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Anexa 3
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul..............................................................................................................................................,
CNP .......................................................... posesor al C.I. seria ........., nr. ................., eliberată la data de
..................................., de către ............................................................................., participant în grupul țintă al
proiectului cu titlul: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar, Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Cod Contract:
POSDRU/87/1.3/S/51391, cofinanţat în perioada 2010-2013 din Fondul Social European (FSE) prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi implementat de Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în parteneriat cu universităţile Dunărea de Jos din Galaţi, Ştefan cel Mare din
Suceava şi Universitatea din Oradea, cu ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ, prin prezenta declar pe propria răspundere, sub
incidența Codului penal pentru fals în declaraţii, următoarele:

 Datele completate în toate documentele și în formularul de înscriere on-line sunt complete și
corecte;

 NU voi părăsi grupul ţintă din motive imputabile mie;
 NU am parcurs și nu parcug, la momentul înscrierii în proiect, alte programe de formare cu un
curriculum identic, pentru evitarea dublei finanțări;
 NU am acumulat, în ultimii 5 ani și până la momentul înscrierii în program 90 ECTS prin programe de
formare continuă;
 NU am acumulat, în ultimii 5 ani și până la momentul înscrierii în program, 30 ECTS în TIC prin
programe de formare continuă cu un curriculum identic cu cel propus prin E-Universitaria;

 NU am primit subvenţii din alte finanţări publice sau fonduri europene pentru absolvirea cursului de
formare profesională cu un curriculum identic cu cel propus prin E-Universitaria;

 NU AM soţ/soţie sau rude şi afini de orice grad, care sunt membri în echipa de implementare sau
sunt implicaţi în selecţia grupului ţintă al proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391.
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