
              
  

   

 
 
 
  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Anexa 4 
 

Declarație pe proprie răspundere 
privind înregistrarea în grupul țintă al proiectului 

 
Subsemnatul(a),......................................……………………………………………………, CNP 
……………….........……...........……….. posesor CI seria …………, nr. …………….., eliberat la 
data de ………………… de către ………………….......................….……….., în calitate de 
candidat pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL 
ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, declar pe proprie răspundere, cunoscând 
că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din 
Codul Penal, că: 
 

□ sunt de acord să particip la programul de formare antreprenorială și la activitățile 

proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN 

TRANSILVANIA 

□ prin participarea la activitățile proiectului ASIST - ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI 

ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, intenționez să înființez o 

întreprindere socială în mediul .................. din Regiunea Nord-Vest, județul 

………….......................… localitatea ……............................………. . 

 
Scurtă descriere a domeniului întreprinderii sociale cu care intenționez să concurez în cadrul 
concursului de planuri de afaceri:   
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
□ întreprinderea pe care intenționez să o înființez NU se încadrează în categoriile de 

ajutor exceptate de la finanțare conform Ghidului Solicitantului (sunt exceptate 

următoarele sectoare: pescuitul şi acvacultura, domeniul producției primare de 

produse agricole, sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, sectorul  

export către ţări terţe sau către state membre, ajutoarele subordonate folosirii 

mărfurilor naţionale în locul celor importate; ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de 

transport rutier de mărfuri). 

□ voi respecta (după semnarea contractului de subvenție) condițiile minime obligatorii 

privind crearea a cel puțin 2 locuri de muncă în regiunea Nord Vest și menținerea 

lor cel puțin până la finalizarea proiectului, precum și menținerea activității 

societății, neaducerea și introducerea în insolvență, faliment, suspendare, încetare 

activitate, menținerea destinației bunurilor și a echipamentelor achiziționate 

pentru o perioadă de minim 24 luni de la finalizarea proiectului 

□ îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea (inclusiv foto/video) și transmiterea 

datelor cu caracter personal în vederea implementării proiectului ASIST - 

ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA ID: 

POCU/449/4/16/126610 gestionat de către Institutul pentru Cercetări în Economie 

Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM), SC Pro Xpert Consulting SRL și Asociația 

pentru Tineret Fidelisat Miercurea Ciuc – operatori de date cu caracter personal, cu 



              
  

   

 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

sediile în Cluj Napoca, calea Dorobanților nr. 71-73, etaj II, sala C23, județul Cluj 

email: office@ircem.ro, Cluj-Napoca, Strada Meteor nr. 53, județul Cluj, e-

mail:office@proxpert.ro și Miercurea Ciuc, Strada Petofi Sandor, nr. 38, județul 

Harghita, e-mail:   Datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt 

comunicate următorilor destinatari: AM POCU, OIR POCU, alte autorități publice 

centrale/locale competente în gestionarea fondurilor europene. În conformitate cu 

prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, beneficiez de 

dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale și am dreptul să solicit ștergerea datelor printr-o cerere scrisă, 

datată și semnată la sediul operatorului.  

 
 
Înțeleg faptul că depunerea documentelor de înscriere nu obligă beneficiarul și partenerii 
proiectului (PRO XPERT CONSULTING S.R.L., ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU 
CERCETARE IN ECONOMIE CIRCULARA SI MEDIU ,, ERNEST LUPAN " (IRCEM), 
ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS M-CIUC) la acceptarea mea în grupul țintă 
pentru activitățile proiectului. 

 
 
 
 
 
Nume și prenume ................................................................. 
 
Semnătura ............................................ 
 
Data .......................................... 
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