
   

  

Formular de Înregistrare Participant 

 

adresată: AUSTROMED HOLDING srl, cu sediul de Proiect în Str. Mihai Eminescu 156, Bucuresti, sector 
2, CP 020083,  partener în proiectul proiectului “Dezvoltarea competențelor ecologice pentru o 
economie ecologică – DECOS” / Programul educațional Erasmus+, prescurtat „Proiect”. 

 

Subsemnata / subsemnatul: 

........................................................................................................................................... 

cu datele de identificare de mai jos, am luat cunoştință de obiectivele, etapele şi activitățile 
Proiectului, de condițiile de participare şi obligațiile participanților la Proiect, îndeplinesc condițiile 
de apartenență la grupul țintă al Proiectului şi intenționez să particip la programul educațional al 
Proiectului. Conform celor de mai sus, solicit înregistrarea în Proiect.  

Datele mele de identificare sunt:  

 

CNP:   ..... / ..... / ..... / ..... /..... / ..... /..... / ..... /..... / ..... /..... / ..... /..... / 

Domiciliu:  

……………………...............................…………………….......…..……………….……… 

Date de contact:   

[telefon] ……………………………, [e-mail]: ………………………….....……………….... 

 

Caracteristicile mele de grup țintă sunt:  

Nivel de educație (studii):  primare /  gimnaziale /  liceale /  postliceale /  superioare  

Competențe digitale (nivel):   satisfăcător /  bun /  excelent 

Domeniul de activitate:  ................................................................................................ 

Locul de muncă:  ................................................................................................ 

Responsabilități relevante:  ................................................................................................ 

 

Am luat cunoştință de faptul că transmiterea prezentului formular presupune înregistrarea preliminară și nu 
presupune obligatoriu admiterea la programul educațional. 
Cunosc faptul că înregistrarea mea preliminară va fi respinsă dacă în prezentul formular voi completa date 
false/eronate/nepotrivite, voi omite date sau dacă din datele completate va reieşi că nu îndeplinesc cel puțin 
un criteriu de selecție a candidaților. 
Prin prezentul formular, îmi exprimăm în mod explicit acordul ca documentele și informațiile solicitate sau 
imaginile foto/video, preluate cu ocazia desfășurării activităților Proiectului, să fie utilizate exclusiv în scopul 
justificării activităților. Documentele, informațiile și/sau imaginile preluate sunt prelucrate de către experții 
parteneriatului Proiectului DECOS și pot fi puse la dispoziția autorităților coordonatoare ale programului 
ERASMUS+. 
 

 

Semnătura Participant .................................................  



   

  

Rubrică destinată evaluatorului delegat: 

Chestionar / Interviu 

1. Candidatul are nivelul minim de educație solicitat (studii liceale)? 
 

Răspuns  DA /  NU obs.: ......................................................................... 
Evaluatorul poate solicita detalii sau documente justificative suplimentare. 

 

2. Candidatul deține competențe digitale excelente? 
 

Răspuns  DA /  NU obs.: ......................................................................... 
Evaluatorul sondează până la ce nivel de utilitate poate folosi candidatul tehnologia informației (IT).  
Pentru raspuns DA, este necesar nivelul 2 de utilizare TIC 
nivel 1 - navigare în internet, e-mail, mesagerie electronica, gestionare imagini  
nivel 2 - redactare-formatare de texte, lucrul cu calendarul și agenda electronică 
nivel 3 - lucrul simplu cu tabele EXCEL, prezentari PowerPoint  
nivel 4 - sortari, filtrari de informatii si statistici cu ajutorul EXCEL 
nivel 5 - lucrul integrat cu mai multe aplicatii si echipamente IT 

 

3. Candidatul are experiență de lucru în organizații care produc deșeuri cu 
impact semnificativ asupra mediului (materiale infecțioase, reziduuri 
nedegradabile si materiale lemnoase)? 

 

Răspuns  DA /  NU obs.: ......................................................................... 
Evaluatorul verifică relevanța domeniului de activitate consemnat de candidat și poate solicita detalii sau 
documente justificative suplimentare. 

 

4. Candidatul are rol în instruirea personalului din organizații pentru prevenirea 
producerii deșeurilor și managementul colectarii și tratării deșeurilor? 

 

Răspuns  DA /  NU obs.: ......................................................................... 
Evaluatorul verifică responsabilitățile consemnate pe care candidatul le are la locul de muncă și poate solicita 
detalii sau documente justificative suplimentare. 

5. Analiza motivației candidatului pentru programul edicațional: 
 

........................................................................................................................................................... 
 

CONCLUZII: 

 Candidatul îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a participa 

la programul educațional. 

 Candidatul NU îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a 

participa la programul educațional. 

 

 

Evaluator delegat, ............................................ 


