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            Anexa 2 
                 

FIŞA DE INFORMARE 

PARTICIPANT  

 

1. Nume …………………….………………………, Prenume ………………………….…………………..., 

2. Cod numeric personal ………………………………………………………………………………………. 

3. Domiciliul: Localitatea …………………….………., Str …………………………………………………… 

Nr ……, Bl ……, Sc……, Ap ……, Tel ……………………………e-mail……………………….................... 

4. Studii …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Companie:  

6. CAEN companie:  

7. Categoria de beneficiar/grup tinta (se bifeaza o singura varianta): 

� Manager; 

� Antreprenor; 

� Angajat din departamentele de resurse umane. 

 

Informare  

Nr. 
Crt. Tematica  

1 Avantajele participarii la proiect si activitatile proiectului  

2 Programele de formare profesionala furnizate in cadrul proiectului in județul țintă  

3 Beneficiile programelor de formare profesionala in domeniul managementului si resurselor 
umane pentru grupul tinta si pentru intreprinderi 

4 Criterii selectie grup tinta si cerințe pentru angajatori 
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5 Modalitatea de selecție  pentru cursuri 

6 Care sunt serviciile specializate furnizate prin proiect 

7 Care sunt serviciile de sprijin pentru planificarea strategica  

8 Cerinte specifice 

 

8. Observatii: 

…………………………………………….………………………………………………..; 

…………………………………………….………………………………………………..; 

…………………………………………….………………………………………………..; 

…………………………………………….………………………………………………..; 

Persoana informată, 
 
Nume/prenume 
 
Semnatura  
 
 
Data informării  
 
 
 
 
 
 

Expert /pozitia 
 
Nume prenume  
 
Semnatura  

 

 


