DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/subsemnata………………………………………………., cu domiciliul stabil
în localitatea ………......................................………….., str. …….……….......…………..
nr…... bl. …. sc …... ap ...... județ ……….......…....…….., având actul de identitate cu seria
…… nr. …………… eliberat de ………………........................... la data de ………………,
cod numeric personal (CNP) ....................................................……..……….........................
telefon………………….…………………, e-mail ……………………………………………,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal al României, cu privire la falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că fac parte din grupul ţintă al proiectului
„Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora” şi anume, sunt:
 Persoana care are un loc de munca
 Şomer
 Persoană inactivă
Declar pe propria răspundere ca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate
pentru persoanele din grupul tinta (7 conditii obligatorii, la conditia nr 6 fiind necesara
indeplinirea unei din cele 3 variante):
1. intentionez sa infiintez o afacere nonagricola in mediul urban din cele 7 regiuni mai
putin dezvoltate din Romania (Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia,
Nord-Vest si Centru);
2. am resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban din Regiunile mai putin dezvoltate
ale Romaniei: V, NE, SE, S, SV, NV si C;
3. am varsta de minimum 18 ani si maximum 65 ani (nu sunt pensionar);
4. posed cetatenia romana;
5. fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul
inscrierii in grupul tinta;
6. demonstrez experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți
comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în
domeniul în care doresc să inițiez o afacere prin intermediul programului,
sau
6. demonstrez capacitate tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de
colaborare ori alt document similar, în domeniul în care doresc să inițiez afacerea vizată în
cadrul proiectului,
sau
6. demonstrez cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care
să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din
străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în
domeniul în care doresc să inițiez afacerea vizată în cadrul proiectului;
7. nu aparțin categoriei de tineri NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici
nu au un loc de muncă) cu varsta între 16 – 24 ani.

De asemenea, declar că domeniul în care doresc să inițiez afacerea este:
___________________________________________________________________ și are
legătură cu domeniul/domeniile în care am experiență (antreprenorială sau
tehnică/profesională sau cunoștiințe de specialitate).
În cazul în care domeniul în care doresc să inițiez afacerea se modifică sau nu este justificată
corespunzător legătura cu domeniul/domeniile în care am experiență, voi furniza date și
documente suplimentare în acest sens.
Informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că atât solicitantul
cererii de finanţare cât şi oricare dintre partenerii implicaţi în proiect au dreptul de a solicita,
în scopul verificării şi confirmării celor declarate mai sus, orice documente doveditoare de
care dispun.
Declaraţia în fals a subsemnatului atrage după sine următoarele consecinţe:
-

excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
acordarea de despăgubiri financiare către Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură
Caraş-Severin constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în
momentul descoperirii falsului.

Data: …………………

Semnătura: ................................

