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Anexa 1
SCRISOARE DE INTENȚIE
1.

Date de identificare

Nume și prenume ...............
Data nașterii ............... Localitatea nasterii ........................
BI/CI.......................................... seria...........nr. ...............
CNP ..........................................
Adresă/Domiciliu .......................................
Tel/...........................................Fax/..............................
E-mail: .......................................

2.

Studii:  Primare  Gimnaziale  Medii  Superioare  Altele ......................

Prin prezenta solicit înscrierea în grupul țintă al proiectului menționat.
Pentru a putea fi înscriși în grupul țintă, persoanele selectate vor trebui să aducă și să completeze următoarele
documente:













Scrisoare de intenție (original) - (Anexa 1);
Chestionar pentru identificarea potenţialului de angajabilitate (original) - (Anexa 2)
Chestionar pentru identificarea potenţialului de dezvoltare profesională (original) - (Anexa 2 bis);
Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (original) - (Anexa 3);
Angajament de respectare a cerințelor proiectului (original) - (Anexa 4);
Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări (original) - (Anexa 5)
Acord de utilizare a datelor personale (original) - (Anexa 6);
Declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnie (original) - (Anexa 7)
Formular de înregistrare individuală a participanţilor (original) – (Anexa 8);
Declarație pe proprie răspundere privind statutul pe piața muncii (original) – (Anexa 9);
Formular de înregistrare GT (original) – (Anexa 10);
Declarație pe proprie răspundere privind lipsa solicitarii foloaselor materiale si/sau financiare si/sau de
alta natura (original) – (Anexa 11).
 Documente justificative pentru apartenența la categoriile eligibile de grup țintă:
 BI/CI (copie conform cu originalul);
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Certificatul de naștere (copie conform cu originalul);
Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul);
Adeverință de student (original);
Alte documente justificative, acolo unde este cazul și în cazul în care acestea există.

Semnătura candidat: ......................

Semnătura Responsabil grup țintă: .............

