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Aprobat, 

                      Manager proiect, 

                                             Cosmin Alin Popescu   
 

Metodologia de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului „VESTART - Arta 

Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, se modifică după cum urmează: 

  

Art. 1 Art. 8 - CAP.V. CRITERIILE SE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ se modifică după cum 

urmează: 

 

„ DOSARUL DE ÎNSCRIERE în grupul ţintă al proiectului, va cuprinde următoarele 
documente: 

1. Formular înregistrare participant – Anexa 1;  
2. Acord de utilizare a datelor personale/Nota de informare - Anexa 2 ; 
3. Declaraţie statut pe piaţa muncii - Anexa 3; 
4. Declaraţie de intenţie cu privire la iniţierea unei afaceri - Anexa 4; 
5. CV – format europass - Anexa 5; 
6. Declaraţie NEETS (se completează numai pentru participanţii cu vârsta cuprinsă între 18 – 24 

ani) -  Anexa 6; 
7. Declaraţie de evitare a dublei finanţări (declaraţie de eligibilitate pentru deschiderea unei firme) 

- Anexa 7; 
8. Declarație candidat că nu e angajat al liderului de proiect şi al partenerului acestuia, precum şi 

soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul II inclusiv- Anexa 8; 
9. Acord de folosire a fotografiilor/filmărilor video - Anexa 9; 
10. Copie CI; 
11. Copie certificat naștere; 
12. Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul)/alte documente stare civilă (dacă e cazul). 
13. Copie documente de studii 
14. Dovada calităţii de angajat/dovada calităţii de student 
15. Dovadă statut pe piaţa muncii: 

➢ dovada calităţii de angajat; 
➢ dovada calităţii de student, doar pentru cei inactivi (adeverinţă student, carnet student 

vizat,etc.) ; 
➢ dovada desfăşurare activitate pe cont propriu (copie CUI,etc.) 

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Metodologiei de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului 
„VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729 rămân neschimbate. 

Prezenta se publică pe site-ul http://vestart.ro la secţiunea  „Descarcă” 
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