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ANEXA 5 

 

 

DECLARAŢIE DE APARTENENȚĂ LA GRUP ȚINTĂ 

          
Subsemnatul(a).................................................................. 

........domicilat(ă) în localitatea ...................................., Str. 
…...................................................................., nr. …, Bloc. .........., Sc........, 
Ap......, judeţul............................., legitimat cu CI seria ......... nr. …................ 
eliberat de .............................. la data de .................. CNP 
.................................................,    

sex: feminin  :    masculin,   declar pe propria răspundere că  aparţin 
următoarei categorii: 

    
 (Vă rugăm să bifaţi cu X) 

 Persoană inactivă 
 Șomer 
 Angajat 
 Student 
                     

 De asemenea,  declar pe propria răspundere că: 
 În prezent nu beneficiez de nicio altă finanțare din fonduri publice 

naționale/comunitare în calitate de participant la același program. 
 nu fac parte din categoria “Tinerii NEETS” cu vârsta între 16-24 ani (care 

nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă). 
                    Dau această declaraţie pentru a fi inclus în cadrul grupului ţintă al 
proiectului cu titlul “Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – 

Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”, PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educatie si competenta; 
Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 



 

  
   

învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a 
nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, Obiective 

Specifice: O.S.6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și 
non-universitare, organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; O.S.6.9. -

Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din 
învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul 
educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile;O.S.6.10.-
Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și 
nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ 

domeniile identificate prin SNC şi SNCDI. Contract Finanţare nr. 
POCU/379/6/21/-124635, implementat de UNIVERSITATEA DANUBIUS 

GALATI – Beneficiar, în parteneriat cu:  Asociația Profesională Patronatul 
Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, 

Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din 
Constanța. 

 

Data:…………….     
                                                                                                
 Semnătura,  

 


