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DECLARAȚIE DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ A CONDIȚILOR DE 

FINANȚARE 

 

 
 

Subsemnatul(a), ............................................................................., căsătorit/necăsătorit, 

născut la data de ...................... în ................................... fiul lui ............................ și al 

.......................... identificat(ă) cu BI/CI seria ............... numărul ................  eliberat/ă de 

SPCLEP .................................. la data de …………............ cu termen de valabilitate până la 

data de ..............................., CNP ……………………………………… cu domiciliul în 

.................................. str. ............................... nr. ....... bl. ............... sc. …., et. ….., ap. ……, 

în calitate de câștigător al selecției de planuri de afaceri în cadrul proiectului “VESTART - 

Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, ID 105729, cunoscând că falsul în declaraţii este 

pedepsit în conformitate cu art. 326 de Codul Penal, declar ca am luat la cunoștință de 

semnarea angajamentului de asumare a condițiilor de finanțare și că trebuie să aduc în termen 

de maxim 10 zile de la data prezentei declarații, la sediul U.S.A.M.V.B.T. sau la sediul S.C. 

Dast Training Center S.R.L., în vederea încheierii angajamentului de asumare a condițiilor 

finanțării, următoarele documente care dovedesc cele asumate în dosarul de înscriere la 

concurs:  

- certificat de atestare fiscală (ANAF și bugete locale); 

- certificat de cazier fiscal; 

- certificat de cazier judiciar. 

Neprezentarea în termen de maxim 10 zile de la data prezentei declarații, conform 

celor de mai sus, în vederea încheierii angajamentului de asumare a condițiilor finanțării sau 

neprezentarea în același termen a actelor solicitate, respectiv a certificatelor de atestare fiscală 

și de cazier fiscal și judiciar, conduce la decăderea din termen și, respectiv, la pierderea 

poziției sale de pe lista planurilor de afaceri selectate pentru finanțare și la pierderea definitivă 

a dreptului de a primi subvenție pentru înființarea de întreprinderi în cadrul proiectului 

”VESTART - Arta Antreprenoriatului”, ID 105729” prin schema de minimis „Romania Start 

Up Plus”.    

 

 

 

Timisoara,       Nume: 

12.12.2018       Prenume: 

Semnătura:   

     

  

 


