PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectiv specific: 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de
învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV
Cod smis: 133383
Cod apel: POCU/626/6/13/133383
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANGAJAMENT/DECLARAȚIE
Subsemnatul(a) _________________________________________, născut(ă) la data
de _____________________, domiciliat(ă) în localitatea ___________________________,
str._________________________________, nr. ______, bl_____, ap. ___, judeţul/sectorul
______________________, posesor(oare) a actului de identitate _______, seria _______,
nr. ___________, CNP__________________________, prin completarea formularelor de
înregistrare în grupul țintă și participarea ca membru al grupului țintă în activitățile
proiectului
DOBÂNDIREA

POCU/626/6/13/133383,
DE

COMPETENȚE

ÎN

„STAGII

DE

SECTOARELE

PRACTICĂ

INOVATIVE

ECONOMICE

CU

PENTRU

POTENȚIAL

COMPETITIV”, declar pe propria răspundere că:
o nu particip în prezent la proiecte finanțate prin Fondul Social European, Programul
Operational Capital Uman 2014-2020, având activități similare (consiliere şi
orientare profesională, formare profesională, efectuarea de stagii de parctică,
etc) cu cele ale proiectului: ID: 133383 „ STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU
DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL
COMPETITIV”;
o nu sunt angajat al liderului de proiect ASOCIAȚIA NOUL VAL sau al partenerilor
acestuia și nici soț/soție sau rudă ori afin, până la gradul 2 inclusiv cu vreunul din
angajații acestora;
o nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condemnări pronunțate printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau eticprofesionale;
o nu am fost condamnat printr-o hotarâre judecătorească definitivă și irevocabilă
pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activitați
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
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o nu am fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de
minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care am
facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost
integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
o voi respecta cerintele proiectului în timpul implementării acestuia;
o am disponibilitate pentru angajare;
o voi participa la toate activitățile proiectului care vizează implicarea membrilor din
grupul țintă.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, am luat la
cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei), atrage după sine următoarele
consecinţe:
 excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului pâna
la momentul descoperirii falsului;
 acordarea de despăgubiri financiare către Asociația Noul Val constând în
contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit pâna în momentul
descoperirii falsului.

Data,
_____________________

Semnătura,
_________________

___________________________
Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.2016/679
din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal
pentru persoanele fizice, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, respectiv pentru implementarea
proiectului POCU/626/6/13/133383, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

