
 

 

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

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 

manieră auto-sustenabilă 

Titlul proiectului: “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-

Muntenia si Sud-Vest Oltenia” 

Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 1288/30.08.2019 

Anexa 4 

 

Declaratie pentru persoanele inactive 

 

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………………………………, domiciliat (ă) în 

………………………………………………,  str. ……………………………………………………, nr. …… bl. …… ap. ……, judetul 

………………………… telefon ……………………………………………………, email ………………………… având CNP 

……………………………………………………, posesor(-e) al C.I. nr. ………………, seria…………………, eliberata de 

…………………………, la data de …………………………,declar, sub sancţiunea Codului Penal că fac parte din fac parte 

din grupul tinta eligibil, in calitate de persoana inactiva, în cadrul proiectului „PHOENIX - responsabilitate prin 

economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, Cod MySMIS2014 

128024, al cărui beneficiar este Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in calitate de Solicitant si 

Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si Servicii Sociale, in calitate de Partener 1.   

Am luat la cunostinta ca declaratia in fals a subsemnatului/ei atrage dupa sine excluderea din activitatile 

proiectului „PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si 

Sud-Vest Oltenia”, Cod MySMIS2014 128024, precum si acordarea de despagubiri financiare in temeiul art. 

1349 Cod civil constand in contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit pana in momentul 

descoperirii falsului, inclusiv plata de daune-interese in scopul repararii prejudiciului cauzat de aplicarea 

corectiilor legate de neindeplinirea indicatorilor asumati prin contractul de finantare a proiectului datorita 

excluderii mele. 

 

Data, 
................................... 
 

                                                                                         Semnătură 

.......................... 

 

 

 
* Persoana inactivă: este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici în 
populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj (exemplu persoane inactive: persoane casnice, întreținuți de alte 
persoane, întreținuți de stat sau de alte organizații private, elevi sau studenti, alte situații.).  
 


