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Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de saracie sau 
excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de 
pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC 
Titlul proiectului: Furnizarea de servicii sociale integrate pentru persoanele aflate in risc de 
saracie sau excluziune sociala din comuna Sadova, judetul Dolj 
Contract POCU:  POCU/303/5/2/128329 
Beneficiar: Comuna Sadova 
 

ANEXA 10 

DECLARAŢIE ELIGIBILITATE 

 

Subsemnatul/a _______________________________________________________,  

CNP ___________________________ , în calitate de aplicant/solicitant în cadrul concursului 

de planuri de afaceri organizat prin proiectul ” Furnizarea de servicii sociale integrate pentru 

persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Sadova, judetul Dolj”, 

cod POCU/303/5/2/128329, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, 

declar pe propria răspundere că: 

1. Nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

2. Nu am fost niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă 

pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 

detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 

3. Nu am fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a 

Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care am făcut obiectul unei 

astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv 

dobânda de recuperare aferentă; 

4. Nu mă regăsesc într-o situație de conflict de interese - angajat, asociat sau rudă până la 

gradul II a unor angajați ai organizațiilor din parteneriatul: Comuna Sadova , Fundatia Centrul 

Medical de Reabilitare Craiova .  
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Subsemnatul/a______________, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în 

fiecare detaliu și înțeleg ca organizatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării declarațiilor, documente doveditoare. Înțeleg că, în cazul în care această declarație 

nu este conformă cu realitatea, încalc prevederile legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

 

 

 

Data,         Semnătura, 

…………………..       ………………………… 

 


