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                                                                      Anexa 9 
Lista de verificare  documente pentru înscrierea în Grupul țintă al proiectului 

 ”Bistrița, pe harta profesională a Europei” 
 
Stimate participant, 
 
Înainte de depunerea dosarului pentru înregistrarea în cadrul proiectului Bistrița pe harta profesională a Europei, te 
rugam să verifici că toate documentele de mai jos există 
1.  Anexa 1 – Formular de înscriere în Grupul Țintă  

2.  Anexa 2- fisa de informare    

3.   Anexa 3-  Adeverință emisă de întreprinderea angajatoare, în original  

4.  Certificat constatator, pentru întreprinderea angajatoare, emis de Oficiul Registrului Comerțului, în 
original sau o copie certificată ”conform cu originalul”   

 

5.  Anexa 4 - Declarație pe proprie răspundere privind disponibilitatea de participare la activitatile 
proiectului , în original 

 

6.  Anexa 5 - Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări, în original  

7.  Anexa 6 - Formular prelucrare date cu caracter personal, in original  

8.  Anexa 7 - Chestionar privind nevoia inițială de formare, în original  

9.  Anexa 8 - Scrisoare de motivare privind implicarea in proiect, în original  

12. Carte de Identitate – în copie “conform cu originalul”  

13. Certificat de naştere – in copie “conform cu originalul”  

14. Certificat de căsătorie – in copie “conform cu originalul”, după caz  

15. Act de studii (ultima formă de învăţământ absolvită) – în copie “conform cu originalul”  

16 
Copie, “conform cu originalul”, după CIM și ultimul act aditional (daca este cazul) din care să rezulte 
poziția/funcția în organizație sau extras revisal din care sa rezulte: nume prenume angajat, nr. contract 
de munca, durata contract de munca, COR, stare. 

 

17 

Pentru persoanele din departamentele de resurse umane - Copie, “conform cu originalul”, după 
Regulamentul de Organizare și Funcționare la nivelul entității. Responsabilitățile persoanelor se 
demonstrează prin încadrare (de ex., dar nelimitate la: codurile COR 1212 - Conducători in domeniul 
resurselor umane, 2423 - Specialiști in domeniul resurselor umane si de personal, 333304 - 
Inspector/referent resurse umane) și/sau prin fișa postului.   

 

 

       Nume prenume participant ..................................... 

       Semnatura............................................................... 

        Data: .......................................................... 


