
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!  Contract nr. POSDRU / 164 / 2.3 / S /138111 Titlul 

proiectului: „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din sectorul sanitar - PROSANIT” 

Anexa 2 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

Subsemnatul (a) ..................................................................................., domiciliat (a) in 

.......................................................................................................................................... identificat 

(a) cu B.I./C.I. seria ........, nr. ....................., CNP ...................................................., 

cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art.292 din Codul Penal, declar 

pe propria raspundere ca: 

 Nu am mai participat la aceeasi activitate pe nici un alt proiect cofinantat din Fondul 

Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013; 

 Fac parte din grupul tinta al proiectului cu titlul „Acces la formare profesionala 

continua pentru angajatii din sectorul sanitar - PROSANIT”, 

POSDRU/164/2.3/S/138111, proiect cofinantat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: “Investeste 

in oameni !”, conform contractului POSDRU/164/2.3/S/138111, beneficiar 

OAMGMAMR; 

 Particip in nume propriu la activitatile proiectului; 

 Particip la activitatile proiectului in afara programului normal de lucru din cadrul firmei 

la care sunt angajat.  

 Imi arăt disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care am fost 

selectat. 

 Sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate în Anexa 1 – 

”Formular înregistrare a grupului țintă”, în scopul desfăşurării proiectului „Acces la 

formare profesionala continua pentru angajatii din sectorul sanitar - PROSANIT” 

POSDRU/164/2.3/S/138111, 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 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.in sectorul 

comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004. 

 

Data ………………………                                           Semnătura ………………………… 


