CERERE
PRIVIND ACORDAREA SUBVENȚIEI PENRU ÎNCADRAREA PROFESIONALĂ„BUCUREȘTI – ORAȘUL TINERILOR ACTIVI PE PIAȚA MUNCII”
Subsemnatul(a)
...................................................................................................................
identificat/ă cu C.I. seria......... nr. .................., eliberat de ................................................. la data de
........................,
CNP...................................................,
domiciliat(ă) / reședința în .................
...................................................................................................................................................................,
telefon.......................................................,email ......................................................................................,
Menționez că în perioada ...............................................................am participat la cursul de
..........................................................., având durata de ......................., pentru care am primit diplomă /
certificat de absolvire. Începând cu data de ........................................., ca urmare a calificării obținute în
urma cursului absolvit , sunt angajat(ă).....................................................................................(denumire,
adresă, CUI), cu funcția de ..............................................................................., solicit acordarea
subvenției pentru încadrarea profesională din cadrul
proiectului București –
orașul tinerilor activi pe piața muncii, în cuantum de 900 lei
, 1800 lei
, 2700 lei
, conform Regulamentului privind acordarea de vouchere/ tichete sociale în
cadrul proiectului
mai sus numit, destinate achiziționării de cursuri de inițiere, specializare, perfecționare și calificare cu
durată mică – între 1-3 luni(minim 40 h), aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 484/ 23.08.2018.
Cunoscând dispozițiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria
răspundere următoarele:
Nu am mai solicitat subvenția pentru încadrarea profesională din cadrul proiectului
„București-orașul tinerilor activi pe piața muncii”, organizat de Centrul pentru Tineret al
Municipiului București;
Datele completate în cererea privind acordarea subvenției pentru încadrarea profesională din
cadrul proiectului „București-orașul tinerilor activi pe piața muncii”, precum și toate
celelalte informații și documente atașate acesteia sunt în conformitate cu realitatea;
Am citit integral, am înțeles și sunt de acord să respect în totalitate prevederile
Regulamentului privind participarea la proiectul „București-orașul tinerilor activi pe piața
muncii”.
Anexez prezentei cereri actele doveditoare celor declarate anterior:
Cerere tip de acordare a subvenției pentru încadrarea profesională;
Copie conformă cu originalul a cărții de identitate a solicitantului;
Extras REVISAL care să ateste angajarea într-un domeniu de activitate corespunzător
pregătirii/ calificării obținute ca urmare a cursului absolvit;
Copie Diplomă/ Certificat de atestare a cursului absolvit în cadrul PROIECTULUI, conform cu
originalul;
Extras de cont IBAN pe numele SOLICITANTULUI;
Adeverință din care să rezulte că SOLICITANTUL nu are datorii neeșalonate la bugetul local,
emisă de DITL;
Pentru conformitate, toate actele solicitate trebuie să fie prezentate și în original.
Semnătura:
Centrul pentru Tineret al Municipiului București
Municipiul București, Calea Victoriei nr.126, sector 1, Cod Poștal: 010094, Cod Fiscal: 36860537
Adresa de corespondență: Calea 13 septembrie, nr. 168-184, București, sector 5.
contact@ctmb.eu

Data:

