FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Titlu proiect: Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și
finanțe
Cod SMIS proiect: POCU/626/6/13/131881

Ghid de completare a
Formularului de înregistrare individuală a participanților
În secțiunea:
Informații personale:
Studentul va completa:
Date de contact:
CNP:
Data intrării în operațiune:
va fi completată ulterior de către echipa de implementare a
proiectului după finalizarea procesului de selecție a studenților
Studentul va bifa una din căsuțele aferente:
Student al:
Zonă:
Localizare geografică:
Regiune: se va ține cont de componența regiunilor de dezvoltare specificată mai jos:
Regiune
NordEst

Vest

Județe
componente
Bacău
Botoșani
Iași
Neamț
Suceava
Vaslui

Regiune

Arad
CarașSeverin
Hunedoara
Timiș

NordVest

Sud-Est

Județe
componente
Brăila
Buzău
Constanța
Galați
Tulcea
Vrancea
Bihor
BistrițaNăsăud
Cluj
Maramureș
Satu-Mare
Sălaj

Regiune
Sud Muntenia

Centru

Județe
componente
Argeș
Călărași
Dâmbovița
Giurgiu
Ialomița
Prahova
Teleorman
Alba
Brașov
Covasna
Harghita
Mureș
Sibiu

Regiune
Sud-Vest
Oltenia

Județe
componente
Dolj
Gorj
Mehedinți
Olt
Vâlcea
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Studentul va completa:
Județ:
Unitate teritorial administrativă:
Studentul va bifa una din căsuțele aferente:
Gen:
Vârsta:
Studentul va completa:
Categoria de Grup Țintă din care face parte:

STUDENT

În secțiunea:
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată:
Studentul va bifa una din căsuțele aferente: de exemplu: (I) dacă o persoană este angajată va bifa
căsuța corespunzătoare Angajat; (II) dacă o persoană nu este angajată (este student) va bifa căsuța
corespunzătoare Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)

În secțiunea:
Nivel de educație:
Studentul va bifa una din căsuțele aferente: se va ține cont de ultima formă de școală absolvită, de
exemplu: (I) dacă o persoană a finalizat doar liceul (acum fiind student) va bifa căsuța
corespunzătoare Studii liceale (ISCED 3); (II) dacă o persoană a finalizat deja un ciclu de licență de 3
ani și este acum la a doua facultate va bifa căsuța corespunzătoare Studii superioare (ISCED 6); (II)
dacă o persoană a finalizat deja un ciclu de masterat ani și este acum la a doua facultate va bifa
căsuța corespunzătoare Studii superioare (ISCED 7)
Denumire

Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)

Semnificație

Învăţământul liceal
Învăţământul postliceal
Programe ale învățământului superior de scurtă durată la
nivel ISCED 5 (de cel puțin 2 ani)
Programe pentru studiile universitare de licență la nivel
ISCED 6 (de la 3 la 4 ani) sau studii de lungă durată la nivel
ISCED 6 (mai mult de 4 ani)
Programe pentru master sau studii de lungă durată la nivel
ISCED 7 (de peste 5 ani)
Doctorat

2

În secțiunea:
Persoană dezavantajată:
Studentul va bifa una din căsuțele aferente:
DA
NU

Dacă a bifat NU, atunci nu mai bifează niciuna din opțiunile de mai jos.
Dacă a bifat DA, atunci trebuie să bifeze cel puțin una din opțiunile de mai jos.
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

Studentul va completa:
Semnătura participant
Data:
Membrul din echipa de implementare care se ocupă de înregistrarea participanților va completa:
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
Data:
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