
 
 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
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              Anexa  3 

 

Declarație de angajament 

 

Subsemnatul/a _____________________________________, CNP. __________________, 

posesor/posesoare C.I. serie ____,  număr  ___________,  eliberată  la  data  de ______________, 

de către ___________________________, domiciliat în localitatea  _______________________, 

strada ________________________________________, nr. _____, Bl. _______, ap. ______, 

județul _______________telefon: _________________ e-mail: ____________________________, 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, în calitate 

de candidat pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului „Start-up business – o șansă pentru 

tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217, declar pe propria răspundere că mă angajez să îmi 

asum următoarele obligaţii: 

 să particip la toate activităţile proiectului în care voi fi selectat, ȋn locaţia şi la ora stabilite; 

 să nu aduc prejudicii materiale sau de imagine partenerilor implicaţi ȋn proiect; 

 să manifest o atitudine civilizată faţă de personalul implicat în proiect pe parcursul tuturor activităţilor 

la care voi lua parte; 

 să mă informez ȋn permanenţă cu privire la stadiul curent de derulare al activităţilor precum şi cu privire 

la anunţurile postate de către echipa de implementare a proiectului; 

 să informez echipa de proiect cu privire la orice modificare a datelor personale furnizate în Anexa 

8 - Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei acestor modificări; 

 să furnizez datele / documentele solicitate de către echipa de implementare, cu privire la activitatea 

mea desfășurată în cadrul proiectului. 

 NU  voi  abandona activitățíle proiectului decât în caz de forță majoră, nu voi face parte din 

grupul ţintă și nu voi beneficia de finanțare în alte proiecte cofinanţate din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de 

muncă pentru toţi”, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 

nonagricol din zona urbană; 
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 În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre aceste obligații, îmi asum responsabilitatea daunelor 

provocate organizațiilor implicate în proiect, ale căror interese sunt lezate.  

 În cazul în care părăsesc proiectul nemotivat, îmi asum responsabilitatea de a rambursa 

totalitatea cuantumului serviciilor și beneficiilor pe care le-am primit în cadrul activităților proiectului 

la care am fost selectat să particip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                            Semnătura 

 ____________________________    __________________________________ 

 

 


