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Anexa 5 

 

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări 

 

Subsemnatul/subsemnata (nume, prenume) ………………………............………........., 

domiciliat/ă în localitatea .........................., str. ........................................., 

nr. ........, bloc ......., ap. .........., judeţul ..............................., posesor al BI/CI 

seria ....., nr. ............., eliberat de ............................... la data de 

..........................., CNP...................................., student în cadrul Facultății 

……………………….……………………………………….............… declar că:  

- nu am beneficiat de sprijin din alte proiecte finanțate prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare - programe 

de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, activități de tip 

întreprinderi simulate, stagii de practică, consiliere / consultanță / mentorat 

în antreprenoriat; 

- nu am mai absolvit niciun curs autorizat în conformitate cu prevederile 

Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, de „Competențe 

antreprenoriale”, similar cu cel organizat în proiect; 

- înțeleg și îmi asum faptul că nu pot participa în cadrul altor proiecte din 

cadrul apelului Innotech Student în calitate de grup țintă și/sau în cadrul 

competițiilor de planuri de afaceri. 

Menționez că am fost informat că, în cazul în care se dovedește că cele declarate 

nu sunt adevărate, va trebui să returnez contravaloarea în bani a activităților în care 

am fost implicat. 
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Prezenta declarație a fost făcută pentru participarea în cadrul proiectului cu titlul 

„Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), 

cod proiect POCU/829/6/13/140103. 

 

Data: Semnătură, 
 


