FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6- Educatie si competente
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si din domeniile de specializare
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii
Contract POCU/711/6/14/134786

ANEXA 1
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
Subsemnatul(a)...........................................................................................................................
domicilat(ă) în localitatea ...................................., Str. …....................................., nr. …........, Bloc.
.........., Sc........, Ap......, judeţul............................., CNP ....................................................,
solicit înscrierea în grupul țintă al proiectului “Practică în teritoriul ITI Delta Dunării”, PROGRAMUL
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educatie si competenta; Obiectivul
specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor
din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI,
Contract POCU/711/6/14/134786, implementat de Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Joasa a
Siretului, în calitate de Beneficiar, în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului:
- Organizarea și derularea stagiilor de practică
- Sesiuni de consiliere și orientare profesională
- Participarea activă la forumul de discuții
- Sesiuni de informare TIC, sesiuni de educație financiară, participarea la evenimentele de
dezvoltare personală, participarea la concursul de meserii
Menționez că am luat act de prevederile Metodologiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea
selecţiei grupului țintă
Data ................................

Semnătura..............................

Consimțământ parental
Obligatoriu pentru elevii cu vârsta între 14-18 ani
Subsemnații..................................................................................................................., în calitate de
părinți/tutori ai copilului ………………………………………………………………….telefon………………………………,
declar pe propria raspundere ca am luat la cunoștință de activitățile proiectului “Practică în teritoriul
ITI Delta Dunării” și că sunt de acord ca prin înscrierea în grupul țintă al proiectului, fiica/fiul meu sa
participe la activitățile proiectului.
Data….……………..
Semnătura părinte 1 ……………………

Semnătura părinte 2 ……………………

