Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM
Contract POCU/829/6/13/140498

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederilor Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTĂ,
EVITAREA INCOMPATIBILITĂȚII ȘI A CONFLICTULUI DE INTERESE
Subsemnatul(a)........................................................................................................................................,
CNP…............................................, domiciliat/ă/cu reşedinţa în localitatea..........................................,
str. …......................................................, nr. ….............., bl. …................, sc. …................, ap. ....….........,
judeţul …..................................., posesor/e al/a CI seria ......…... nr. ….................., cunoscând că falsul
în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal,
declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile de eligibilitate necesare participării la
activitățile organizate în cadrul proiectului “ Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM” cod SMIS
140498 și sunt:
[ ] Student (ISCED 5-6) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență
[ ] Student (ISCED 7) – studii de master
[ ] Student (ISCED 8) – studii de doctorat
[ ] Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculat intr-un colegiu organizat la nivelul unei
institutii de invatamant superior) – înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii postliceale
Totodată, declar pe propria răspundere că nu sunt rudă sau afin, până la gradul 2 inclusiv cu
reprezentanții legali și/sau angajații Beneficiarului G.S. TRAINING SERV SRL, Partenerului 1 - CAMERA
DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI și ai Partenerului 2 - CAMERA DE COMERT,
INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN și nu mă aflu în situație de incompatibilitate sau de conflict
de interese așa cum sunt prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020.
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