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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlul proiectului: “ PHOENIX - responsabilitate prin economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-
Vest Oltenia” 
Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019 

 
 

Catre,  
 

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA 
 

Va informez ca urmare a parcurgerii procedurilor de inscriere si inregistrare in cadrul grupului tinta al 
proiectului “PHOENIX - responsabilitate prin economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-
Muntenia și Sud-Vest Oltenia”, Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019, la transmit 
atasat documentele in copie/in original, dupa cum urmeaza: 
 

Lista cu documente de inregistrare si selectie a grupului tinta transmisa prin posta/curierat 
 

Nr. 
Document 

Verificare 

Da/Nu 

1.  Copie dupa cartea de identitate (copie cu mentiunea “Conform cu 
originalul” si semnata olograf in partea dreapta jos) 

 

2.  Copie dupa certificatul de nastere (copie cu mentiunea “Conform cu 
originalul” si semnata olograf in partea dreapta jos) 

 

3.  *Copie dupa certificatul de casatorie (copie cu mentiunea “Conform cu 
originalul” si semnata olograf in partea dreapta jos) 
* Doar pentru persoanele care si-au schimbat numele in urma casatoriei. 

 

4.  Document care sa ateste ultima forma de invatamant absolvita (copie cu 
mentiunea “Conform cu originalul” si semnata olograf in partea dreapta jos) 

 

5.  *Declaratie pentru persoanele care nu se incadreaza in categoria de grup 
tinta - tineri NEETs (document in original, semnat olograf) si Adeverinta 
privind urmarea unei forme de invatamant sau Adeverinta de la actualul 
loc de muncă (sau copie dupa carnetul de munca sau Contractul Individual 
de munca) (copie cu mentiunea “Conform cu originalul” si semnata olograf 
in partea dreapta jos) 
*Pentru persoanele cu varsta cuprinsa între  18 ani 24 ani 

 

6.  Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile 
finanțate prin POCU 2014-2020 (document in original, semnat olograf) 

 

7.  . Declarații pentru proiect - Declaratie pentru acordul privind utilizarea şi 
publicarea datelor personale,  Declaratie privind angajamentul de 
participare la activitatile proiectului, Declaratie ca va urma cursurile de 
formare profesionala și intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala, 
Declaratie privind evitarea dublei finantari, Declaratie privind conflictul de 
interese  (Anexa 1)  (document in original, semnat olograf) 

 

8.  Cerere inscriere in grupul tinta (Anexa 2)  (document in original, semnat 
olograf) 
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9.  Declaratie privind includerea in categoriile de grup tinta (Anexa 3) 
(document in original, semnat olograf) si Documente justificative privind 
statutul aplicantului pe piata fortei de munca (adeverinta angajator, copie 
carnet de munca sau CIM, certificat/adeverinta de șomer eliberata de 
AJOFM, Alte documente/declaratii de apartenența la categoriile de in 
grupul tinta etc (copie cu mentiunea “Conform cu originalul” si semnata 
olograf in partea dreapta jos) 
* In cazul in care nu se poate justifica apartenența persoanelor la categoriile 
de grupul tinta eligibile prin documente justificative, se vor depune 
declarații pe propria răspundere care se vor transmite ulterior. 

 

10.  *Declaratie pe proprie raspundere persoana inactiva  (Anexa 4) (copie cu 
mentiunea “Conform cu originalul” si semnata olograf in partea dreapta jos) 
*Pentru persoanele fara loc de munca si ce nu se afla in evidenta Agentiei 
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca  

 

11.  Grila de profilare a candidatului (Anexa 5)  (document in original, semnat 
olograf) 

 

12.  Formularul de schitare a ideii de afacere (Anexa 6) (document in original, 
semnat olograf) 

 

 
 
 
Data …………………                                                                                 Nume si prenume: ........................................ 
                                                                                                                 Semnatura: ........................................ 


