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ANEXA 1 – Formular de înscriere 
 

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

CNP ......................................, B.I./C.I. seria ............ nr ....................... 

domiciliu/resedința în ........................................................................, 

telefon ............................  e-mail ....................................................... 

doresc să particip la procesul de selecție (a dosarelor) pentru a deveni membru al 

grupului țintă din cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and 

Labour mobility in the Juridical field”, cod proiect 16.4.2.023, ROBG-162, finanțat 

în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din 

Fondul European de Dezvoltare Regională) şi implementat de Baroul Dolj și Baroul  

Vidin. Declar că nu sunt înregistrat ca membru în grupul țintă al unui alt proiect 

finanțat prin fonduri europene care desfășoară activități similare cu cele ale 

acestui proiect. Menționez următoarele: 

 

A TIPUL DE FORMARE 
 ⃝ Student al unei instituții de învățământ superior (facultate) 

 ⃝ Absolvent al unei instituții de învățământ superior (facultate) 

 ⃝ Student al unei instituții de învățământ superior (facultate) din domeniul juridic 

 ⃝ Absolvent al unei instituții de învățământ superior (facultate) din domeniul juridic 

B STATUTUL PE PIAȚA MUNCII C NEVOIA DE PERFECȚIONARE 
 ⃝ Sunt încadrat pe piața muncii  ⃝ Mică 

 ⃝ Nu sunt încadrat pe piața muncii  ⃝ Mare 

    ⃝ Foarte mare 

D GRADUL DE MOBILITATE ÎN ZONA 
TRANSFRONTALIERĂ ÎN URMATORII 5 
ANI 

E DISPONIBILITATE PENTRU ACTIVITATEA 
A10 (conform descrierii din 
metodologie) 

 ⃝ Mică  ⃝ Mică 

 ⃝ Mare  ⃝ Mare 

 
 
 
Data .........................   Semnătura ................................... 
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ANEXA 2 – Acord de utilizare date personale 
 
 
 
 
Subsemnatul(a)...................................................................................,

CNP .........................................., B.I./C.I. seria ...................... nr 

..............................., prin prezenta sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea 

datelor mele personale în cadrul Proiectului „Cross-Border Partnership for Training 

and Labour mobility in the Juridical field”, cod proiect 16.4.2.023, ROBG-162, 

finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat 

de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională) şi implementat de Baroul Dolj 

și Baroul Vidin. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor 

fotografiilor în care figurez, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului 

„Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, 

cod proiect 16.4.2.023, ROBG-162, finanțat în cadrul programului  Programul 

INTERREG V-A Romania –Bulgaria, în scopul implementării și promovarii acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data .........................   Semnătura ................................... 
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ANEXA 3 – Declarație de angajament 
 
 
 
Subsemnatul(a)..................................................................................,

CNP ............................................, B.I./C.I. seria ......................... nr 

................................., declar pe propria răspundere că dacă voi fi selctat să 

fac parte din grupul țintă al proiectului „Cross-Border Partnership for Training and 

Labour mobility in the Juridical field” , cod proiect 16.4.2.023, ROBG -162, 

finanțat în cadrul programului Programul INTERREG V-A Romania–Bulgaria, îmi asum 

următoarele obligaţii: 

 

a) să particip la toate activităţile proiectului în care sunt selectat de către 

echipa de implementare a proiectului; 

b) să nu deteriorez bunurile materiale aflate în proprietatea partenerilor din 

proiect ; 

c) să nu aduc prejudicii de imagine partenerilor din proiect; 

d) să manifest o atitudine civilizată faţă de personalul implicat în proiect, față 

de experți  şi faţă de ceilalţi cursanţi, pe parcursul tuturor activităţilor la 

care voi lua parte; 

e) să nu aduc  daune  partenerilor implicate în proiect. 

 
 
 
 
 
Data .........................   Semnătura ................................... 
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