
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014
Axa prioritară 6: Educaţie și competenţe
O.S.6.13. Creșterea numărului absolven
loc de muncă urmare a accesului la activită
accent pe sectoarele economice cu pote
inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educaţia juridic
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103

Declaraţie pe propria r
interese 

 

Subsemnatul/subsemnata (nume, prenume) ………………………............………........., 

domiciliat/ă în localitatea .........................., str. 

........................................., nr. ........, bloc ......., ap. .........., judeţul 

..............................., posesor al BI/CI seria ....., nr. ............., eliberat de 

............................... la data de ..........................., 

CNP....................................,

……………………….………………………………………

Cod penal privind falsul în declara

proiectului „Educaţia juridic

(IUS SMART), Cod SMIS 140103, declar că voi respecta prevederile legale în vigoare 

referitoare la conflictul de interese 

implementării proiectului. În acest

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și soţul/soţia sau o rud

până la gradul 2 inclusiv, al unui angajat al acestei institu

Mă oblig să iau măsuri care să conducă la evitarea, res

cazul apariţiei unei astfel de situaţii s

Cuza” din Iași în termen de 3 (trei) zile lucr

Prezenta declaraţie a fost f

titlul „Educaţia juridică 

SMART), cod proiect POCU/829/6/13/140103

 

Data: 
  

 
țat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

ţional Capital Uman 2014-2020  
ţie și competenţe 

ărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar și non universitar care își g
loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de munc
accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 

ţia juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)
POCU/829/6/13/140103 

 

 

ţie pe propria răspundere privind evitarea conflictului de 
interese și incompatibilităţii candidatului

Subsemnatul/subsemnata (nume, prenume) ………………………............………........., 

domiciliat/ă în localitatea .........................., str. 

..............................., nr. ........, bloc ......., ap. .........., judeţul 

..............................., posesor al BI/CI seria ....., nr. ............., eliberat de 

............................... la data de ..........................., 

.................................., student în cadrul Facultă

.……………………………………….............…, cunoscând prevederile art. 326 

Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru grupul ţint

ţia juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!”

, Cod SMIS 140103, declar că voi respecta prevederile legale în vigoare 

referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor pe toata perioada 

implementării proiectului. În acest sens, menţionez faptul că nu sunt angajat al 

ţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și soţul/soţia sau o rud

până la gradul 2 inclusiv, al unui angajat al acestei instituţii. 

Mă oblig să iau măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea lui, iar în 

ţiei unei astfel de situaţii să informez în scris Universită

și în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la apariţie.  

ţie a fost făcută pentru participarea în cadrul pr

și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS 

POCU/829/6/13/140103. 

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

ţiar universitar și non universitar care își găsesc un 
ţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu 

şi domeniile de specializare 

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 

Anexa 8 

evitarea conflictului de 
ţii candidatului 

Subsemnatul/subsemnata (nume, prenume) ………………………............………........., 

domiciliat/ă în localitatea .........................., str. 

..............................., nr. ........, bloc ......., ap. .........., judeţul 

..............................., posesor al BI/CI seria ....., nr. ............., eliberat de 

............................... la data de ..........................., 

student în cadrul Facultăţii 

, cunoscând prevederile art. 326 

ţii, în calitate de candidat pentru grupul ţintă al 

cheia succesului în afaceri!” 

, Cod SMIS 140103, declar că voi respecta prevederile legale în vigoare 

ţilor pe toata perioada 

ă nu sunt angajat al 

ţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și soţul/soţia sau o rudă ori afin, 

pectiv stingerea lui, iar în 

ă informez în scris Universităţii „Alexandru Ioan 

 

ăcută pentru participarea în cadrul proiectului cu 

cheia succesului în afaceri!” (IUS 

Semnătură, 


