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  Anexa 11 
Declarație  privind evitarea dublei finanțări si  a 

incompatibilitatii 

 
 

Subsemnatul/a……….........……..………….........................., CNP.................................................., 
posesor/posesoare CI serie........,  număr  ..........................,  eliberată  la  data  de ...................., de 

către............................, domiciliat in Localitatea  ………...............…., 

Strada.......................................... nr.………, Bl................., Ap..............,Judetul................………., 

telefon:……………………………..,e-mail:…………………………..,, cunoscand faptul că falsul în 

declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, în calitate de candidat la 

concursul de planuri de afaceri din cadrul  proiectului „Start-up business – o sansa pentru tine si 

comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217  declar pe propria răspundere că 

NU fac parte in prezent din grupul ţintă și nu beneficiez in prezent de finanțare în 
alte proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014- 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, O.S. 3.7: Creșterea ocupării 
prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 

NU voi face parte din grupul ţintă și nu voi beneficia de finanțare în alte proiecte 
cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020, 
Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 

NU am participat la aceleași activități pe niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sau 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

NU am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor care, cumulat 
cu prezenta schemă de minimis, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro, conform 
Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
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NU sunt angajat al  Federatiei Nationale a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, 

Tutun si Domenii Conexe – AGROSTAR sau al  Asociatia Afaceri Comunitati Oameni din 
Romania (ACOR) din Galati  și nu sunt în relaţie de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 
2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia. 

 
 
 
 

Data Semnătua 
 
 


