
TIP ANEXĂ / cerință GT Se va bifa
x

Observații

verifică prin:

ANEXA 8 – Formular de Grup
Țintă/înscriere

verifică prin:

verifică prin:

verifică prin:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                                                                         

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității”

Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 

locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”

Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai pu țin dezvoltate

Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini”

Contract nr. POCU/717/5/1/149156

ANEXA 1 – Cerere de 
înscriere 
în cadrul proiectului “START 
- Antreprenor în Gârcini”Se verifică să fie
completată
corespunzător
Se verifică să fie
semnată.

ANEXA 8 – Formular de 
Grup Țintă/înscriere – 
completată corespunzător.
Copie CI/Buletin

Anexa 10
FIȘĂ DE  ELIGIBILITATE

Reședința sau domiciliul în teritoriul 
acoperit de SDL Gârcini (ZUM sau 
ZF)

Îndeplinirea cerinței se

Copie certificat naștere                
Copie certificat căsătorie 
(unde este cazul)                               
Diplomă de studii                           
Alte documente relevante 
(după caz)

ANEXA 3 – Declarația de 
acord de prelucrare a 
datelor cu caracter personal

Alte documente justificative 
înscriere în proiect

Îndeplinirea cerinței se

Își exprimă acordul privind 
prelucrarea
datelor cu caracter personal

Îndeplinirea cerinței se

Solicitare de includere în grupul 
țintă

Îndeplinirea cerinței se



verifică prin:

verifică prin:

verifică prin:

verifică prin:
Este persoană activă Îndeplinirea cerinței se

ANEXA 5 – Declarație de 
încadrare în grupul țintă al 
proiectului

ANEXA 4 – Declarație 

privind evitarea dublei 

finanțări

ANEXA 7 – Declarație pe 
proprie răspundere privind 
statutul pe piața muncii
(pentru persoane inactive)

Adeverința angajator

2.  Un dosar de candidatură incomplet sau incorect completat conduce la respingerea acestuia, 
cu posibilitatea redepunerii dosarului de candidatură.

3.  Prezenta  fișă  va  fi  completată  de  către  experții  de  grup  țintă,  care  vor  asigura
verificarea dosarelor de înscriere.

Semnatura Expert Grup Țintă 2 _____________              

Semnatura Expert Grup Țintă 1             
DATA:                                                            

Instrucțiuni:
Prezenta fișă se va completă pentru fiecare înscriere/candidatură/dosar depus în cadrul proiectului; 
FIȘA permite verificarea îndeplinirii condițiilor de grup țintă, așa cum sunt acestea descrise în 
Cererea de Finanțare și Ghidul Solicitantului.

1.  Se  indică  în  tabelul  de  mai  sus  fiecare  criteriu  GT  și  documentul  care  asigură
îndeplinirea criteriului.

Este persoană inactivă Îndeplinirea cerinței se

Se află în risc de sărăcie sau 
excluziune socială

Îndeplinirea cerinței se

Nu a mai participat/beneficiat la/de 
acțiuni/măsuri similare cofinanțate 
din fonduri nerambursabile din 
Fondul Social European

Îndeplinirea cerinței se


