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FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

 

 

Cod proiect: 153/SGU/NC/II 

Titlu proiect: “COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR LA FACULTATEA DE INGINERIE 

ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL” 
Director de proiect: conf.dr.ing. Indrie Liliana Nicoleta 

 
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. Naționalitate:     română  alta(specificați)_________________ 

 

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

 

18 – 24 ani  

25 – 45 ani  

45 – 54 ani  

54 – 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 

 Licență  

 Master  

 
Unitate de învățământ secundar 

 Învăţământ secundar superior  

Ciclul superior al liceului 

- Filiera teoretică 
- Filiera tehnologică  

- Filiera vocaţională 

 

 

 

 
III. Statutul pe piaţa muncii: 
 

 Persoană activă 

- salariat (angajat)  

- lucrător pe cont propriu  

- lucrător familial în gospodăria proprie  

 Persoană inactivă, din care: 

- studenți  

 
IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil: 

Persoană cu media la bacalaureat sub 7,00  

Persoană care face parte dintr-o familie cu venituri reduse  

Persoană cu domiciliu în mediu rural  

Persoană afectată de boli care influențează viața profesională și 
socială – boli cronice 

 

Persoană cu dizabilități  

Orfan de unul (1) sau ambii părinți (2)  

Persoană care a crescut la centrul de plasament/orfelinat  

Persoană cu unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate   

Persoană de etnie romă  

 
 
Subsemnatul (Nume Prenume)…………………………………………, 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, 
conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe 
propria răspundere că datele din prezentul formular au fost 
completate în prezenţa mea. 
 
 
 

Nume prenume student 
 
 
Semnătura 

Subsemnatul (Nume Prenume)…………………………………………, 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea 
penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul 
Penal, declar pe propria răspundere că datele din prezentul 
formular au fost completate în prezenţa mea. 
 
 
 

Nume prenume tutore 
 
 
Semnătura 

 


