
   
 

Titlul proiectului: „Imbunatatirea competentelor practice ale studentilor prin activitati de invatare la locul de munca, consiliere 

si orientare in cariera– Viitor pentru studenti!”, POCU/626/6/13/133488 
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii  

de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 

accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Contract nr. 20951/11.09.2020 

 

 

                  

 
 

ANEXA 12 

GRILĂ DE ELIGIBILITATE 

Nr 
crt. Condiții de îndeplinit 

DA NU 
nr. 
Pag 

OBSERVATII 

1 Numărul de înregistrare         

2 Existența copiei cărții de identitate (copie conform cu originalul)         

3 
Existența copiei certificatului de naștere (copie conform cu 
originalul)         

4 

Existența copiei certificatului de căsătorie/a altui document 
relevant (în cazul schimbării numelui) 
 Notă: Unde nu se aplică, se va menționa „NEAPLICABIL”(N/A).           

5 
Existența Scrisorii de intenție pentru înscrierea în grupul țintă 
(original)         

6 
Existența Chestionarului pentru identificarea potențialului de 
angajabilitate     

7 
Existența Chestionarului pentru identificarea potențialului de 
dezvoltare profesională (original);         

8 
ADEVERINTA de student și/sau orice alt document stabilit pt. 
dovedirea calității de student (ISCED 5 / 6/ 7)         

9 
Existenta unui Angajament de disponibilitate față de activitățile 
proiectului (original)          

10 
Existența unei declarații de Angajament de respectare a cerințelor 
proiectului (original)         

11 Existența Declarației privind evitarea dublei finanțări  (original);         

12 
Existența acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
(original)         

13 Existența Formularului de apartenență la etnie (original);         

14 
Existența Formularului de înregistrare individuală a participanților 
(original)         

15 Existența unei Declarații pe proprie răspundere privind statutul pe 
piața muncii (original) ;         

16 Existența unui Formular de înregistrare GT(original) ;         

17 
Existența unei Declarație privind lipsa solicitării foloaselor 
materiale         

 


