
                                                                                            
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 
Obiectiv specific: “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a  
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” 
Titlul proiectului: Afaceri de bine      
Contract POCU/449/4/16 - cod SMIS 127078  

        
DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE  

(această declarație se completează dacă ați luat cel putin 70 de puncte la chestionarul de înscriere) 
 

Subsemnatul/a …….............................................................................  domicilat(ă) în localitatea ..................... 
................................, judet …………...str. ....................................................., nr. ...., bl. ….., ap. ....., cu 
resedința în localitatea ...………………………………., județ ……………………,  str…………………… … 
… …….., nr……, bl……., ap….., telefon ……………………….., email……..………………………….. 
având CNP ................................................, BI/CI cu seria ............. nr ................... și vârsta de ........... ani ,  

declar pe propria răspundere că NU sunt membru în grupului tinta al unui alt proiect finanţat în cadrul acestui 
apel POCU (“Sprijin pentru înfiinţarea întreprinderilor sociale” AP 4/PI9.v/OS 4.16).  
Înțeleg și-mi iau angajamentul că nu mă voi înscrie în grupul țintă al unui alt proiect finanțat în cadrul 
acestui apel, în caz contrar urmând a fi eliminat din grupul țintă. 
 
De asemenea declar că: 

   Nu am calitatea de asociat majoritar în cadrul unei întreprinderi 
   Am calitatea de acţionar majoritar al întreprinderii ............................................................................. 

dar la data semnării contractului de finanţare a întreprinderii sociale pe care o voi înființa în cadrul 
proiectului „Afaceri de bine”, îmi asum faptul ca NU voi deţine calitatea de acţionar majoritar al vreunei alte 
întreprinderi cu excepția celei înființate în proiect. 
Înțeleg că încălcarea acestei condiții va duce la excluderea mea din grupul țintă al proiectului „Afaceri 
de bine” și mă obligă la returnarea tuturor cheltuielilor făcute cu mine și pentru mine în cadrul 
proiectului. 
 
Atasez declarației: 

- copie conform cu originalul după BI/CI (cu viza de flotant, dacă e cazul) 
- copie conform cu originalul după cerificatul de căsătorie (dacă numele nu coincide pe toate actele) 
- copie conform cu originalul după ultima diplomă de studii (cel puțin bacalaureat) 
- acte care dovedesc statutul meu pe piata muncii (se bifează actul adus): 

- adeverință de student,  
documente care atestă ocuparea pe cont propriu - certificat constatator PFA, II, IA, actionar 
minoritar SRL/SA emis de Registrul Comertului samd,  
adeverință salariat, contract de drepturi de autor,  
adeverință de șomaj, concediu de crestere a copilului,  
declaratie pe proprie răspundere că sunt inactiv pe piata muncii    

           

Nume şi prenume      Avizat 

Semnătura       Expert selectie grup tinta 

 
 

 
 

 
 
 


