
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

    

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020              Anexa 6 

Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”  

Proiect POCU/90/6.13/6.14 – 108847 ”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile 

Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!” 

Contract de finanțare nr. 38865DGPECU/31.05.2018 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Iași 

 

DECLARAȚIE 

  

 Subsemnatul/a __________________________________________________, elev la unitatea 

de învățământ _____________________________________________, posesor al BI/CI seria _______, 

nr. _____________, eliberat de _______________________________, la data de _________________, 

având CNP _______________________, telefon ______________________, cunoscând că falsul în 

declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 Codul Penal, declar pe proprie răspundere că în anul 

școlar 2018-2019: 

1. Accept să particip la toate activitățile din agenda Proiectului ”Multiplicarea metodelor de 

Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive - EMPLOY 

MECHANICS!”, Cod SMIS 108847 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții: 10.IV. ”Sporirea 

relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea 

tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor 

de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a 

competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor 

sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală  şi programe 

de ucenicie” 

2. Nu particip la activitățile unui alt proiect POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6. ”Educație și 

competențe”. 

 

 Elev,                                                                                        Părinte, 

           ____________________       __________________   

Data, 

________________ 
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Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!” 

Contract de finanțare nr. 38865DGPECU/31.05.2018 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Iași 

 

DECLARAȚIE 

 
Subsemnatul/a __________________________________________________________________, 

angajat la _____________________________________________, posesor al BI/CI seria _______, nr. 

_____________, eliberat de _______________________________, la data de _________________, 

având CNP _______________________, telefon ______________________, în calitate de expert în 

cadrul Proiectului ”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile 

Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!”, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în 

conformitate cu art. 326 Codul Penal, declar pe proprie răspundere că în anul școlar 2018-2019: 

1. Accept să particip la toate activitățile din agenda Proiectului ”Multiplicarea metodelor de 

Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive - EMPLOY 

MECHANICS!”, Cod SMIS 108847 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții: 10.IV. ”Sporirea 

relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea 

tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor 

de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a 

competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor 

sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală  şi programe 

de ucenicie” 

2. Nu particip la activitățile unui alt proiect POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6. ”Educație și 

competențe”. 

Poziția în cadrul proiectului, 

 

___________________________________  

 

Semnătura, 

 

___________________________________ 

 Data, 

 ____________ 


