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Anexa 7. Formular grup țintă 

 

Formularul de înregistrare a grupului țintă 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 

677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date cu modificările 

și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieții 

private în sectorul comunicațiilor 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 împliniți): 

15 -24  

25-45  

45-54  

55-64  
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I.5. Locul de reședință:        rural        urban 

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituții de învățământ absolvite): 

Instituție de învățământ superior 

 Licență  

 Master  

 Doctorat  

 Post-doctorat  

Unitate de învățământ terțiar non-universitar
1
 

 Școală post-liceală  

 Școală de maiştri  

Unitate de învățământ secundar 

 Învăţământ secundar superior 

Ciclul superior al liceului
2
 

 Filiera teoretică  

 Filiera tehnologică  

 Filiera vocațională  

 Învăţământ secundar inferior 

Ciclul inferior al liceului
3
 

 Filiera teoretică  

 Filiera tehnologică  

 Filiera vocațională  

 Anul de completare
4
 

Filiera tehnologică – ruta progresivă 

 

 Școală de arte şi meserii
5
 

Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare 

 

 

III. Apartenența la un grup ţintǎ al proiectului: 

Media de intare la facultate a fost mai mică sau egală cu nota 7   

Provin din familii cu venituri mici (se va lua în calcul eligibilitatea pentru  

                                                           
1 Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin învăţământ secundar şi la care au acces 
absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără diplomă de bacalaureat. 
2 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. 
3 Cuprinde clasele IX – X, 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 
4 Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare 
profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi certificaţi pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al liceului. 
5 În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale 
şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot funcţiona independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, I – 
XII/XIII, V – X, V – XII/XII sau IX – XII/XII. 
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obținerea bursei sociale ca prag al veniturilor) 

Provin din mediul rural  

Sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice  

Sunt orfani de unul sau de ambii părinți  

Provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare  

Persoane de etnie romă  

Studenți cu mai mult de 2 restanțe după prima sesiune de examene  

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecţie a 

copilului 

 

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii  

Copii în situaţii de risc  

Femei  

Persoane fără adăpost  

Victime ale violenței în familie  

Persoane afectate de boli care le influenţează viața profesională şi socială 

(HIV/SIDA, cancer etc.) 

 

Imigranți  

Refugiați  

Persoane care solicită azil  

Persoane care locuiesc în comunități izolate  

Victime ale traficului de persoane  

Persoane afectate de boli ocupaționale  

Altele (de specificat)  

 

Subsemnatul/a (Nume Prenume),  

____________________________________c

unoscând că falsul în declarații 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 prezența 

mea.  

 

Nume prenume  

 

Semnătura  

Subsemnatul (Nume Prenume Student),  

___________________________________c

unoscând că falsul în declarații este pedepsit 

de legea penală, conform prevederilor 

Articolului 292 din Codul Penal, declar pe 

propria răspundere că datele completate în 

prezentul formular corespund cu realitatea.  

 

Nume prenume  

 

Semnătura  

 

 


