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Anexa 1

DECLARAŢIE

pe propria răspundere
Subsemnatul/(a),..................................................................................................
........................................,CNP .......................................................... posesor al C.I. seria
.........,

nr.

.........................,

eliberată

la

data

de

...................................,

de

către

............................................................................., participant în grupul ţintă al proiectului
cu titlul: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar, Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391, cofinanţat 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 Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi
Universitatea din Oradea, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Neamţ, prin prezenta declar pe propria răspundere, sub incidenţa Codului penal pentru
fals în declaraţii, următoarele:
•

NU voi părăsi grupul ţintă din motive imputabile mie.

•

NU am primit şi nu primesc subvenţii din alte fonduri publice sau fonduri europene în
ultimii 5 ani pentru absolvirea unui curs/program de formare continuă în sistem elearning.

•

NU am mai participat şi nu particip la programe de formare profesionala in sistem
e-learning finanţate din fonduri europene şi din fonduri publice în ultimii 5 ani

•

NU am mai participat și nu particip la module TIC din cadrul unor programe de
formare continuă finanţate din fonduri europene şi din fonduri publice în ultimii 5 ani

•

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

a

Proiectului

POSDRU/87/1.3/S/51391.
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Anexa 2

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a,.........................................................................................................,
domiciliat în..............................................................................................................
CNP ............................................................................., identificat prin C.I. / B.I. cu
seria……………….,nr……………………………………., membru/ă al/a grupului ţintă în cadrul proiectului
„Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar”, declar prin prezenta şi îmi dau acordul cu privire la
utilizarea şi prelucrarea datelor personale (completate în formularul de înregistrare a
grupului ţintă şi în alte documente necesare implementării proiectului), în scopuri
educaţionale.
Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă
prin Legea nr. 506/2004.
Mi s-a pus în vedere faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal
necesare şi solicitate de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ca beneficiar al
proiectului, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice cu Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi nu este imputabil instituţiei.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (
schimbare domiciliu, statut civil, etc) ma oblig să informez în scris beneficiarul proiectului
(Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) în timp util.

Data:
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UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
Nr. operator de date cu caracter personal: 17654 - pentru gestionarea datelor cu
carcter personal ale grupului ţintă din proiectele POSDRU
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Anexa 3

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
Subsemnatul/a............................................................................................................
CNP..................................................................posesor

al

C.I./B.I.

seria

.............,

nr.

........................., eliberată la data de ............................................................, de către
......................................................................................................................................,
domiciliat/ă în...................................................................................................................,
angajat al ...........................................................................................................................,
mă angajez să particip la întreaga sesiune de formare în sistem e-learning derulată în perioada
februarie – mai 2012 şi să îmi îndeplinesc toate sarcinile ce îmi revin în conformitate cu
Regulamentul privind modalitatea de selecţie a grupului ţintă al programului pilot şi a acordării
subvenţiilor din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391, Contractul de formare şi acordare
subvenţii încheiat în baza contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/51391, cu toate documentele
aferente, de care am luat la cunoştinţă.
Sunt de acord să fac parte din grupul ţintă al proiectului şi am fost informat/ă că plata
subvenţiei se va face lunar, în funcţie de alocarea fondurilor de către AMPOSDRU.
Mă oblig să respect cu bună credinţă obligaţiile contractuale asumate prin contractul de
formare şi acordare subvenţii încheiat în baza contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/51391, în
calitate de beneficiar al subvenţiei.
Mă oblig ca în cazul intervenţiei oricărei situaţii care conduce la neîndeplinirea criteriilor de
selecţie în baza cărora am fost inclus ca membru în grupul ţintă al proiectului, să aduc la cunoştinţa
managerului de proiect schimbarea intervenită şi să restitui sumele de bani primite cu titlu de
subvenţie până la data apariţiei situaţiei respective.
Pentru eventualitatea în care nu-mi voi respecta obligaţiile contractuale amintite, mă oblig
să restitui contravaloarea sumelor primite ca subvenţie în cadrul proiectului.
De asemenea, mă angajez să restitui întreaga sumă primită cu titlu de subvenţie din partea
proiectului în cazul în care părăsesc grupul ţintă al sesiunii-pilot de formare din cadrul proiectului.
Sunt de acord ca actul de faţă să constituie titlu executoriu fără nici o altă
formalitate prealabilă, în eventualitatea în care voi încălca angajamentele contractuale şi
termenele stabilite consensual, în ceea ce priveşte restituirea sumelor la care se face
referire prin Contractul de formare şi acordare subvenţii, încheiat în baza contractului de
finanţare POSDRU/87/1.3/S/51391.
Prezenta declaraţie face parte integrantă din Contractul de formare şi acordare subvenţii.
Se anexează prezentei, copie după adeverinţa de salariat.
Semnătura cursant:
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ANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul/a, .........................…………………………………………….........…….., născut/ă la data de
……....……....., fiul/fiica lui……………………….........…, cu domiciliul stabil în localitatea
....…………………………., str. …………………………………., nr………….,bl………………, sc………………, apt.……….,
sector/județ ……………………………….., nr. telefon ………………………..............., posesor al B.I./C.I.
seria ………, nr………………….., eliberat de ………………………….................., la data de ………………, CNP
………………......................................., pe funcţia/postul (funcţia: învăţător, educator, institutor
etc.)
.....................................................................………………………….......................................,la
Şcoala/Grădiniţa……….......................................................................................................,
din localitatea................................................, judeţul......................................, consimt să
se reţină din veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea contravalorilor
corespunzătoare subvenţiilor acordate prin Contractul de formare și acordare subvenţii încheiat
în cadrul proiectului Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
De asemenea, în cazul în care îmi voi schimba locul de muncă pe durata derulării contractului,
mă oblig ca în termen de 5 zile de la prezentarea la noul loc de muncă, să informez
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi să depun o nouă adeverinţă de salariat, emisă şi
semnată de reprezentanţii autorizaţi ai noului loc de muncă şi un angajament asemănător
acestuia.
Prezentul angajament, conţinând o filă, a fost semnat în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
În cazul nerespectării angajamentului de plată se va proceda la recuperarea prejudiciului în
condiţiile specifice legii în domeniu.
Data ………………………………

Semnătura ………………………..........
Informaţii verificate de:
Nume şi prenume ...............................................
Funcţie: .............................................................
Semnătura:.........................................................
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Data:...........................

