
     
 
 
 

 

 
Anexa 2 - Cerere de înscriere/Declarație privind evitarea dublei finanțări/ Declarație de compatibilitate 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un 
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de  muncă și promovarea unor 
căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională  și prin validarea competențelor dobândite. 
Obiectivul specific 3.12.:  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor 
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților 
Contract nr. POCU/464/3/12/128044 
Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul 
companiilor din Regiunea Nord-Est 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 

Subsemnatul/a __________________________________________, legitimat/ă cu CI seria .______, 
nr._____________, CNP __________________________, domiciliat/ă în _____________________________ , str. 
____________________________ nr. _______ bl. ___________, sc. ________, ap. ____, tel. _________________, e-mail 
__________________,  

vă rog să îmi aprobați înscrierea în proiectul „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și 
promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044 
pentru a participa la cursul de ____________________________________________ 

Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de membru al grupului țintă al 
proiectului „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul 

companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044 implementat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava 
în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația "Consensual", declar pe propria răspundere ca nu beneficiez și nu fac 
parte din grupul țintă al unui alt proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea 
accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal 
sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de  muncă și promovarea unor căi 
de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională  și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul 
specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / 
domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. De asemenea, cunoscând prevederile art. 326 Cod 
penal privind falsul în declarații,  declar pe proprie răspundere că  nu sunt angajat al beneficiarului proiectului sau al 
partenerului acestuia, mai sus menționat. 

 

                   Data                                                                                                                        Semnătura 

 ______________________                                                                                   ___________________________ 


