DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul/a ............................................................................................., identificat(ă) cu BI/CI
seria ......., nr. ................., CNP ..........................................., domiciliat/ă în localitatea
..................................., sat ........................................, str. .........................................................., nr.
...., județul ............................., telefon ..............................., declar pe propria răspundere
următoarele:

SECȚIUNEA A. DUBLA FINANȚARE
Cunoscând dispozițiile Codului Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că la data înregistrării în proiectul „Șanse pentru tinerii NEETs” – cod SMIS 150883
☐ Nu am beneficiat și/sau nu beneficiez de activități susținute din surse de finanțare națională
sau externă nerambursabilă pentru acoperirea cheltuielilor legate de participarea la activitățile
proiectului.
În acelați timp, declar pe propria răspundere, că nu fac parte din grupul țintă al nici unui
proiect finanțat în cadrul POCU/909/2/4.
Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine
următoarele consecințe:
-

excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;

-

acordarea de despăgubiri financiare către WENS TOUR SRL constând în contravaloarea
serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul descoperirii falsului.

Dată: ..............................................

Semnătură: ......................................

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Titlu proiect: Șanse pentru tinerii NEETs
Cod SMIS: 150883

SECȚIUNEA B. SECȚIUNEA DATELOR CU CARACTER GENERAL
Înțeleg că solicitantul cererii de finanțare pentru implementarea proiectului precum și
pentru raportările solicitate de autoritățile din administrația publică locală și centrală prin
intermediul serviciilor furnizate, prelucrează datele mele cu caracter personal prin mijloace
automatizate/manuale, în scopul luării în evidență a beneficiarilor proiectului.
În acest sens, îmi exprim acordul ca datele mele personale (menționate în Formularul de
înregistrare a grupului țintă și alte documente completate în cadrul proiectului) să fie utilizate și
prelucrate în cadrul acestui proiect.
Sunt informat(ă) că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile
REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea
nr. 190/2018, precum și prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția
vieșii private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Data: ..............................................

Semnătură: .......................................

SECȚIUNEA C. DISPONIBILITATEA DE PARTICIPARE LA ACTIVITATILE PROIECTULUI
Am disponibilitatea de a participa la activitățile din cadrul proiectului „Șanse pentru tinerii
NEETs” – cod SMIS 150883 - regiuni mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru. Dau
aceasta declarație pentru a fi inclus(ă) în cadrul grupului țintă al proiectului cu titlul „Șanse pentru
tinerii NEETs”, finanțat prin axa prioritara 2 –Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs,
pentru operatiunile finantate prin POCU 2014-2020; implementat de WWNS TOURL SRL în
vederea participării la activitățile din cadrul proiectului mai sus mentionat.

Dată: ..............................................

Semnătură: .......................................

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Titlu proiect: Șanse pentru tinerii NEETs
Cod SMIS: 150883

