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ANEXA 1 

Cerere de acordare a premiului în cadrul proiectului 

 

Subsemnat(ul/a) , CNP. ____________________________________, 
absolvent/ student al Facultății______________________________________, 
înscris în grupul țintă al proiectului „Îmbunătățirea competențelor practice ale 
studenților prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în 
carieră – Viitor pentru studenți!” POCU/626/6/13/133488, declar pe proprie 
răspundere că am participat la toate activităţile proiectului pentru care am fost 
selectat și depun următoarele documente (se vor completa în funcție de situație): 

� copie Contract individual de munca    
� extras Revisal 
� fișa de post 
� copie certificat PFA/certificat Întreprindere individual/familială, însoțită de 

extras ONRC în original la data cererii; 
� copie carte de identitate 
� alte documente: 
• extras de cont; 
• _______________________ 
• _______________________ 

Mentionez ca m-am înregistrat în cadrul platformei www.jobstart.ceccar.ro și am 
participat la activitățile din cadrul platformei : 

http://www.jobstart.ceccar.ro/
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- Dețin cont în cadrul platformei aferent adresei de email 
…………………………………….  
DA              NU      
 
   

- Mi-am înregistrat CV-ul în cadrul platformei  
DA              NU      
 
   

- Am efectuat testul Holland  
DA              NU      
 
   
Prin prezenta vă rog să îmi aprobați înscrierea la premierea în urma angajării, 

conform Metodologiei de acordare premii la angajare din proiectul „Îmbunătățirea 
competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, 
consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” POCU/626/6/13/133488. 

Contul IBAN în care se poate face plata este: 

 Atașez extras de cont. 

 

Data: 

 

Semnătura: 

 

 

 

 

 

 


