Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexa 1
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROIECT

Subsemnatul(a), ………………………………………………........................................ născut/ă la
data de ...................................., domiciliat(ă) în localitatea …………………........,
str............................................., nr..................., bl..................., sc................., ap......................,
judeţul ................................................, telefon ................................, posesor/-oare al/a
actului de identitate ............ seria …..., nr…….........…, eliberat de ……………………………..………, la
data de………………..................., CNP ……..........………………………........., declar pe propria
răspundere că am fost informat în legătură cu derularea actvității A.1.1 “Derularea unei
campanii de informare în mediul universitar în vederea recrutării și selecției grupului țintă”
cu privire la activitățile proiectului „Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de
mâine – YOUNG-Pro”, Cod proiect 133306, nr. contract POCU/626/6/13/133306. Prin
prezenta îmi manifest interesul pentru proiectul mai sus menționat și solicit înscrierea la
activitățile acestuia.
Am luat la cunoștință criteriile de eligibilitate pentru a face parte din grupul țintă în
cadrul proiectului „Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”,
Cod proiect 133306”, nr. contract POCU/626/6/13/133306, și îndeplinesc toate condițiile
pentru înscrierea la activitățile proiectului.
Prin prezenta îmi manifest interesul și disponibilitatea de a participa la toate
activitățile proiectului mai sus menționat, pe toaă durata de implementare a acestora, sub
supravegherea experților desemnați de partenerii de practică, cu respectarea
regulamentelor interne aplicabile și a reglementărilor în vigoare în domeniul organizarii și
derulării stagiilor de pregătire practică prevăzute în programa universitară pentru anul în
curs.

Data:……………………………………………….
Semnătura:………………………………………
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Anexa 2 la metodologia de selectie Grup țintă
Anexa 8
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:133306
Axă prioritară:6-Educație și competențe
Titlu proiect: „Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro” nr.
contract POCU/626/6/13/133306
OIR/OI responsabil: Regiunea Vest – Timișoara
Secțiunea A. La intrarea în operațiune
- Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail:

- Data intrării în operațiune:
- CNP:
- Zonă:
Urban
Rural
- Localizare geografică:
Regiune:
Județ:
Unitate teritorial administrativă:
- Gen:
Masculin
Feminin

- Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani
- Categoria de Grup Țintă din care face parte: Student
- 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.)
Alta categorie de inactivi în afara 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
- 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
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități

Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus
Data:
Semnătura participant
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire
la utilizarea și prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,
nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare
individuală și nu sunt comunicate niciunui terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile
publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea B. La ieșirea din operațiune
- dată ieșire din operațiune:
- Situația pe piața forței de muncă:
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de
participant
- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
- Persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant
- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant

- Persoană care desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de
Participant
- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de
participant
- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de
participant

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de
participant
- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizatăcare desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de
participant

- 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)

Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților
Secțiunea C - Statutul pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune
- Persoană care are un loc de muncă
- Persoană care desfășoară o activitate independentă
- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă
- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă
- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă
- Altă situație: ......................................................

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite

Entitate nou creată prin intervențiile POCU
Da
Nu

-

Denumire:

-

Adresa:

-

Județ:

-

Localitate:

-

Telefon:

-

Fax:

-

E-mail:

-

Website:

-

Cod unic de înregistrare fiscală:

-

Dată intrare în operațiune:

-

Dată ieșire din operațiune:

Semnătură responsabil cu înregistrarea entităților sprijinite
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Anexa 3

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
În calitate de candidat pentru grupul țintă al proiectului „Investim în tineri. Studenții de azi,
profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro, cod MySMIS 133306, contract de finanțare nr.
POCU/626/6/13/133306,
Subsemnatul(a), ………………………………………………........................................născut/ă la data de
...................................., domiciliat(ă) în localitatea …………………........, str.............................................,
nr..................., bl..................., sc................., ap......................, judeţul ............, telefon
................................, posesor/-oare al/a actului de identitate ............ seria …..., nr…….........…, eliberat
de ………………...............…, la data de………………..................., CNP ……..........……………………….........,
a) declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod Penal1 cu privire la falsul în
declaraţii, că nu am beneficiat în cursul anului universitar și nu beneficiez în prezent de nicio altă
finanţare europeană prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020 sau de la bugetul de stat sau alte surse de finanțare, pentru activităţi similare2 celor prevăzute
în cadrul proiectului „Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro, cod
MySMIS 133306, nr. contract de finanțare POCU/626/6/13/133306;
b) declar pe propria raspundere că nu mă voi înscrie în niciun alt proiect finanțat prin Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 dupa completarea acestei declarații
pentru a participa la activități similare;
c) declar pe propria răspundere sub sancţiunea art. 326Cod penal1 privind falsul în declaraţii, falsul în
înscrisuri că cele declarate în Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile
finanțate prin POCU 2014-2020 corespund realităţii.

1

Art.326 Cod Penal:
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
2
stagii de pregatire practica la angajatori pentru practica obligatorie prevazuta in programa/currcullum
universitar ciclul licenta/masterat, activitati de orientare si consiliere profesionala subventionate prin alt
proiect finantat in cadrul POCU

Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine excluderea
din toate activitățile finanțate în cadrul proiectului în care am fost înscris și la care am participat
până la momentul descoperirii falsului.

Numele și prenumele:.........................................
Semnătura:...........................................................
Data: ........................................................
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Anexa 4
DECLARAŢIE ELIGIBILITATE GRUP ȚINTĂ

Subsemnatul(a), ………………………………………………........................................ născut/ă la data de
...................................., domiciliat(ă) în localitatea …………………........, str.............................................,
nr..................., bl..................., sc................., ap......................, judeţul ............, telefon
................................, posesor/-oare al/a actului de identitate ............ seria …..., nr…….........…, eliberat
de …………………, la data de………………..................., CNP ……..........………………………........., declar pe
propria răspundere sub sancţiunea art. 326 Cod Penal1 privind falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri,
că fac parte din următoarea categorie eligibilă de grup țintă a proiectului „Investim în tineri.
Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”, cod MySMIS 133306, nr. contract
POCU/633/6.13/133306, după cum urmează:

.........................................................................domiciliul.........................................................................
.......în
Județul..........................Orașul........................./Comuna............................../Satul............................... ,
care se află într-una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României.
student care studiază în domeniul/specializarea ........................................... la Facultatea
...........................................
Universitatea
.................................,
înscris
în
ciclul
...............................(licență sau masterat)
student care are stagiul de pregătire practică prevăzut în programa universitară obligatorie în
anul curent de studiu
am anexat la prezenta declaratie copie a cărții de identitate și copie a carnetului de student,
vizat pentru anul universitar în curs sau adeverința de student emisă de secretariatul universității.
am anexat la prezenta declarație copie a certificatului de căsătorie – doar pentru cei/cele care
și-au schimbat numele în urma căsătoriei
Declar pe propria răspundere sub sancţiunea art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii,
falsul în înscrisuri că cele declarate în Formularul de înregistrare individuală a participanților la
operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 corespund realităţii.
Numele și prenumele:
Semnătura:
Data:
Art.326 Cod Penal:
Declarareanecorespunzătoare a adevărului, făcutăuneipersoanedintreceleprevăzuteîn art. 175 sauuneiunităţiîn care
aceastaîşidesfăşoarăactivitateaînvedereaproduceriiuneiconsecinţejuridice, pentru sine sau pentru altul, atuncicând,
potrivitlegiioriîmprejurărilor, declaraţiafăcutăserveşte la producereaaceleiconsecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă.
1
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Anexa 5
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL - GDPR
Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679
din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care
reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.
TRAVEL TIME D&R SRL și GRANT BOX CONSULTING SRL implementează începând cu
data de 22.09.2020 proiectul „Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine –
YOUNG-Pro”, cod MySMIS 133306 nr. contract POCU/633/6.13/133306. Proiectul este
cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa
prioritară 6, OS 6.13. În vederea implementîrii proiectului cei 2 parteneri vor colecta și vor
procesa datele dvs. și le vor transmite în raportările lor către OIRPOSDRU Regiunea Vest.
TRAVEL TIME D&R SRL și GRANT BOX CONSULTING SRL au obligația de a administra
în condiții de siguranță până în 2027, și numai pentru scopurile specificate explicit de către
dvs, datele personale pe care le furnizați despre dvs, respectiv despre un membru al familiei
dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare.
SCOPUL este reprezentat de colectarea datelor dvs. pentru implementarea
Programului Operațional Capital Uman, transparența gestionării fondurilor europene și
egalitatea de șanse în accesarea fondurilor europene, respectiv: primirea cererilor de
finanțare; verificarea cererilor de finanțare; selectarea proiectelor finanțate; încheierea
contractelor de finanțare; aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate; efectuarea
vizitelor pe teren; verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari; raportarea
progresului proiectului; propunere în vederea autorizării plăților către beneficiari; informare
și promovare a POCU; evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire;
derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări.
DATELE DVS. SUNT CONFIDENȚIALE și pot fi transmise pentru folosire către terțe
entități în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene,
Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în
implementarea proiectului și în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități
publice abilitate de lege sau cu care OIRPOSDRU Regiunea Vest/ TRAVEL TIME D&R SRL a
încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice privind
implementarea proiectului sau conferite de legislația europeană și națională, precum și
Comisiei Europene. Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către
Comisia Europeană, conform legislației europene aplicabile.

Conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679, beneficiați de: dreptul la informare;
dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la
restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul
de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul
dumneavoastră de a completa, semna și retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează
să folosim datele dvs., determină imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele
noastre.
Având in vedere interesul manifestat pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului
„Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”, cod MySMIS
133306, nr. contract POCU/633/6.13/133306, îmi exprim prin prezenta, în mod expres, liber
și neechivoc, consimțământul informat cu privire la prelucrarea de către TRAVEL TIME D&R
SRL cu sediul social în Str. Anton Pann nr. 2, ap. 3, parter, sector 3, București, cod postal
030795, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/15226/05.09.2005, având cod unic
de înregistrare RO17926970, și GRANT BOX CONSULTING SRL, în calitate de partener, cu
sediul în Constanța, Bd. Tomis, nr. 314, Bl. LT 5A, sc. A, et. 1, Ap. 3, Cam. 3, jud. Constanța în
calitate de Operatori ai datelor mele cu caracter personal menționate mai jos, respectiv a
tuturor informațiilor personale și a altor informații din documentele ce alcătuiesc dosarul de
candidatură pentru proiect și orice alte documente întocmite/centralizate de partenerii
proiectului pe parcursul acestuia, precum, dar fără a se limita la:
A. Datele personale:
Nume
.......................................
Prenume
.............................
Data
.........................CNP ....................................... Nr. telefon .......................................

nașterii

Adresa
poștală:
Str.
.....................................................................................................................__ nr._______ bl.
____sc. ____ap. ___ et. ___
Localitate: ............................................................................ Cod poștal:................. Județ:
..................... Țară:...............................
E-mail ..............................................................................
Stare civilă:. ..............................................................................
Nume anterior (doar daca v-ați schimbat numele în urma căsătoriei sau din alte motive):
..............................................................................
B. Imagine (fotografii și video).
C. Declarații, anexe, formulare pentru înscrierea subsemnatului/(ei) în grupul țintă al
proiectului „Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”, cod
MySMIS 133306, nr. contract POCU/633/6.13/133306.

D. Date demografice: data și locul nașterii, sexul.

E. Date privind educația și activitatea profesională a subsemnatului/ei: educație, parcurs
profesional, profesia/meseria, funcția etc.
F. Date privind obisnuințe/preferințe/comportament al subsemnatului/ei: calități, abilități,
experiență, hobby-uri, interese culese în urma procesului de consiliere etc.
Sunt de acord ca informațiile din documentele ce alcătuiesc dosarul de candidatură
și orice alte informații procesate pe parcursul implementării proiectului, în oricare dintre
activitățile derulate, să se prelucreze de către beneficiarul și partenerul proiectului, în scopul
desfășurării tuturor acțiunilor necesare conform legislației și regulamentelor aplicabile care
decurg din înscrierea mea în lista de selecție a potențialilor participanți ca grup țintă în
cadrul proiectului „Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”,
cod MySMIS 133306, nr. contract POCU/633/6.13/133306 respectiv pentru:
A. Înscrierea mea în cadrul grupului țintă al proiectului, care îmi va permite să beneficiez
gratuit de serviciile de consiliere și de activitățile de derulare a stagiilor de practică facilitate
prin intermediul acestuia, în măsura în care mă încadrez în criteriile de eligibilitate stabilite
prin contractul nr. POCU/633/6.13/133306 „Investim în tineri. Studenții de azi,
profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro” cod MySMIS 133306 și aduse la cunoștința mea de
către societatea TRAVEL TIME D&R SRL prin coordonator/expert informare, selecție și
monitorizare grup țintă.
B. Raportări statistice către AM POCU/OIR POSDRU VEST referitoare la grupul țintă al
proiectului.
C. Întocmirea de studii și analize asupra nevoilor mele de practică, ocupare, parcurs
educațional și/sau profesional.
D. Asigurarea vizibilității adecvate, transparenței și promovării corespunzătoare a
proiectului, a obiectivelor și rezultatelor obținute.
E. Informarea opiniei publice privind asistența financiară nerambursabilă obținută de SC
TRAVEL TIME D&R SRL și Grant Box Consulting SRL din fondurile europene.
F. Contactarea subsemnatului/ei în vederea înscrierii în/participării la alte proiecte derulate
de operator.
Am luat cunoștință de faptul că datele candidaților la proiectul „Investim în tineri.
Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”, cod MySMIS 133306, nr. contract
POCU/633/6.13/133306 vor fi prelucrate de operator pe perioada de implementare a
proiectului și ulterior, în perioada de sustenabilitate (timp de cel puțin 5 ani de la finalizarea
proiectului), și sunt de acord cu aceasta.
Înteleg faptul că datele mele cu caracter personal pot fi transferate către Autoritatea
de Management POCU – AMPOCU/ Organismul Intermediar –OIR POSDRU VEST delegat și

către alte autorități competente și/sau subcontractanți/împuterniciți ai Operatorului, în
scopul efectuării verificărilor necesare și monitorizării proiectului „Investim în tineri.
Studenții de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”, cod MySMIS 133306, nr. contract
POCU/633/6.13/133306, precum și pentru scopurile menționate mai sus, și îmi exprim, prin
prezenta, consimțământul expres în legătura cu aceasta.
Mi-a fost adus la cunoștință de către operator faptul că datele personale nu vor fi
utilizate în scopul luării deciziilor în mod automat, inclusiv profilării.
Am luat cunoștință de faptul că pot refuza prelucrarea datelor mele cu caracter
personal, caz în care însa nu voi putea participa la proiectele derulate de operator.
Retragerea acordului trebuie făcută în scris.
Am fost informat(ă) de către SC TRAVEL TIME D&R SRL și GRANT BOX Consulting
SRL asupra drepturilor de care beneficiez, respectiv:
A. dreptului de a fi informat(ă), în principal cu privire la identitatea și datele de contact ale
operatorului și, dupa caz, ale reprezentantului acestuia ori ale responsabilului cu protecția
datelor, scopul în care sunt prelucrate datele, temeiul juridic al prelucrării, destinatarii,
precum și intenția operatorului de a transfera sau nu datele către o terță persoană;
B. dreptului de a accesa datele mele cu caracter personal;
C. dreptului de a mi se corecta orice date cu caracter personal ori de a interveni cu privire la
acestea;
D. dreptului de a mi se șterge/distruge datele cu caracter personal;
E. dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o
afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;
F. dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular. În
acest caz, înțeleg faptul ca retragerea ulterioară a acordului furnizat prin prezenta nu
afectează legalitatea folosirii datelor mele personale efectuată în baza prezentului acord
înainte de retragerea acestuia;
G. dreptul de a obține mai multe informații privind modul în care se utilizează datele mele
cu caracter personal pe care le-am furnizat, citind politica TRAVEL TIME D&R SRL privind
Protecția Datelor cu Caracter Personal pe site-ul proiectului;
H. dreptul la orice alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal pe care le-am
furnizat și pot contacta TRAVEL TIME D&R SRL, la adresa de e-mail financiar@travel-time.ro
respectiv Grant Box Consulting SRL la office@grantbox.ro sau prin poșta/curier, la adresa
str. Anton Pann nr. 2, ap. 3 parter, sector 3, București, cod postal 030795, corespondența
fiind adresată echipei de implementare a proiectului „Investim în tineri. Studenții de azi,
profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”, cod MySMIS 133306, nr. contract
POCU/633/6.13/133306;
I. dreptului de a se limita prelucrarea datelor cu caracter personal;
J. dreptului la portabilitatea datelor;
K. dreptului de a face opoziție.

Data furnizării acordului:.......................................................
Nume și prenume (în clar): .......................................
Semnătura: .......................................
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Anexa 6
DECLARAŢIE INTERES ACTIVITĂȚI PROIECT
Subsemnatul(a), ………………………………………………........................................ născut/ă la data de
...................................., domiciliat(ă) în localitatea …………………........, str.............................................,
nr..................., bl..................., sc................., ap......................, judeţul ............, telefon
................................, posesor/-oare al/a actului de identitate ............ seria …..., nr…….........…, eliberat
de …………………, la data de………………..................., CNP ……..........………………………........., declar pe
propria răspundere că prin înscrierea mea în grupul țintî al proiectului „Investim în tineri. Studenții

de azi, profesioniștii de mâine – YOUNG-Pro”, cod MySMIS 133306, nr. contract
POCU/633/6.13/133306 că:
Voi derula stagiul de practică prevazut în programa universitară drept stagiu obligatoriu în cadrul
prezentului proiect.
Voi pune la dispoziția partenerilor proiectului toate documentele necesare documentării
stagiului de practică.
Voi participa la sesiunile de orientare și consiliere profesională individuale și/sau de grup.
Voi participa la orice altă acțiune conexă activităților de mai sus necesară în implementarea
proiectului.
Voi fi prezent la toate aceste acțiuni în conformitate cu planificarea realizată împreună cu
experții proiectului.
Sunt interesat/ă de finalizarea studiilor și mă voi prezenta la examenul de licență/disertație
pentru a obține diploma de licență/masterat.
Sunt interesat/ă în a-mi găsi un loc de muncă și de posibilitățile pe care partenerii proiectului mi
le vor prezenta în acest sens.
Sunt interesat/ă în a-mi găsi un loc de muncă și voi intreprinde demersurile necesare în acest
sens pentru a identifica un loc de muncă prin mijloace proprii.
Sunt interesat/ă ca după finalizarea studiilor să urmez alte programe de pregătire – cursuri
universitare și/sau programe de pregătire reglementate sau informale, care îmi vor permite să
dezvolt noi cunoștințe.
Numele și prenumele:
Semnătura:
Data:
Art.326 Cod Penal:
Declarareanecorespunzătoare a adevărului, făcutăuneipersoanedintreceleprevăzuteîn art. 175 sauuneiunităţiîn care
aceastaîşidesfăşoarăactivitateaînvedereaproduceriiuneiconsecinţejuridice, pentru sine sau pentru altul, atuncicând,
potrivitlegiioriîmprejurărilor, declaraţiafăcutăserveşte la producereaaceleiconsecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă.
1

