Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr.5 "Promovarea masurilor active de ocupare"
Domeniul major de interventie 5.2 "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung al zonelor rurale in ceea ce
priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"
Titlul proiectului “Antreprenoriatul rural si oportunitati de dezvoltare in domeniul TIC – PREMISE PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALA SI CRESTERE ECONOMICA”
POSDRU/110/5.2/G/87542

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
1.Informatii personale:
1.1. Nume si prenume……………………………………………………………………………………..
1.2.Date identificare: Născut în: anul..........luna......................ziua...... localitatea ..........................
judeţul........................, fiul lui …………………..si al …………………, stare civilă………………........
1.3. Domiciliul: localitatea .......................... judeţul........................str. ……………..……..…...........,
nr… , bl. …………sc. ………, et. …… ap. ……telefon ..........................., e-mail………………………
1.4. Act identitate: BI/CI seria…. nr………………., eliberat de ..................................., la data de
.............................., CNP …………………………………………
1.5. Gen : feminin
1.6. Naţionalitate:

masculin
română

1.7. Locul de reşedinţă:

rural

alta(specificaţi)_________________
urban

2. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):
Gimnaziale
Medii
Superioare
Altele
3.

Locul de muncă:

3.1. Societatea/Organizaţia ...........................................................................................................
3.2. Adresa: Localitatea .................................. Str............................................................. nr........
judeţul ............................ telefon .................................,
3.3. Funcţia /ocupaţia / meseria în cadrul societăţii/organizaţiei .............................................
(personal de conducere din intreprinderi, in special din microintreprinderi si IMM-uri)

3.4. Doriti sa va dezvoltati o afacere proprie:
DA

NU

1

4. De unde a-ti aflat de proiect/cursuri:
Presa scrisa :………..…………....
Spot publicitar Radio
Site web
Punct documentar fix la sediul partenerilor
Specialist relaţii publice si comunicare
Altele (specificaţii):…………………………………………………………..
Doresc înscrierea la cursurile de formare profesionala in domeniul TIC (Tehnologia
Informatiei si Comunicatiilor) organizate în cadrul proiectului “Antreprenoriatul rural si
oportunitati de dezvoltare in domeniul TIC – PREMISE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SI
CRESTERE ECONOMICA”
Declar pe proprie răspundere că voi participa în nume propriu la acest curs, întrunind condiţiile de
eligibilitate şi respectând condiţiile de înscriere la curs şi la programul de desfăşurare al cursului.

Semnătura persoană înscrisă ……………………….
Data………………
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.
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