
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi,
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-

roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC,
«Antreprenoriat pentru ocupare si integrare, sociala!», MySMIS 150435

Declarație

privind înscrierea obligatorie în alt proiect POCU/POR din SDL Timișoara

Subsemnatul/a .............................................................................................................

cu domiciliul în .............................................................................................................

......................................................................................................................................

reședința.......................................................................................................................

legitimat(ă) cu CI Seria: ........... Nr. .................. CNP .....................................................,

telefon mobil: ......................................... e-mail: .........................................................,

Declar pe proprie răspundere că până la sfârșitul Proiectului "Antreprenoriat pentru
ocupare și integrare socială!", MySmis 150435, Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului
antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate
(roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu
populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC, mă voi înscrie în mod obligatoriu pentru a
fi acceptat și în alt proiect POCU sau POR din SDL Timișoara.

Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în
urmatoarele scopuri: a) pentru a verifica eligibilitatea dosarului meu în vederea participarii la
proiect și b) pentru a mi se facilita participarea la proiect (daca dosarul meu este eligibil). Am
luat la cunostință că politica de protectie a datelor cu caracter personal o găsesc la :
https://exino.ro/proiecte/gal-timisoara/gdpr.

Data Semnătura


