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Anexa nr. 7 

FIȘĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII DOSARULUI DE 

APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ 
 

Nume și prenume: ______________________________ 

CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Criteriu Document care atestă îndeplinirea 
criteriului 

Verificare 
criteriu 

Criteriu nr. 1- are 
vârsta cuprinsă între 
16-29 ani 

 CI/BI/viză flotant 
 

 DA  NU 

Criteriu nr. 2 - nu 
urmează nicio formă de 
educație și formare 

 Act de studiu (adeverință/diplomă/foaie 
matricolă) 
 Declarație pe propria răspundere (cf. 
Anexei nr. 6) 

 DA      NU 

Criteriu nr. 3 - nu este 
ocupat pe piața muncii, 
având exclusiv statut de 
șomer 

 Declarație pe propria răspundere (cf. 
Anexei nr. 6) 

 DA      NU 

Criteriu nr. 4 - are 
domiciliul/reședința în 
regiunea București-Ilfov 

 CI/BI/viză flotant  DA      NU 

Criteriu nr. 5 - a fost 
înregistrat, informat, 
consiliat și profilat în 
prealabil la Serviciul 
Public de Ocupare 
(SPO) 

Document doveditor emis de 
AMOFM/ALOFM/AJOFM în a cărei rază își are 
domiciliul/reședința, care atestă profilarea 
în categoria de ocupabilitate: 
 A (ușor ocupabil) 
 B (mediu ocupabil) 
 C (greu ocupabil) 
 D (foarte greu ocupabil) 

 DA      NU 

Criteriu nr. 6 - dosarul 
de înscriere în GT este 
conform și complet, 
anexele sunt 
completate în 
integralitate 

 Anexa nr. 1 
 Anexa nr. 2 
 Anexa nr. 3 
 Anexa nr. 4 
 Anexa nr. 5 
 Anexa nr. 6 

 DA      NU 
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În urma analizării și verificării valabilității/conformității și eligibilității documentelor depuse, 

subsemnata Stoian Valentina – Expert selectare, integrare, motivare și menținere grup țintă, 

în conformitate cu atribuțiile care îmi revin, declar dosarul de apartenență la grupul țintă al 

domnului/doamnei _______________________________________________________________,  

ca fiind conform/neconform și recomand/nu recomand înregistrarea în grupul țintă al 

proiectului VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și 

Responsabilizare, POCU/910/2/4/150520. 

Motivele respingerii dosarului (dacă este cazul): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Întocmit, 
Expert selectare, integrare, motivare și 
menținere grup țintă  
Stoian Valentina 

Avizat, 
Manager proiect 
 
Barac Georgiana 

Data: Data: 

Semnătura: 
 

Semnătura: 

 


