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ADRESĂ 
 

În atentia Doamnei/ Domnului , ____________ 

Proiect  POCU 449/4/16/128673 Asociația  IRCAS Tulcea 

 

Subsemnatul/Subsemnata………………………................................................................, cu domiciliul în 
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, 

Atașez prezentei următoarele Adeverințe care atesă participarea la activități de protejarea mediului, 
respectiv: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

Menționez că NU am participat la activități de protejarea mediului până în present, pe care pot să le 
dovedesc cu acte 

Vă rugăm marcați cu [x] 

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. 

 

 

 

DATA ………………………………………                SEMNĂTURA ………………………………………. 


