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Declaraţie pe proprie r
Universită

 

Subsemnatul/subsemnata 

declar pe proprie răspundere că în anul universitar 2021

Facultatea....................................................

licenţă, master sau doctorat)

Având în vedere că dosarul de candidatură trebuie completat cu 

original până la începerea primei activită

(a se bifa DOAR UNA dintre variante

□ voi obţine adeverinţa de la secretariatul facult

□ sunt de acord ca echipa de implementare a proiectului „Educa

antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) să ob

de la secretariatul facultă

 

Data: 
 

 
țat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014

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 proprie răspundere privind statutul de student în cadrul 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

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

declar pe proprie răspundere că în anul universitar 2021-2022 su

Facultatea...................................................., la studii de

ă, master sau doctorat) ........................, în anul ........  

Având în vedere că dosarul de candidatură trebuie completat cu 

original până la începerea primei activităţi, declar că: 

a se bifa DOAR UNA dintre variante) 

ţine adeverinţa de la secretariatul facultăţii și o voi depune la dosar

sunt de acord ca echipa de implementare a proiectului „Educa

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) să ob

de la secretariatul facultăţii și să o depună la dosarul meu de candidatură

țional 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 13 

statutul de student în cadrul 
ţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

………………………............………........., 

2022 sunt înscris la 

studii de (ciclul de studii: 

 

Având în vedere că dosarul de candidatură trebuie completat cu adeverinţa în 

ţii și o voi depune la dosar; 

sunt de acord ca echipa de implementare a proiectului „Educaţia juridică și 

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) să obţină adeverinţa 

ă o depună la dosarul meu de candidatură. 

Semnătură, 


