
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE CU PREMII 
Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 
calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

.......................................... ce se identifică cu CI seria ....., nr. ..........., CNP ....................., cu 

domiciliul în .........................., Str. .......................... , Nr. ......, Bl. ....., Sc. ...., Et. ...., Ap. ......,  

jud. ........................., telefon ........................., E-mail............................................. 

cont IBAN ........................................, deschis la banca ................................ solicit înscrierea în 

competiția cu premii ..................................................... derulată în cadrul proiectului INSPIRE - 

Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică. 

Prin transmiterea prezentei cereri, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, în 

calitate de membru al grupului țintă și participant în cadrul competiției cu premii, declar pe proprie 

răspundere că: 

 Am luat la cunoștință Metodologia de organizare și derulare competiții cu premii pentru motivarea

și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților și Brief-ului competiției,

inclusiv criteriile de eligibilitate și criteriile de evaluare;

 NU mă aflu în conflict de interese (nu sunt rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii

comisiei de jurizare;

 Proiectul depus spre evaluare este creație proprie și originală cu respectarea prevederilor legale

privind drepturile de autor.

................................................................ 
(semnătură olografă) 

Dată: ..................... 
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