Anexa 6
Programul Operaţional Capital Uman
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii SudEst, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up Sud-Est
Contract nr. POCU/82/3/7/106773

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI A PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ
COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Subsemnatul(a)____________________________________________________________,
CNP________________________________domiciliat(a)
în
localitatea
________________________________________str______________________________________
___________nr.________,
județ_______________,
tel._______________,
email______________________________________,
în calitate de beneficiar al proiectului
“Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii SudEst, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban - Start-up
Sud-Est”, proiect finanţat prin Fondul Social European prin contractual de finanțare nr.
POCU/82/3/7/106773, cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod Penal1 cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că:
 Nu am urmat şi nu urmez alte programe de formare competențe antreprenoriale finanțate din
fonduri europene sau de la bugetul de stat, și doresc să-l urmez în cadrul acestui proiect.
 De asemenea nu beneficiez de finanțare/dublă finanțare prin alte proiecte finanțate prin
POCU 3.7, în momentul înscrierii.
 În cazul în care se demonstrează faptul că am beneficiat de program de formare competențe
antreprenoriale mă oblig să restitui toate costurile aferente participării mele la programul de
formare organizat în cadrul proiectului menționat mai sus.
 Nu fac parte din categoria de tineri NEETs.
 Sunt conștient de faptul că persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă
calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de
subvenție.

Semnătura

Art. 326 Falsul în declaraţii - 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.
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