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Titlu proiect ”VIITOR-ANTREPRENOR - creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de 

licenţă prin  cadre inovative antreprenoriale” 
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ANEXA 4 

DECLARAȚIE DE EVITARE A DUBLEI FINANȚĂRI 

Subsemnatul/a, …………..………...……………………………………, domiciliat/ă în 

localitatea ….............………..…, judeţul ….………............…, strada 

…………………………………………, posesor al CI seria ……, numărul …………………, 

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

……………………………..., în calitate de participant în cadrul procedurii de selecție a grupului 

țintă aferent proiectului POCU/379/6/21/ - 125160 cu titlul ”VIITOR-ANTREPRENOR - creșterea 

participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă prin  cadre 

inovative antreprenoriale”, declar pe propria răspundere că: nu am mai beneficiat/beneficiez de 

nicio altă finanţare europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 

2014 – 2020, pentru activităţi similare cu cele ale proiectului POCU/379/6/21/ - 125160 – 

”VIITOR-ANTREPRENOR - creșterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe 

de studii de licenţă prin  cadre inovative antreprenoriale”. Menţionez că am luat la cunoştinţă despre 

obligaţia de respectare a principiului evitării dublei finanţări. Mă angajez să informez cu maximă 

celeritate managerul proiectului ”VIITOR-ANTREPRENOR - creșterea participării studenţilor din 

categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă prin cadre inovative antreprenoriale”- 

POCU/379/6/21/ - 125160 cu privire la orice situaţie care ar contraveni principiului evitării dublei 

finanţări. Menţionez că am luat la cunoştinţă prevederile articolului 326 Codul Penal privind falsul 

în declaraţii, precum și de consecințele generate de nerespectarea prezentei declarații. 

 

Nume:  

Data: 

Semnătura: 

 

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular sunt considerate date cu caracter personal și sunt tratate conform Regulamentulului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si Legii nr. 
190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European. 
 


