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Cod proiect: 109296 

Titlu proiect: ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, 

diagnosticarea și tratarea cancerului 

Beneficiar: Institutul Regional de Oncologie Iași 

Reprezentant legal/Manager proiect: Ec. Mirela Grosu/Dr. Greta Irinel Alexe 

Componenta 1: Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate 

Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR 

LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS: 109296 

Axă prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Titlu proiect: ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în 

prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului 

OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București - Ilfov 

 

SECȚIUNEA A.  LA INTRAREA ÎN OPERAȚIUNE 

 Date de contact: 

Nume și prenume participant____________________________________________________ 

Adresa de domiciliu __________________________________________________________ 

Reședință_________________________________tel________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

Data intrării în operațiune__________________ 

CNP___________________________________ 

Zona Urban                     Rural   

 

ANEXA 2 
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 Localizare geografică: 

Regiunea______________________________________ 

Județ_________________________________________ 

Unitate teritorial administrativă_____________________ 

 

 Gen: 

      Masculin  Feminin 

 

 Vârsta: 

Persoană cu vârstă sub 25 ani  

Persoană cu vârstă cuprinsă între 25 și 54 ani  

Persoană cu vârstă peste 54 de ani  

 

 Categoria de Grup Țintă din care face parte                 

   Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată:  

Angajat  

Angajat pe cont propriu  

Șomer  

Șomer de lungă durată  

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)  

Alte categorii de inactivi în afară de cei din educație și formare  

 

 Nivel de educație: 

Studii educație timpurie (ISCED 0)  

Studii primare (ISCED 1)  

Studii gimnaziale (ISCED 2)  

Studii liceale (ISCED 3)  

Studii postliceale (ISCED 4)  

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6)  

Studii superioare (ISCED 7)  

Studii superioare (ISCED 8)  

Fără  ISCED   
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 Persoană dezavantajată: 

  

    Da                                                                       Nu 

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  

Altă minoritate decât cea de etnie romă  

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități  

Alte categorii defavorizate  

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă  

Nici una din opțiunile de mai sus  

 

 

Data 

__________________ 

 

Semnătură participant           Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților      

___________________ ________________________________________ 

 

Notă: Datele cuprinse în această declarație vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

 


