Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la FPC”
Titlul proiectului: „Califică-te pentru viitorul tau!”
Contract: POSDRU/164/2.3/S/138740

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND CRITERIILE DE ELIGIBILATE
ȘI SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
Subsemnatul/a……………………………………………………………………………….… CNP ……………………………..
posesor/posesoare al/a C.I. seria …………, nr. ……………….., eliberat la data de ………….…….. de către
……………………..………….., după ce am
fost informat/ă cu privire la activităţile proiectului
POSDRU/164/2.3/S/138740 „Califică-te pentru viitorul tău”, şi cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu
privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•

La data înscrierii în proiect sunt angajat/ă a agentului economic: …………………………………………………
având funcţia de …................................................................;
La data înscrierii în proiect, atât domicilul meu cât și sediul angajatorului sau punctul de lucru unde lucrez se
află într-o localitate aflată pe raza uneia din următoarele regiuni: Bucureşti-Ilfov, Centru sau Nord-Vest;
Angajatorul meu nu aparţine domeniului Administraţiei Publice sau Educaţiei;
Nu dețin nicio calificare pentru meseria de …………………………………………………..….. sau echivalent și
nu am niciun certificat ANC/CNFPA de ........................................................................... – cod COR ................;
Nu am studii superioare;
Declar pe proprie răspundere că nu dețin o calificare identică cu cea pe care o voi urma în proiect și că în
această perioadă nu urmeaz un alt program de formare profesională finanțat din fonduri publice;
Ultima instituţie de învăţământ absolvită este: ……………………………………………….………………………..
și anexez diploma obținută (diploma se va anexa în copie faţă verso);
Am absolvit un program de formare profesională de calificare de nivel:
□ I, şi anexez diploma obţinută;
□ II, şi anexez diploma obţinută;
□ Am absolvit un program de un nivel mai ridicat şi anexez diploma obţinută;
□ Nu am absolvit niciun program de formare profesională.

Declar că am luat la cunoştinţă informaţiile legate de activităţile proiectului şi garantez că voi participa la cel puţin 90%
din orele activităţii de formare, exceptând cauzele bine justificate de forţă majoră. De asemenea, angajatorul meu este
informat cu privire la participarea mea la proiect şi la toate implicaţiile aferente, fiind de acord.
Având în vedere toate aceste aspecte, solicit să fiu admis/admisă la activităţile proiectului ca membru/ă al/a
grupului ţintă.
Data:
Semnătură:
__________________
__________________
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal,
declar pe propria răspundere că datele din prezentul formular au fost completate în prezenţa mea,
Nume:_____________________
Semnătură:_________________

