
 

 

Anexa 0.1 

Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor 
Domeniul major de intervenţie: 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” 
Titlul proiectului: „Instruire și Dezvoltare Economică prin Afaceri Lucrative - IDEAL” 
Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150746 
Proiect implementat de Deloitte Consultanţă SRL (lider de parteneriat - operator de date cu 
caracter personal nr. 22812) şi Universitatea Politehnica Bucureşti (partener - operator de 
date cu caracter personal nr. 3291)  

 
 

 
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE   

 
 

Subsemnatul/a ……….…………………..………………………………………, domiciliat/ă în 
localitatea…………….……………………..…………………………, judeţul….……………………, 
posesor/posesoare a CI/BI seria …..……, numărul ………………………, având CNP 
……………………………………..., îmi exprim disponibilitatea de a participa la activitățile 
derulate în cadrul proiectului cu titlul ”Instruire și Dezvoltare Economică prin Afaceri Lucrative 
- IDEAL”, cod contract POSDRU/176/3.1/S/150746, declarând următoarele: 

1. În prezent am următorul statut:  
o Student  
o Angajat  
o Întreprinzător privat 
o Şomer  
o Persoană Casnică  
o Altă Categorie ? _____________ 

 
2. Ultima şcoală absolvită este:  

o 8 clase  
o 10 clase  
o 12 clase  
o Post-Liceale  
o Universitare  

3. Îmi exprim opțiunea pentru organizarea cursurilor de formare astfel: 

Luna Ziua Luni Marţi Miercuri  Joi Vineri  Sâmbătă  Duminică  

Martie  Nr. 
Ore/zi  

       

Interval 
orar  

       

Aprilie  Nr. 
Ore/zi  

       

Interval 
orar  

       

Notă: a se lua în considerare un număr de maxim 2-6 ore pe zi pentru luni-vineri, respectiv 6 ore pe zi sâmbăta 
și/sau duminica) 

 
4. Am în vedere participarea la concursul de idei de afaceri derulat în cadrul proiectului, 

după finalizarea cursului/ Nu am în vedere participarea la concursul de idei de 
afaceri/ Nu sunt încă hotărât.  



 

 

5. În eventualitatea selectării mele ca şi participant la cursurile de formare, mă angajez 
să particip și să depun toate eforturile în vederea  finalizării şi absolvirii activității 
formative din cadrul cursurilor de formare de 32 de ore organizate în cadrul 
proiectului “Instruire și Dezvoltare Economică prin Afaceri Lucrative - IDEAL”, ID 
proiect 150746, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013, D.M.I. 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”. 

 
 
 
Data: 
 
 
  
Semnătura:  

 


