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ANUNȚ
PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ
în cadrul proiectului:

”Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv și inovativ”
Cod SMIS proiect: 142019
Având în vedere desfășurea :
Activității A1 – ”Formare antreprenorială și consultanță în afaceri”,
Sub-activitatea A1.2. – ”Selectarea grupului țintă care va participa la cursurile organizate
în cadrul programului de formare antreprenorială”,
Vă aducem la cunoștință că se intenționează începerea din data de 01.03.2022 a
cursurilor de formare antreprenorială online cu beneficiarii deja înscriși după regula
“primul venit, primul servit”.
Înscrierile în grupul țintă vor continua până la atingerea numărului de 350 beneficiari
aprobați prin proiect.
Documentele justificative necesare conform metotologiei
Persoanele interesate vor prezenta dosarul de înscriere care va cuprinde în mod
obligatoriu:
1. Formular de înscriere în grup țintă (Anexa 1), datat și semnat olograf;
2.

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
completată, datată și semnată (Anexa 2), datată și semnată olograf;

3.

Acord fotografiere, înregistrare video și audio declarație pe proprie răspundere
(Anexa 3), datat și semnat olograf;

4.

Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4) datată și semnată olograf;

5.

Chestionar de evaluare a potențialului antreprenorial (Anexa 5), datat și semnat
olograf;

Declarație pe propria răspundere privind accesul la formare profesională online,
semnată olograf;
7. Diplome/documente de studii, certificate pentru conformitate cu originalul;
8. CV (în format europass) semnat olograf de către titular pe fiecare pagină;
6.
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9.

10.
11.
12.
13.

Dovada că se încadrează în grupul țintă. Adeverință de certificare a calită ţii de
student. (Adeverința tip se eliberează de către secretariatele facultăților de care
aparțin studenții și va avea semnătura în original a secretarei și a unui
reprezentant din conducerea facultății)
Copie a cărții de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;
Copie a certificatului de naștere, certificat pentru conformitate cu originalul;
Copie a certificatului de de căsătorie (pentru studentele căsătorite), certificat
pentru conformitate cu originalul;
Dovadă încadrare în categoria prioritară:
− Adeverință medicală, pentru persoanele cu dizabilităţi;
− Adeverinţă care să ateste că respectivul student aparţine etniei rome.

Candidații vor transmite obligatoriu dosarul de candidatură astfel:
A) În format electronic: prin completarea și transmiterea electronică la adresa de e-mail
dpipas@yahoo.com
B) În format fizic: în termen de maxim 15 de zile de la transmiterea în format electronic,
prin depunerea dosarului la Secretariatul Universității Bogdan Vodă din Cluj Napoca. Pe
dosar trebuie specificat:
− Numele și prenumele participantului;
− Denumirea și ID-ul proiectului la care se înscrie participantul.

