
Proiect: STUDENT ANTREPRENOR, Cod SMIS 2014+: 140127 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
privind  participarea în nume propriu, evitarea dublei finanțări și disponibilitatea de participare la

activitățile proiectului „STUDENT ANTREPRENOR”

Subsemnatul/a  _____________________________________,  CNP
___________________________, 

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

 particip în nume propriu la cursul Competențe Antreprenoriale pentru care optez în cadrul
proiectului  și  îmi asum angajamentul  de a participa la întregul  program de formare, inclusiv  la
examenul de absolvire, iar în cazul în care planul meu de afaceri va fi selectat pentru finantare, voi
participa la toate activitațile proiectului  destinate caștigătorilor planurilor de afaceri (stagii de
practică,  activitați  de mentorat  și  consultanță de grup si  individuale)   și  voi  respecta cerințele
privind inființarea și gestionarea afacerii nou inființate.

În cazul în care voi fi desemnat persoana de rezerva,   accept /  nu accept aceasta poziție.

  nu am participat ca şi grup țintă și nu am beneficiat de intervenții  într-un alt proiect
finanțat în cadrul apelului  Innotech Student - POCU/829/6/13/Cresterea numarului absolvenților de
învațamânt  terțiar  universitar  si  non-universitar  care  îsi  gasesc  un  loc  de  munca  urmare  a
accesului la activitați de învațare/cercetare/ inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru același tip de
program de formare profesională;

  nu am beneficiat de nici o altă finanțare  din fonduri publice naționale sau comunitare în
calitate  de  participant  la  un  program  de  formare  profesională  Competențe  Antreprenoriale
autorizat  ANC  (organizat   în  conformitate  cu  prevederile  OG  129/2000  privind  formarea
profesională a adulților, republicata cu modificarile si completarile ulterioare).

 Intentionez sa deschid o afacere in domeniul: _________________________________.

Ajutor de minimis solicitat estimat:

 ≤ 40.000 euro - minim 2 locuri de munca
 > 40.000 euro si ≤ 60.000 euro - minim 3 locuri de munca
 > 60.000 euro si ≤ 80.000 euro - minim 4 locuri de munca
 > 80.000 euro si ≤ 100.000 euro - minim 5 locuri de munca

Declar,  susţin  şi  semnez după  ce am luat  la  cunoştinţă  de  întregul  conţinut  şi  am completat
personal datele din prezenta declaraţie.

       (data)                                                                                          (semnatura)


