Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. Investeşte în oameni! Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor.
Domeniul Major de Intervenţie 3.2. – Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii.
Titlu proiect: Adaptabilitatea Angajaţilor Succesul Angajatorilor – ASA.
Cod ID52837

Declaraţie de intenţie privind
înscrierea în proiect şi îndeplinirea condiţiilor obligatorii
Prin prezenta, subsemnatul/a (numele şi prenumele) __________________________________,
angajat pe pozitia de (conform adeverintei eliberate de angajator)___________________________ la
Societatea Comerciala ________________________________________ S.A./S.R.L. imi exprim intenţia de a
mă înscrie în proiectul „Adaptabilitatea angajatilor, succesul angajatorilor-ASA” şi declar că datele
prezentate in aceasta declaratie sunt reale.
Subsemnatul/a, declar urmatoarele:
Criterii

Variante

A – Regiunea de Vest (Arad, Caraș1. Societatea Comerciala S.A/S.R.L. (sediu Severin, Hunedoara, Timiș)
social/punct de lucru/filiala sau sucursala)
unde îmi desfăşor activitatea este situata în B – Regiunea de Nord-Vest (Bihor,
Regiunea de Vest sau Nord-Vest:
Satu-Mare, Salaj , Cluj, BistriţaNăsăud, Maramures)

2. Gen:

A - Masculin
B - Feminin
A - deţin certificare CNFPA –
Manager de Proiect
B - deţin certificări CNFPA –
Manager de Resurse Umane

3. Certificări CNFPA obtinute in urma
parcurgerii unor cursuri finantate prin C – deţin certificări CNFPA –
Formator
fonduri europene:
D – deţin certificări CNFPA –
Competente sociale si civice
E – nu detin certificarile CNFPA
enumerate mai sus

Notaţi litera
corespunzatoare
variantei în care va
încadraţi (A/B/C/D/E)
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Criterii

Notaţi litera
corespunzatoare
variantei în care va
încadraţi (A/B/C/D/E)

Variante

A – DA (pentru aceasta varianta va
4. Am urmat alte cursuri finantate din fonduri rugam sa enumerati in casuta
europene
alaturata denumirea cursurilor)
B – NU
A - contract individual de munca pe
perioada nedeterminata
5. Angajat cu contract individual de munca:

B - contract individual de munca pe
perioada determinata (pentru
aceasta varianta specificati in casuta
alaturata data finalizarii contractului)
A – nivel executiv

6. Responsabilitatile in cadrul firmei sunt de:

B – nivel midlle management
C – nivel top management

Subsemnatul/a, declar că am luat la cunoştinţă criteriile de eligibilitate cuprinse in acest document, făcute publice şi afişate
pe siteul www.succesulangajatorilor.ro, în funcţie de care va fi decisă participarea la proiectul “Adaptabilitatea angajatilor,
succesul angajatorilor - ASA”, cofinanţat prin Fondul Social European – „Investeste in oameni”, Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Subsemnatul/a, declar că am luat la cunoştinţă faptul că Active Job Consulting S.R.L., Romarketing S.R.L., Federatia
Patronilor Bihor, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, responsabili de implementarea proiectului menţionat mai
sus, sunt în măsură să constate îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

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

Semnătura…………………

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, 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.

