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Anexa nr. 6 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________________, 

CNP|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, identificat(ă) cu BI/CI seria ____, nr.___________, 

eliberat de ____________________, la data de ________________, domiciliat(ă) în localitatea 

_________________________, str.__________________, nr.______, bl._______, sc._____, ap. ____, 

județul_____________, telefon ____________________,e-mail _________________________________, 

în calitate de potențial membru al grupului țintă din cadrul proiectului “VIITOR – Valorificarea, 

Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, POCU/910/2/4/150520, cunoscând 

dispozițiile Codului Penal cu privire la falsul în declarații1, declar pe propria răspundere următoarele: 

SECȚIUNEA 1 – APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTĂ ELIGIBIL 
 

Îndeplinesc în mod cumulativ criteriile de eligibilitate a grupului țintă prevăzute de Ghidul 

Solicitantului – Condiții Specifice, Axa prioritară 2, O.S. 2.1&2.2, Apel de proiecte 910/2/4, respectiv: 

- am vârsta cuprinsă între 16-29 ani; 

- nu urmez nicio formă de educație sau formare; 

- nu sunt ocupat pe piața muncii, având exclusiv statut de șomer; 

- am domiciliul/reședința în regiunea București-Ilfov; 

- am fost înregistrat, informat, consiliat și profilat de către Serviciul Public de Ocupare (SPO). 

 

Data _________________                                                          Semnătura_______________________ 

                                                           
1 Articolul 326: Falsul în declarații. 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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SECȚIUNEA 2 – ASUMAREA IDENTITĂȚII ETNICE 
 

În conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru perioada 2021-2027, prin voința mea liber exprimată și pe propria răspundere 

declar că: 

- sunt persoană de etnie romă; 

- îmi asum identitatea culturală romă;  

- nu este cazul.  

Data _________________                                                          Semnătura_______________________ 

 

SECȚIUNEA 3 – DUBLA FINANȚARE 
 

Cunoscând dispozițiile Codului Penal cu privire la falsul în declarații2, declar pe propria răspundere 

următoarele: 

        nu am beneficiat și nu beneficiez de măsuri susținute din surse publice similare cu cele oferite în 

cadrul proiectului “VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și 

Responsabilizare”, POCU/910/2/4/150520. Prin măsuri similare se înțelege: măsuri finanțate prin 

Apelul de proiecte POCU 910/2/4 sau altele din aceeași categorie cofinanțate din Fondul Social 

European sau alte surse publice. 

Declar că datele prezentate mai sus sunt corecte și veridice şi îmi asum faptul că declarația în fals va 

determina automat excluderea din grupul țintă, precum și acoperirea prejudiciului cauzat de 

declararea de către AM POCU/OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov a cheltuielilor legate de 

participarea mea la activitățile din cadrul proiectului ca fiind neeligibile. 

 

Data ____________                                                                       Semnătura _____________ 

 

                                                           
2 Articolul 326: Falsul în declarații. 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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SECȚIUNEA 4 – ANGAJAMENT PRIVIND GRADUL DE IMPLICARE ȘI PARTICIPARE 

LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
 

În cazul în care dosarul de apartenență la grupul țintă al proiectului va fi validat și voi avea calitatea 

de membru grup țintă, mă angajez să respect cerințele proiectului și să particip integral la activitățile 

pentru care m-am înscris, având următoarele obligații:  

 să particip la activitățile în care sunt implicat, prezența fiind obligatorie; 

 să mențin legătura cu membrii echipei de implementare și să îi informez cu privire la orice 

problemă/dificultate întâmpinată care mă împiedică să particip la activități/sesiuni planificate; 

 să informez echipa de implementare în cazul în care intervin modificări ce țin de documentele 

necesare dosarului de înscriere în grupul țintă (de exp. schimbare carte de identitate ca urmare a 

expirării/schimbării domiciliului/schimbării numelui); 

 să tratez cu responsabilitate și seriozitate toate responsabilitățile ce îmi revin ca urmare a selectării 

mele în grupul țintă al proiectului; 

 să răspund cu promptitudine și profesionalism solicitărilor echipei de implementare; 

 să am o conduită personală și profesională adecvată în locațiile de implementare a activităților, 

precum și în interacțiunea cu membrii echipei de implementare/furnizori de servicii/ceilalți membri 

ai grupului țintă.  

 

Data ____________                                                                       Semnătura _____________ 

 

 


