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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi
de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a
instrumentelor TIC”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63471

Anexa 1: Cerere premiu
pentru programele de perfecţionare furnizate în cadrul activităţilor
A9: “Furnizare pachet program de formare continuă I” (PG1+PG2)
A13: ”Furnizare pachet program de formare continuă II” (PG3+PG4)

Subsemnatul/subsemnata (nume şi prenume), _____________________________________________ ,

având CNP

______________________, solicit înscrierea în concursul de acordare a premiilor

prevăzute pentru activitățile A9: “Furnizare pachet program de formare continuă I” (PG1+PG2) și
A13: ”Furnizare pachet program de formare continuă II” (PG3+PG4) din cadrul proiectului
„Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz:
Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a
instrumentelor TIC", contract POSDRU/87/1.3/S/63471.

În cadrul prezentei sesiuni am urmat programul ________________________________________.
Menţionez faptul că întrunesc condiţiile de eligibilitate şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile
prevăzute în regulamentul de acordare a premiilor.

Anexe:


foto-copie a actului de identitate;



adeverinţă/ document de informare cu ştampila băncii, în original sau foto-copie, din care să
rezulte codul IBAN al contului curent al solicitantului (exclus conturi de economii, depozite
etc.), şi faptul că solicitantul premiului este titularul contului curent.
Semnătură solicitant

Data ______________
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