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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Apelul pentru proiecte POCU/295/3/8  Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management 

al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului:  "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de lucru îmbunătățite în 

vederea adaptării activității CATD la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" 

Contract:  POCU/295/3/8/120043   

 

 
 

Anexa 5 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

PRIVIND DUBLĂ FINANȚARE 

 

 

 
                     Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) ………………………………….…. cu 

domiciliul stabil în localitatea ………………………, strada ……………………., nr. …….., bl. ……., ap. 

……., sc. ……….., județul ……………………, telefon …………….………….., email …………………. 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ………...., nr. ……..…….., 

eliberat/ă de ……………………………...., CNP ………………….………...., în calitate de beneficiar/ă al 

proiectului "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de 

lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității CATD la dinamica sectorului «Energie și management de 

mediu»" - POCU/295/3/8/120043, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014 – 2020 implementat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița,  

cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie 

răspundere că, la momentul semnării acestei declarații, nu beneficiez si nu am beneficiat de măsuri 

similare (aceleasi activitati) finanțate prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020. 

 

Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine excluderea din activitățile de 

care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul descoperirii falsului. 

 

 

Data                                                                                                              Semnătura 

 
……………………………….                                                                     …………………………………… 
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