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Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”  
Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă” 
Titlu proiect: „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai bun!” 
Nr. contract: POCU/449/4/16/128673 
Cod SMIS 2014+: 128673 

FT 04 
                                                              DECLARAȚIE 
 
 
privind informarea asupra activităților proiectului (inclusiv cu privire la faptul că proiectul este 
finanțat prin FSE) 
 
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, 
cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 
proprie răspundere următoarele: 
 
 Am fost informat/ informată cu privire la activitățile proiectului  – SOLIDAR, POCU 
449/4/16/128673, inclusiv cu privire la faptul că proiectul este finanțat prin FSE 
 
Secțiunea A 
 
 Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 
 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate 
 Derularea unui program de formare antreprenorială specifică 
 Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale 
 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 
 
Secțiunea B 
 
 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor 
personalizate de consiliere, ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 
 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile 
de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 
 Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor 
aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 
 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 
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Secțiunea C 
 
 Activități care vizează dezvoltarea domeniului economiei sociale 
 
Secțiunea D 
 
 Managementul proiectului 
 
Secțiunea E 
 
 Activitate transversal aferentă cheltuielilor indirecte 
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………………………….. 


