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Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Componenta 1: VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”  
AP 1: Inițiativa locuri de munca pentru tineri/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2 
Titlul proiectului: Sansa pentru viitor 
Contract POCU/991/1/3/154029  

 

 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Anexa E 

 
Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP …..……………………….., 

posesor/posesoare CI serie ........, numar .................., eliberata la data de ..............................., de 

catre .............................................., in scopul participarii mele la Concursul de planuri de afaceri in 

cadrul proiectului „ȘANSĂ PENTRU VIITOR”, cod MySMIS 154029, declar pe propria raspundere 

urmatoarele:  

• Ma angajez ca la data semnarii contractului de subventie sa nu am calitatea de asociat 
majoritar în structura în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție;  

• Nu am/voi avea calitatea de asociat si/ sau functia de administrator in cadrul altei intreprinderi 

care se va infiinta cu micro-grantul acordat prin proiectul „ȘANSĂ PENTRU VIITOR”, cod 

MySMIS 154029; 

• Ma angajez sa am calitatea de asociat majoritar (în cazul în care întreprinderea se înființează 

ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, și are mai mult de un asociat); 

• Ma angajez că voi respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 privind criteriile de 

acordare a ajutorului de minimis 

  

Cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria 

raspundere ca toate datele din prezenta declaratie corespund realilitatii.  

Nume si prenume Candidat: …………………………………………………………… 

Semnatura:…………………………………… Data: ………………………… 

 

 
NOTA DE INFORMARE: Camera de Comerț și Industrie Brașov aplică și respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (Regulamentul General 
privind Protecția Datelor - RGPD). 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către C.C.I. Brașov în  scopul de a participa la activitatile proiectului Șansă pentru viitor, în 
temeiul unei obligații legale. 
Datele cu caracter personal furnizate se prelucrează numai în scopul determinat, specificat la alineatul de mai sus și în conformitate cu 
Condiții Generale Tehnice  disponibile pe site-ul www.ccibv.ro secțiunea GDPR. 
Refuzul de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea realizării serviciului. 
Camera de Comerț și Industrie Brașov ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor 
îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat 

http://www.ccibv.ro/

