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DOCUMENTE DOSAR 
 
Criterii de eligibilitate generale 
 

 să fie cetățeni UE cu domiciliul sau reședința legală in Romania, regiunea nord-est (județele: Iași, 
Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui);  

 să fie student înmatriculat, în anul III, la una din facultățile Universității Tehnice “Gheorghe 
Asachi” din Iași, cu excepția Facultății de Arhitectură, caz în care, studentul trebuie să fie 
înmatriculat în anul IV . 
 

Pentru a putea participa la selecția în grupul țintă, fiecare student va depune un dosar complet, 
având următorul conținut:  

 Cerere de înscriere (Anexa 1); 
 Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului 

(Anexa 2); 
 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3); 
 Formular grup țintă (Anexa 8); 
 Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4); 
 CV – model recomandat Europass  (Anexa 5); 
 Copie carte de identitate; 
 Adeverință de la secretariatul facultății unde studiază studentul, în care se precizeze rezultatele 

școlare (media numărului de credite - pentru anii I, II și III, în cazul studenților de la Facultatea 
de Arhitectură, respectiv pentru anii I și II, pentru studenții de la celelalte facultăți). 
După caz, dosarul va fi completat și cu:  

 document/documente din care să reiasă încadrarea într-un grup vulnerabil sau categorie de 
dizabilități/tip de boală cronică; 

 declarație de apartenență la etnia romă etc. 
 
Dosarele se pot depune la secretariatul facultatii (la doamna Felicia Zet) sau la domnul șef lucrari Andrusca Mihai 

(biroul EN214, corp Energetica, etaj II), in fiecare zi (luni-vineri) intre orele 9-15, pana pe 5.11.2019. 

 


