
ANEXA 4 
 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume)……….…………………..………………domiciliat/ă 
in  

localitatea…………….……………………..…………………………judeţul....................................... 
strada………………………………………………numărul…………., posesor/posesoare a CI
 seria …..……,  
numărul………………………,  eliberată  de  …………………………………………………...,  la  data  de  
…………………..,  
având CNP……………………………………...,  aplicant in cadrul Concursului de idei de afaceri din  
cadrul proiectului............................., cod contract ............................declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele: 
  

o Nu am suferit condamnari definitive ca urmare a incalcarii conduitei profesionale, 
decizie formulata de o autoritate de judecata si avand forta de res judicata;  

o Nu am fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, 
implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul 
intereselor financiare ale Uniunii Europene; o Am fost direct responsabil/a de pregatirea planului de afaceri si nu actionez ca intermediar pentru o alta 
persoana/entitate;  

o Nu sunt asociat majoritar in structura altor intreprinderi (atasez prezentei, 
documente doveditoare de la Registrul Comertului) 

 

De asemenea, ma angajez ca in situatia in care planul meu de afaceri va fi selectat pentru finantare sa:  
a) Constitui din punct de vedere legal entitatea juridica  al carui plan de afacere l-am propus 

pentru finantare in maximum 60 de zile de la data anuntarii rezultatului selectiei;  
b) Ocup functia de reprezentant legal al entitatii juridice pe care o voi infiinta; 
c) Implementez planul de afaceri intocmai cum a fost el acceptat pentru finantare;  
d) Respect, pe durata implementarii planului de afaceri, prevederile legislatiei comunitare si 

nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei 
energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat;  

e) Nu decontez din alte surse publice cheltuielile eligibile prezente in cadrul bugetului planului de 
afaceri propus;  

f) Mentin investitia finantata in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis pentru o 
perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea investitiei;  

g) Creez in prima luna de la infiintarea intreprinderii cel putin 2 locuri de munca in cadrul 
acesteia, si sa mentin aceste locuri cel putin 18 luni de la infiintarea firmei; 

 

Imi asum faptul ca in situatia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu 
realitatea, ca persoana semnatara sunt pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale 
privind falsul in declaratii, iar in situatia in care planul de afaceri va fi acceptat spre finantare, voi 
fi decazut din drepturile ce imi revin. 

 

Nume................................. 
Prenume........................... 
Semnatura..............................  
Data........................................... 

 


