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Anexa 5
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
PRIVIND APARTENENTA LA GRUPUL TINTA

Subsemnatul/a.......................................................................................................................,
domiciliat/a
in................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................,
locul

de

resedinta

in

.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................,
nascut/a

la

data

de

numărul.……..……………,

......................................,
eliberat

posesor

al

de..…................……...,

CI,

seria.….…,
la

data

de………..…..CNP................................................................, in calitate de participant in cadrul
procedurii de selecţie si, eventual, dupa recrutare, de membru al Grupului Tinta in cadrul
proiectului „Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes”,
cod SMIS: 104098/POCU/82/3/7, sub sanctiunea prevederilor articolului 326 Cod penal1, declar
1

*Articolul 326 Cod Penal

“Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în
care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
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1

pe propria raspundere ca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, in conformitate cu
prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice “Romania Start Up Plus”, actualizat
prin Ordinul MFE nr. 2103/2016, pag. 4:
I. Conditii de eligibilitate:
Persoane cu varsta între 18 – 64 ani, din care:

Someri;
Persoane inactive (de ex. studenți, persoane casnice etc);
Persoane care au un loc de muncă si infiinteaza o afacere in scopul crearii
de noi locuri de munca, inclusiv persoane care desfășoară o activitate
independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor
individuale și membrii întreprinderilor familiale)
Pensionari care pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura
în care pot fi încadrati într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru
acest apel.
Persoane cu reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban din Regiunea Sud
Muntenia (Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita);

Persoane care doresc sa initieze o activitate non-agricola de tip “START-UP” in
mediul urban din regiunea Sud-Muntenia

Nume si prenume: ........................................................

Semnatura: .........................................................
Data: ……………………………
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