specificaţi)_________________ 

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):  

sub 15 ani  

15 – 24 ani  

25 – 45 ani  

45 – 54 ani  

55 – 64 ani  

 

I.5. Locul de reşedinţă:    rural     urban 
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II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite): 

Instituţie de învăţământ superior 

• licenţă  

• master  

• doctorat  

• post-doctorat  

• Învăţământ secundar superior  

o Ciclul superior al liceului1 
- Filiera teoretică 
- Filiera tehnologică  

- Filiera vocaţională 

 

 

III. Apartenenţa la un grup vulnerabil: 

Persoane care au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu 

nota 7 la examenul de bacalaureat 

 

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat (se ataseaza 

dovada incadrarii la bursa sociala) 

 

Persoane cu dizabilităţi sau boli cronice  

Orfani de unul sau de ambii părinți  

Familii monoparentale  

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de 

protecţie a copilului (provin de la centre de plasament, orfelinate 

sau alte instituții similare) 

 

Persoane de etnie roma  

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate  

Persoane afectate de boli ocupaţionale  

Altele (de specificat)  

 

Nota! Se anexează copia scanată a CI-ului. 

 
1 Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, V – X, I – 

XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi şi absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor 

medii de specialitate, precum şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 clase. 


