
Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect confințat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”  
Obiec 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”  
Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă” 
Titlu proiect: „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai bun!” 
Nr. contract: POCU/449/4/16/128673 
Cod SMIS 2014+: 128673 
 

 Formular tipizat nr. 5 (FT-5) 

 

ACORD 

 

Subsemnatul/Subsemnata………………………................................................................................………
cu domicilul localitatea………………..…., str. ……………..….…., nr. ......., bl. ......., sc. ….., ap.….….., 
jud. ……………………….,CNP …………..………..………..…..…, posesoare/posesor al actului de 
identitate BI/CI/pașaport seria ……………. nr.……………, telefon..…………………………, email 
…………………………………………..  

în calitate de beneficiar al proiectului POCU 449/4/16/128673, mai sus amintit, finanţat prin Fondul 
Social European,  

prin prezenta, îmi exprim acordul scris de a fi contactat de către persoanele delegate din partea OI 
POCU/ AM POCU cu privire la oferirea de informații privind implicarea în activitățile proiectului.  

Subsemnatul/subsemnata declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înţeleg că Beneficiarul proiectului are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor 
orice documente doveditoare. Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul 
în declarații din Codul penal referitor la: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei 
persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  

Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți sa fiți contactat/ă în scopul furnizării de informații:  

      e-mail       SMS      apel telefonic  

Acest formular este valid numai în cazul în care această casuță este bifată cu X.  

 

 

DATA ……………………………………… SEMNĂTURA ………………………………………  


