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 2
DECLARAŢIE APARTENENȚĂ GRUP ȚINTĂ
Subsemnatul(a)............................................................................. domicilat(ă) în localitatea
...................................., Str. …................................................................, nr. …......., Bloc. ..........,
Sc........, Ap......, judeţul............................., legitimat cu CI seria ......... nr. …................ eliberat de
............................................. la data de ………………................. CNP .................................................,
sex:  feminin /  masculin, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod PenaL, cu privire la falsul în
declaraţii declar pe propria răspundere că aparţin următoarei categorii:
(Vă rugăm să bifaţi cu X)



Elev

De asemenea, declar pe propria răspundere că:

Am disponibilitatea de a participa la activitățile din cadrul proiectului “Practica in teritoriul
ITI Delta Dunarii”, cod MySMIS 134786

Mă oblig ca, în calitate de beneficiar, să particip la toate activităţile proiectului, să
completez și sa întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului și să frecventez
programul de consiliere și orientare profesională şi stagii de practică pe întreaga perioadă de
desfășurare.

În prezent nu beneficiez de nicio altă finanțare din fonduri publice naționale/comunitare în
calitate de participant la același program educatie si competenta.

Nu fac parte din categoria “Tinerii NEETS” cu vârsta între 16-24 ani (care nu urmează nicio
formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).

Îmi asum întreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor completate în aceste
documente.
Data ………………………..

Semnătura ……………………

Consimțământ parental
Obligatoriu pentru elevii cu vârsta între 14-18 ani
Subsemnații................................................................................................................., în calitate de
părinți/tutori sau reprezentanți legali ai elevului/elevei …...………….............................................……
telefon………………………………, consimt acordul exprimat de fiul meu / fiica mea prin prezenta
declarație.
Data ..……………………….
Semnătura părinte 1……………………

Semnătura părinte 2……………………

