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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Apelul pentru proiecte POCU/295/3/8  Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management 

al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului:  "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de lucru îmbunătățite în 

vederea adaptării activității Companiei de Apa Targoviste Dambovita la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" 

Contract:  POCU/295/3/8/120043   

 

 
Anexa 3 

 

 

  

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAȚĂ DE  

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
 

 

 

 

             Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele)……………………………….…..…………….., 

cu domiciliul stabil în localitatea …………………………, strada ……………..………………., nr. ……….., 

bl. ………., ap. ………., sc. ……….., județul …………..……………, telefon ……………..……………….., 

email ………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ……....., nr. ………….., 

eliberat/ă de …………………………………...., CNP......................... ………………….…………………….. 

 

 declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție din proiectul 

"Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de lucru 

îmbunătățite în vederea adaptării activității CATD la dinamica sectorului «Energie și management de 

mediu»" - POCU/295/3/8/120043, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 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 şi 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, cu excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu îmi 

sunt imputabile.  

 

 

 

Data                                                                                                              Semnătura 

 
……………………………….                                                                     …………………………………… 
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