Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională
Obiectivul specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și
a unei școli inclusive
Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)”
Cod SMIS 2014+: 135712

ANEXA 4

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

Subsemnatul/ subsemnata _______________________________________________________________________,
cu domiciliul în localitatea ________________________________________________________________________________,
strada ________________________________________________________, nr. _______________, bl. _______, sc. ________,
ap. _______, judeţul ________________________, posesor al BI/CI seria ______, nr. ___________________, eliberat
de ________________________________ la data de _______________________, CNP _________________________________,
în calitate de participant în cadrul procedurii de recrutare și selecție a grupului țintă aferent
implementării proiectului “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și
adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)” – POCU/665/6/23/135712, declar pe
propria răspundere că nu am mai beneficiat/beneficiez de nicio altă finanţare europeană prin
Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, pentru activităţi
similare cu cele ale proiectului cod MySMIS 2014+: 135712. Menţionez că am luat la cunoştinţă
despre obligaţia de respectare a principiului evitării dublei finanţări. Mă angajez să informez cu
maximă celeritate Casa Corpului Didactic Dolj, partener în cadrul proiectului, cu privire la orice
situaţie care ar contravine principiului evitării dublei finanţări. Menţionez că am luat la
cunoştinţă cu privire la prevederile articolului 326 Codul Penal privind falsul în declaraţii,
precum și de consecințele generate de nerespectarea prezentei declarații.
Observație:
- o persoană poate participa la un singur program de formare în cadrul unui proiect
- o persoană nu poate participa la același program de formare în 2 sau mai multe proiecte
Condiție de eligibilitate!

Data completării,

Semnătura,

___________________
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