FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
O.S.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 la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Start experiență – START.EXE
Cod proiect: POCU/626/6/13/130654

INDICAȚII PRIVIND COMPLETAREA DOCUMENTELOR
La trimiterea/depunerea dosarului de candidatură în format fizic, vă rugăm să aveți în vedere
următoarele aspecte:
1) Anexele vor fi listate ca documente de sine stătătoare. Vă rugăm ca, la listare, să aveți grijă să nu fie
listate două anexe pe aceeași pagină (de ex. să nu fie listate împreună formularul de înregistrare a
grupului țintă și CV-ul).
2) La completarea Formularului de înregistrare a Grupului țintă (Anexa 8):
A) Localizare geografică:
A1) La Regiune trebuie să completați cu:
-

Nord Est (dacă aveți domiciliul într-unul dintre județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
sau Vaslui);

-

Sud Est (dacă aveți domiciliul într-unul dintre județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea
sau Vrancea);

-

Dacă aveți domiciliul (adresa din cartea de identitate) în alt județ decât cele de mai sus, vă rugam
să consultați acest link https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunile_de_dezvoltare_ale_României sau
să lăsați necompletat.
A2) La Unitate teritorial administrativă trebuie să completați cu denumirea localității de
domiciliu (din cartea de identitate).

B) La Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată trebuie să bifați:
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
C) La Nivel de educație (ultima instituție de învățământ absolvită) trebuie sa bifați:
-

Studii liceale (ISCED 3) – dacă sunteți la student/ă la ciclul de licență;

-

Studii superioare (licență) (ISCED 5) – dacă sunteți student/ă la ciclul de master.

3) Semnătura pe documente trebuie să fie în original, olograf (de mână). Documentele nu trebuie să fie
în copie, listate după varianta transmise electronic.
4) CV-ul și scrisoarea de motivație trebuie și ele semnate olograf și datate.
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