
 
 

Declarație privind evitarea dublei finanțări 

 

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

cu domiciliul și/sau reședința în ...................................................................... 

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

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

Telefon: ...........................e-mail: ............................................................., 

 
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind 
falsul în declarații, că nu am participat anterior la programe de formare competențe 
antreprenoriale, organizate cu finanțare publică nerambursabilă din Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 sau din alte surse de finanțare nerambursabilă 
publică și că în afara cursurilor de formare competențe antreprenoriale organizate în 
cadrul Proiectului "Student antreprenor in regiunea Sud Muntenia", MySmis 142005, nu 
particip și nici nu voi participa la alte cursuri de formare antreprenorială derulate in 
cadrul altor proiecte finanțate prin Fondul Social European, Programul Operațional 
Capital Uman   2014-2020; Axa prioritară 6 – Educație și competente; Obiectivul tematic 
10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale 
în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții; Prioritatea de 
investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor 
de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și 
consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, 
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de 
învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, 
inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie; 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 și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI. 

 
Data Semnătura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul 
educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor 

de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, 
adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie, 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 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS: 142005 

 

                   
 


