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Anexa 1 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ 

 
 

Subsemnatul/a ………….........................................…………………………, născut(ă) la data de 

...............................domiciliat(ă) în (sat, comună, oraș)  ............................………..…, judeţul 

….……….., strada .....................…….......…., nr........., bloc..........., scara........., ap............, 

posesor al C.I., seria .……, numărul ….......…..…………, eliberat de 

...........………....…………...….....……..., la data de …………………..........., CNP……....………………..……..., în 

calitate de participant în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent proiectului „Angajați 

și antreprenori pregătiți pentru schimbare în întreprinderi din sectoare economice cu potențial 

competitiv” - POCU/227/3/8/118020, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la 

falsul în declarații, declar pe propria răspundere că mă încadrez în una din categoriile prevăzute în 

statutul pe piața muncii și îndeplinesc condițiile pentru a participa la seminarii / workshopuri/ cursuri 

de formare atestate ANC etc, prevăzute în acest proiect:  

 Sunt angajat cu contract individual de muncă (   cu normă întreagă sau cu 

timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de 

management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director 

adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, director tehnic); 

 Sunt angajat cu contract individual de muncă (cu normă întreagă / cu timp parțial), din 

departamentele de resurse umane; 

 Antreprenor care își gestionează propriile afaceri; 

 Întreprinderea din care provin are activitate principală sau secundară in unul din domeniile 

de specializare inteligentă conform SNCDI (Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Industrii 

creative, Industria auto și componente, Tehnologia informației și telecomunicații, Procesarea 

alimentelor și băuturilor, Sănătate și produse farmaceutice, Energie și management de mediu, 

Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii). 

 Întreprinderea din care provin își desfășoară activitatea în unul din județele regiunii S-V 

Oltenia. 

 Denumire întreprindere .........................., sediu: ................................................... 

             Data,                                                                                       Semnătură, 

     ........................                                                            .................................... 

  


