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Anexa 4 la Metodologia de identificare/selecţie/recrutare a grupului ţintă 

 

Declaraţie privind evitarea dublei finanţări 

 

Subsemnatul(a) ……………………………………….……..........…...……............., cu domiciliul şi/sau 

reşedinţa în localitatea ……………….................….., str. ………………............................…...........….. nr…....... 

bl. …..... sc …...... ap…..... județ ………….............................…., posesor/oare al/a B.I./C.I. seria ……...... nr. 

…………………. eliberat de ………….......................................…. la data de ….......................…......................., 

CNP: …………...….........................…..................………, cunoscând prevederile art. 3261 din Codul penal, 

privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru grupul ţintă al proiectului “Antreprenoriat 

inovator în regiunea Centru”, Cod SMIS 140250, finanţat prin Fondul Social European - 

POCU/829/6/13/ Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non 

universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ 

inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv 

identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, implementat de SC 

Resources Development & Ideas SRL București, declar pe propria răspundere că, în afara programului 

de formare antreprenorială, organizat în cadrul proiectului, nu am mai participat şi nici nu voi mai 

participa la alte programe/cursuri cu acelaşi specific, în cadrul altor proiecte finanţate prin Fondul 

Social European. 

Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnat(ului)(ei) atrage după sine excluderea 

din  activităţile proiectului şi acordarea de despăgubiri financiare constând în contravaloarea serviciilor 

de care am beneficiat gratuit până în momentul descoperirii falsului, inclusiv plata de daune-interese 

în scopul reparării prejudiciului cauzat de aplicarea corecţiilor legate de neîndeplinirea indicatorilor 

asumaţi prin contractul de cofinanţare a proiectului datorită excluderii mele. 

 

Data           Semnătura,

                                             

     
 

1 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. 


