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Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6 Educație și competențe
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 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Proiect „Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al  studenților  si  al  competitivității  noilor
întreprinderi  din  Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil
si  flexibil  (FutureBiz)”, ID 141244

Anexa 1

FORMULAR DE INFORMARE ÎN CADRUL PROIECTULUI
„Dezvoltarea  spiritului antreprenorial  al  studenților  si  al

competitivității  noilor  întreprinderii  din  Romania,  in
condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil

si  flexibil  (FutureBiz)”, ID 141244

Prezentul formular va fi aplicat de către experții de informare antreprenorială și

expertii de selecție grup țintă, în cadrul sub-activității 1.1 Campania de informare a

publicului țintă, pe durata evenimentelor de informare a publicului țintă (studenți /

masteranzi / doctoranzi) din regiunile de implementare, în vederea identificării și

atragerii studenților în cadrul proiectului „Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al

studenților si  al  competitivității  noilor  întreprinderii  din  Romania,  in  condițiile

unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil  si  flexibil  (FutureBiz)”, ID

141244.

NUME Prenume Expert

Livrabil sub-activitatea 1.1. Campania de informare a publicului țintă

Luna / An ________ 2022
Versiunea 0.1
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I. DATE PERSONALE PARTICIPANT:

Nume prenume participant informat

Gen
Feminin

Masculin

Regiune de proveniență

Nord-Est

Sud-Est

Vest

Centru

Sud Muntenia

Sud Vest Oltenia

Nord-Vest

București - Ilfov

Județul de proveniență

Localitatea de proveniență

Localizare
Urban

Rural

CNP

Vârsta

Nr. telefon

Adresă email

II. DETALII PRIVIND SITUAȚIA ȘCOLARĂ A STUDENTULUI:

Universitatea:

Facultatea:

Specializarea:

An de studiu:

Nivel studii Licență

Masterat

Doctorat
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III. REGIUNEA ÎN CARE STUDENTUL ÎȘI PROPUNE IMPLEMENTAREA
AFACERII:

Nord-Est

Sud-Est

Vest

Centru

Sud Muntenia

Sud Vest Oltenia

Nord-Vest

IV. DOMENIUL ÎN CARE STUDENTUL ÎȘI PROPUNE IMPLEMENTAREA
AFACERII:
Domenii aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020:

Turism si ecoturism

Textile și pielărie

Lemn si mobila

Industrii creative

Industria auto si componente

Tehnologia informațiilor si telecomunicații

Procesarea alimentelor si bauturilor

Sănătate si produse farmaceutice

Energie si management de mediu

Bioeconomie, biofarmaceutica si biotehnologii

Construcții

Fabricarea materialelor de construcții

Activități profesionale, științifice și tehnice

Distribuție

Altele (se va preciza care)

și/sau
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Domenii de specializare inteligentă și sănătate:

Bioeconomie

Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu

și securitate

Energie, mediu și schimbări climatice

Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Sănătate

V. ALTE ASPECTE:

Prin prezentul formular, participantul a fost informat cu privire la:

- intervențiile din cadrul proiectului „Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al

studenților  si  al  competitivității  noilor  întreprinderii  din  Romania,  in

condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil  si  flexibil

(FutureBiz)”, ID 141244;

- beneficiile participării în cadrul proiectului „Dezvoltarea  spiritului

antreprenorial  al  studenților  si  al  competitivității  noilor  întreprinderii  din

Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil  si

flexibil (FutureBiz)”, ID 141244;

- condițiile de eligibilitate și la modalitatea de înscriere și implicare în cadrul

proiectului „Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al  studenților  si  al

competitivității  noilor  întreprinderii  din  Romania,  in  condițiile  unui  acces  la

piața  forței  de  munca  sustenabil  si  flexibil  (FutureBiz)”, ID 141244;

- documentele necesare pre-înscrierii în cadrul proiectului „Dezvoltarea  spiritului

antreprenorial  al  studenților  si  al  competitivității  noilor  întreprinderii  din

Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil  si

flexibil  (FutureBiz)”, ID 141244;

- etapele proiectului „Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al  studenților  si  al

competitivității  noilor  întreprinderii  din  Romania,  in  condițiile  unui  acces  la

piața  forței  de  munca  sustenabil  si  flexibil  (FutureBiz)”, ID 141244;

- modalitatea de susținere a sesiunilor de formare antreprenorială / durata
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sesiunilor;

- derularea concursului de selecție a planurilor de afaceri și modalitatea de

depunere a dosarului de concurs în cadrul proiectului „Dezvoltarea  spiritului

antreprenorial  al  studenților  si  al  competitivității  noilor  întreprinderii  din

Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața forței  de  munca  sustenabil  si

flexibil  (FutureBiz)”, ID 141244;

- valoarea subvențiilor nerambursabile și condițiile de accesare / gestionare a

acesteia;

- politica de protecție a datelor personale.

Mențiune: Prezentul formular va fi completat de o Fișă cu informații generale privind

proiectul proiectului „Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al  studenților  si  al

competitivității  noilor  întreprinderii  din  Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața

forței  de  munca  sustenabil  si  flexibil  (FutureBiz)”, ID 141244. Acestea se vor

transmite electronic participantului, după finalizarea sesiunii de informare.

Am luat la cunoștință,

NUME Prenume
student

Semnătură

NUME Prenume

Expert

Semnătură

Data


