Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru
Cod Contract: POCU/82/3/7/105328

DECLARAȚIE
Subsemnatul

(a)

___________________________________________________

cu domiciliul legal/reședința în localitatea __________________________________
str. ______________________________ nr. _____, bl._____, scara ______, ap. ___
județul ________________________, legitimat cu CI/BI seria _____nr. __________
eliberat de _________________________ la data de __________________________
CNP ________________________________,
în calitate de persoană care participă la selecția planurilor de afaceri fără să fi
participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului
“Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Centru”, codul: POCU/82/3/7/105328,
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform
prevederilor Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere următoarele:
nu beneficiez în prezent și nu am beneficiat anterior de nici o altă finanțare
europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020 pentru activități similare cu ale proiectului “Antreprenoriat Sustenabil
în Regiunea Centru”, codul: POCU/82/3/7/105328;
nu am făcut și nu fac parte dintr-un alt grup ţintă pentru formare
profesională pe același tip de curs și domeniu (și același nivel de calificare), co-
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finanţat din fonduri nerambursabile din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020;
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu
caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul
proiectului

“Antreprenoriat

Sustenabil

în

Regiunea

Centru”,

codul

POCU/82/3/7/105328.1
Declar, susțin și semnez după ce am luat la cunoștință și sunt de acord cu întregul
conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

Semnătura ________________
Data _____________________

Datele dumnevoastră personale sunt prelucrate de către Camera de Comerț si Industrie Covasna (Partener 1 al
proiectului POCU/82/3/7/105328), și de către OTP Consulting Romania SRL (Partener 2 al proiectului
POCU/82/3/7/105328), cu respectarea prevederilor legii nr. 677/2001, în scopul implementării proiectului
“Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Centru”, cod POCU/82/3/7/105328. Pentru participarea în cadrul
proiectului datele dumneavoastră sunt comunicate beneficiarului proiectului (lider de parteneriat) Camera de
Comerț si Industrie a României și autorităților care gestionează POCU: OIR POSDRU Regiunea Centru și
AMPOCU. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei justificat în conformitate cu prevederile Legii
nr. 677/2001. Vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor mele personale, garantate de Legea
677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată, datată și adresată parteneriilor proiectului POCU/82/3/7/105328.
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