Anexa 18 la Metodologia de selecție a grupului țintă

Declaraţie de intenţie privind înscrierea în proiect şi îndeplinirea condiţiilor obligatorii – GT III – Cadre didactice
Facultatea de…………………………………………………………………
Departamentul……………………………………………………………….
Funcţia didactică……………………………………………………………..
Prin
prezenta,
subsemnatul/a
(numele
şi
Prenumele)
___________________________________________________________________________
CNP___________________________________adresa:_______________________________
_____________________________

posesor

al

carții

de

identitate

se-

ria_____nr.______________
Telefon_______________________E-mail:____________________________________
Îmi exprim intenţia de a mă înscrie în proiectul “Antreprenor pentru viitor” şi declar că
datele prezentate în această declaraţie sunt reale.
Gen:

Masculin

Naţionalitate:

Feminin

română

alta (specificaţi)_________________

Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
25 – 45 ani
45 – 54 ani
55 – 64 ani
Locul de domiciliu:

rural

urban

Date privind nivelul studiilor:
Studii universitare de licenţă
Studii universitare de masterat
Studii universitare de doctorat
Studii postuniversitare
Altele.......................................................
Am urmat alte cursuri finanţate din fonduri europene:
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DA (pentru această variantă vă rugăm să enumeraţi mai jos denumirea cursurilor)

NU
Date privind statutul pe piaţa muncii:
Angajat cadru didactic titular al Universităţii din Oradea cu norma de bază;
Angajat cadru didactic asociat al Universităţii din Oradea;
Angajat cadru didactic al......................................................

Criterii de eligibilitate:
-

Dosar de candidatură complet,

-

Să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest,

Să fie selectat în vederea angajării în prooiect în conformitate cu PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ privind angajarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene
nerambursabile, cod UO: SEAQ_PO_BPPCDI_02.
Subsemnatul/a, declar că am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea din Oradea,
responsabilă cu implementarea proiectului menţionat mai sus, este în măsură să constate
îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.
Declar pe propria răspundere ca am fost informat(ă) privind condiţiile de candidatură
şi de derulare a proiectului “Antreprenor pentru viitor” şi mă angajez să respect cerinţele programului să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Data....................................

Semnătura…………………

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului
UE 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în
aplicarea a Regulamentului UE 2016/679.
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