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

Anexa 2

ANGAJAMENT
de disponibilitate față de activitățile proiectului
„EU – ANTREPRENOR creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin
inovare antreprenorială”, POCU/379/6/21-125144
studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar

Subsemnatul(a) - (numele, inițiala tatălui și prenumele) ________________________________________
CNP__________________________, domiciliat(ă) în localitatea ___________________________, județul
_____________________

Str.

_______________________________

Nr.

________,

e-mail

_____________________________________, telefon _______________________, posesor(oare) al (a)
CI Seria ____, Nr. ______________ eliberată _________________________________

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele și activitățile proiectului
„EU – ANTREPRENOR creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de
licență prin inovare antreprenorială”, POCU/379/6/21-125144, implementat de Universitatea din
Petroșani, în parteneriat cu Universitatea din București, și sunt de acord cu acestea.

Declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului, să particip la toate
activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament
poate duce la eliminarea mea din grupul țintă al proiectului și voi putea fi obligat la plata cheltuielilor
aferente formării mele, la restituirea stimulentelor financiare acordate sub formă de burse, premii,
mobilități etc., cu excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu îmi
sunt imputabile.

Declar pe propria răspundere că am înțeles faptul că pentru a fi eligibile, persoanele din grupul
țintă formate din studenți din anii terminali ai programelor de licență, trebuie să îndeplinească
CUMULATIV următoarele condiții:
o studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar;
o pe durata participării la activitățile proiectului au calitatea de cursant implicat in vederea
îmbunătățirii competențelor prin participarea la cursuri complementare și la alte activități în
cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, partenere în proiect;
și că voi respecta aceste condiții.

Data,

Semnătura,

