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Anexa 1 

Cerere de înscriere în proiect 

Subsemnatul ________________________________________________________ (nume și prenume), 

CNP___________________________________student în cadrul Facultății 

de_________________________________ anul de studii _______, nivel de studii (licență/master) 

__________ specializarea _____________________________ linia de studiu_____________, nr. 

matricol_______________, doresc să particip la activitățile desfășurate în cadrul proiectului cu titlul 

SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie 

și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii, Contract 

POCU/626/6/13/130584. 

Pentru înscrierea în proiect atașez prezentei cereri de înscriere următoarele documente: 

1. Carte de identitate (format pdf, jpg, etc.)

2. Curriculum Vitae Europass

3. Anexa 2 Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin

POCU 2014-2020

4. Anexa 3 Declarație de consimțământ privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal

5. Anexa 4 Declarație privind evitarea dublei finanțări

6. Documente justificative/declarații pe proprie răspundere că se încadrează în una sau mai multe

din categoriile prioritare.

Pot fi contactat la telefon:___________________ și e-mail:_______________________ 

Declar că datele de mai sus sunt corecte și consimt în mod expres și neechivoc ca datele mele cu 

caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea legală către terți, în 

conformitate cu legislația europeană în vigoare – Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE – 

de către instituția publică de învățământ superior și de către orice alt organism abilitat să efectueze 

verificări sau să exercite control asupra activității acesteia, în perioada admiterii ca membru al grupului 

țintă în cadrul proiectului sus menționat. 

Data: 

Semnătura: 
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