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ANEXA 5  
  

DECLARAȚIE DE EVITARE DUBLĂ-FINANȚARE 

 
 
Nume, prenume 
  
BI/CI Seria, nr. CNP  
 
Adresa  
 
 
 
Telefon, e-mail                
 
 

Subsemnatul/a,  în calitate de candidat al grupului țintă, în cadrul proiectului ”IMPACT - Inserția și 
Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, POCU/908/1/3 Cod SMIS: 
150659, implementat de Asociația Brahma, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-
2020, cunoscând dispozițiile Codului Penal privind falsul în declarații1, declar pe proprie 
răspundere că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez să informez 
echipa proiectului în eventualitatea în care survin modificări care fac obiectul dosarului de 
înscriere în grupul țintă. 
 
Declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat, nu beneficiez și nici nu intenționez a beneficia 
de activități similare cu cele ale proiectului: formare profesională autorizată și neautorizată ANC, 
mediere în vederea ocupării pe piața muncii, acompaniament prin servicii de îndrumare și 
asistență, servicii de formare, consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat, acordarea de 
microgranturi sau alte activități similare prevăzute în cadrul Apelului de proiecte POCU/908/1/3. 
 
Am luat cunoștință că declarația în fals are drept consecință excluderea din grupul țintă și 
acoperirea prejudiciului determinat de cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului în acest sens. 
 
 Data: ___.___.______                                                                      Semnătura: _______________ 

                                                                 
1
Articolul 326: Falsul în declarații. Declararea necorespunzătoare a adevărului, facută unei persoane dintre cele prevăzute in art. 175 

sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 


