
 
Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Cerere de inscriere in Grupul Tinta al proiectului 

Subsemnatul, 

Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

Va solicit prin prezenta inscrierea in Grupul tinta al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 
127700. 

Atasez prezentei Cereri de inscriere urmatoarele documente: 

1. Copie CI 

2. Copie diploma/ adeverinta/foaie matricola pentru ultima forma de scolarizare absolvita 

3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria „tineri NEETs 

4. Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari 

5. Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatilor ce deriva din grupul tinta 

6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in echipa de proiect, neincadrarea ca 
asociat sau angajat in cadrul entitatii beneficiarului sau partenerului proiectului, 

7. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea ca angajat al liderului de proiect sau al 
partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un 
angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia  

8. Declaratie pe propria raspundere ca nu voi avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant 
legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program 

9. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intr-o categorie vulnerabila (femei, persoane 
cu dizabilitati, persoanele varstnice, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, alte 
categorii vulnerabile). 

 

Semnatura        Data 

 

 



 
Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria „tineri NEETs” 

 

 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

 

 

Declar pe propria raspundere, (cunoscand prevederile Art. 326 din Codul Penal privind falsul in 
declaratii) ca nu fac parte din categoria „tineri NEETs”, respectiv nu indeplinesc simultan urmatoarele 
conditii: 

 am varsta intre 16-24 de ani 

 nu urmez nicio forma de invatamant si nici am un loc de munca 

 

 

 

 

 

Semnatura        Data 

 

 

 

 



 
Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 cofinantat din 

Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul in̂ 

declarati̧i este pedepsit in̂ conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că, 

la data inaintarii dosarului de candidatura pentru inscrierea in̂ grupul ti̧ntă al proiectului „IES – 

Inovare in Economia Sociala”, nu sunt beneficiar al altui proiect co-finanta̧t din Fondul Social 

European prin Programul Operational Capital Uman 2014- 2020, si nu am fost beneficiarul unui 

proiect finantat din fonduri europene care să prevadă cursuri de antreprenor in economia sociala, 

cursuri TIC si infiintarea de intreprinderi sociale. 

Declar, susti̧n si̧ semnez după ce am luat la cunosţintă̧, sunt de acord cu in̂tregul conti̧nut si̧ am 

completat personal datele din prezenta declarati̧e. 

 

 

 

Semnatura        Data 

 

 

 

 

 



 
Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatilor ce deriva din grupul tinta 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 cofinantat din 
Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul in̂ 
declarati̧i este pedepsit in̂ conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că 
ma angajez sa particip, atunci cand sunt convocat, la activitatile care vor fi desfasurate in proiect. 

 

De asemenea, ma angajez ca, in cazul in care voi fi declarat castigator al concursului de planuri de 
afaceri, sa imi asum infiintarea intreprinderii sociale, atestarea acesteia, functionarea intreprinderii 
sociale minim 30 de luni de la data obtinerii atestatului, angajarea a minim 2 persoane (in functie de 
ajutorul de minimis solicitat) in termen de 3 luni de la semnarea contractului de subventie. 

 

 

Semnatura        Data 

 

 

 

 

 

 



 
Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in echipa de proiect, 

neincadrarea ca asociat sau angajat 

in cadrul entitatii beneficiarului sau partenerului proiectului, 

 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 cofinantat din 
Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul in̂ 
declarati̧i este pedepsit in̂ conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că 
nu sunt membru al echipei de proiect, asociat sau angajat in cadrul Primariei Comunei Hoghiz sau a 
Partenerului S.T.E.P. Romania (Sport ,Turism, Ecologie pentru Romania) 

 

 

Semnatura        Data 

 

 

 

 

 

 

 



 
Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea ca angajat 

al liderului de proiect sau al partenerului acestuia 

si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, 

cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia 

 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 cofinantat din 
Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul in̂ 
declarati̧i este pedepsit in̂ conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

 

 nu sunt angajat al Primariei Comunei Hoguz 

 nu sunt angajat al S.T.E.P. Romania (Sport ,Turism, Ecologie pentru Romania) 

 nu sunt in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al 
Primariei Comunei Hoghiz sau al Asociatiei S.T.E.P. Romania (Sport ,Turism, Ecologie pentru 
Romania) 

 

 

Semnatura        Data 

 

 

 



 
Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere 

ca nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat 

in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”, ID 127700 cofinantat din 
Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul in̂ 
declarati̧i este pedepsit in̂ conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

 nu voi avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai 

mult de o intreprindere sociala/ de insertie infiintata in cadrul programului Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea 

sărăciei, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie 

socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 

 

 

Semnatura        Data 

 

 

 

 



 
Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă 
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala” 
Cod SMIS proiect: 127700 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intr-o categorie vulnerabila 

 

Subsemnatul, 

 
Nume, prenume ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa domiciliu ……………………………………………………………………………………………………….. 
    
Loc resedinta  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon  …………………………………………… Email  ………………...…………………………….. 
 
CNP:     ………………………………………… 

in calitate de beneficiar al proiectului „IES -Inovare in Economia Sociala”, ID 127794 cofinantat din 

Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul in̂ 
declarati̧i este pedepsit in̂ conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că 
ma incadrez urmatoarea situatie: 

 

Femeie 

Somer inregistrat 

Persoana in cautarea unui loc de munca 

Migrant 

Minorități 

Etnie romă 

Varstnic (peste 54 ani)  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate (specificati) 

 

Semnatura        Data 

 

 


