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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI A PROGRAMULUI 
DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ 

 
 
 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………… posesor/ posesoare al/ a CI, seria 
…………, nr…………, CNP ………………………………………………..…….. domiciliat (a) în localitatea 
……………………………………………, str. …………………………………………………,                      
nr. ……………., județ ……………………….…, telefon...........................................................,  
e-mail ……………………………………………………...  
în calitate de beneficiar al proiectului  „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai bun!”, proiect 
finantat prin Fondul Social European prin contractual de finanțare nr POCU/449/4/16/128673, 
cunoscand dispoziţiile articolului 326 Cod Penal1 cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie 
raspundere ca:                            

o Nu am urmat si nu urmez alte programe de formare antreprenoriala finantate din fonduri 
europene sau de la bugetul de stat si doresc sa-l urmez in cadrul acestui proiect. 

o De asemenea nu beneficiez de finantare/dubla finantare prin alte proiecte finantate prin POCU 
4.16, in momentul inscrierii. 

In cazul in care se demonstreaza faptul ca am beneficiat de program de formare competente 
antreprenoriale ma oblig sa restitui toate costurile aferente participarii mele la programul de formare 
organizat in cadrul proiectului menționat mai sus. 
Nu fac parte din categoria de tineri NEETs (care nu urmează nici o formă de învățământ și nici nu au un 
loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. 
Sunt conștient de faptul că persoanele fizice care înfiintează structuri de economie socialaă nu trebuie 
sa aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de 
subvenție.  
 
  
 
Data.......................                       Semnătura................................... 
 
1 Art. 326 Falsul in declaraţii -  Declararea necorespunzătoare  a adevarului, facuta unei persoane 
dintre  cele prevazute in art. 175 sau unei unitati în care aceasta isi desfasoara activitatea în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori 
imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 


