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Anexa 4 

 

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CERINȚELOR PROIECTULUI 
 
 
 

 
 

Subsemnatul(a) ...................................................., domiciliat în 

................................................................., posesor al BI/CI, seria 

............... nr. .................., eliberat de ....................................... la data 

................................., CNP ......................................, telefon 

........................., e-mail ........................... îmi declar angajamentul de 

respectare a cerințelor proiectului „Imbunatatirea competentelor practice a 

studentilor prin activitati de invatare la locul de munca, consiliere si orientare in 

cariera – Viitor pentru studenti!”, proiect finanţat prin Fondul Social European prin 

contractul de finanțare nr. POCU/626/6/13/133488, precum și a legislației naționale și 

europene aplicabile, cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod Penal1.  

 

Nume și prenume: ............................................... 

Semnătura: .......................................................    

                                                           
1 Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în 

care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 



   
 

Titlul proiectului:  „Imbunatatirea competentelor practice ale studentilor prin activitati de invatare la locul de munca, 

consiliere si orientare in cariera– Viitor pentru studenti!”, POCU/626/6/13/133488 
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii  

de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

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 şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Contract nr. 20951/11.09.2020 

 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


