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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară  2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii" 

Domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces și participare la formare profesională continuă" 

Titlul proiectului: PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiența Energetică 

Contract: POSDRU/164/2.3/S/141674       
 

 
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

în vederea participării la oportunităţile oferite de proiectul „PROEFICIEN” 
 
 

1. Informații personale: 

1.1 Nume și prenume ........................................................................... 

1.2 Date identificare: născut/ă în: anul ................. luna ....................... ziua ...... localitatea ...................... 

judeţul ............................... , fiul/fiica lui ....................... şi al ........................... , stare civilă ........................ 

1.3 Domiciliul: localitatea .....................................judeţul/sectorul.... ...... 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  masculin  

1.6 Naţionalitate:  română    alta (specificaţi) ___________________________  

1.7 Locul de reşedinţă:   rural      urban 

 

2. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):       

    Gimnazial                 Mediu  Superior  Altele 

3. Locul de muncă: 

3.1 Denumirea angajatorului (Societăţii/Organizaţiei) .......................................................................... 

3.2 Adresa: Localitatea .............................................. str .................................................................. ... 

nr. .............................judeţul..........................................telefon .................................................................., 

3.3 Funcţia /ocupaţia / meseria în cadrul societăţii/organizaţiei ......................................................... 

3.4 Durata contractului individual de muncă: 

                  Nedeterminată                     Determinată (menționați perioada)................................................... 

 

Instituţia absolvita  

Specializarea/calificarea   

Anul obţinerii   
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4. Doriți să participați la cursurile de calificare/recalificare organizate în cadrul proiectului 
PROEFICIEN? 

 DA                      NU 
 

5. La care din cursurile de calificare/recalificare, organizate de Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru 
Construcţii din România în parteneriat cu: Fundația Casa de Meserii a Constructorilor, Școala pentru 
formarea profesională a lucrătorilor din sectorul construcțiilor din Provincia din Terni – Scuola Edile Terni 
și cu Formedil – Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale din Roma, în cadrul 
proiectului “ PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiența Energetică”, doriţi să participaţi? 
În cazul în care aveţi mai mult de o opţiune, vă rugăm să ordonaţi cursurile în ordinea opţiunilor dvs. 
notând cu cifra 1 prima preferinţă, cu 2 următoarea şi aşa mai departe.   
 

Nr. 
crt. 

Denumirea programului de formare (calificare/recalificare) în domeniul 
construcţiilor 

Ordinea 
preferinţelor 

1. Lucrător in izolații  

2. Izolator  

3. Lucrător finisor pentru construcții  

4. Zugrav - Ipsosar - Vopsitor – Tapetar  

5. Montator sisteme opace de termoizolare la cladiri  

6. Montator sisteme de tamplarie termoizolanta  

 

6. Declar ca mi s-a adus la cunostinta  faptul ca selecția participanților la programele de instruire  se 
realizează in urma activității de consiliere si orientare profesională si confirm disponibilitatea de a 
participa la această activitate 

 DA                      NU 
 

Care este sursa de informare prin care ati aflat despre de oportunitatile oferite in cadrul acestui 
proiect?,  

a) Beneficiarul sau unul dintre partenerii implicati in implementarea proiectului (mentionați numele  
beneficiarului/partenerului)............................................................................................................................. 

b) Prin intermediul informaţiilor primite de la un alt angajator (mentionați numele angajatorului) 
.................................................................................................................................................................. 

c) Mediul on-line (menti denumirea site-ului) ............................................................................................... 

d) Presă scrisă, audio, TV ............................................................................................................................ 

e) Altele canale de informare (specificaţi) ..................................................................................................... 

 
Mentionez am fost informat cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare oferite in cadrul acestui 
proiect si cu privire la criteriile de selecție in grupul țintă și declar pe propria răspundere că informațiile 
completate în prezentul formular sunt conforme cu realitatea. 

 
Data:  Semnătura:  

 
 

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.  


