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Anexa 1 

Cerere de înscriere la concursul  de acordare a premiilor   

pentru  studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică  din cadrul 
proiectului  „Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin 

activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – 
Viitor pentru studenți!” 

  Subsemnatul/a, ................................................................................., domiciliat 
în:..........................................................................................................................., 
CNP: ................................................................., student/ă în cadrul Universității 
.................................................................., Facultatea: ………………………… 
.........................................................specializarea ……….................................... 
………………………………………. ciclul de licență/master, anul ......., adresa e-
mail: ......................................................., doresc să mă înscriu la concursul pentru  
studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică din cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la 
locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!”, 
menționând că îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Metodologia de 
acordare a acestor premii. 

□ Sunt înscris/ă 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!” 

□  Am finalizat un stagiu de practică în cadrul proiectului „Îmbunătățirea 
competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, 
consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” în perioada 
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..................................., prevăzut în programa unității de învățământ la care sunt 
înscris/ă. 

□     Am obținut nota ......... la colocviul de practică, notă acordată de Cadrul 
didactic  din cadrul Facultății, conform documentului doveditor anexat.  

□     Am obținut nota.…… de la Tutorele de practică, conform „Fișei de observare”, 
emisă în cadrul proiectului.  

 □   M-am înregistrat in cadrul platformei www.jobstart.ceccar.ro si am participat la 
activitățile din cadrul platformei : 

- 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      
 

□    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea analizării 
cererii mele în concursul de acordare a premiilor. 

  
În cazul în care mă voi număra printre câștigători, doresc ca suma să fie transferată 
în contul: 

........................................................................................... deschis la Banca 
..............................................., conform extrasului de cont anexat. 

Semnătura                                                                                                                Data 
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