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Anexa 2 
 

Declarație de eligibilitate pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri 
  
Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP …..……………………….., 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de 

..............................., de către .............................................., în scopul participării 

mele la Concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului „Intervenție integrată pentru 

tinerii NEETs din regiunea Centru” POCU/909/2/4/, cunoscând că falsul în declarații este 

pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere 

că:  

- Am fost informat/ă și am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate și criteriile de 

acordare a ajutorului de minimis în cadrul schemei de ajutor de minimis prezentate în 

Metodologia de selecție grup țintă, Metodologia de evaluare și selecție planuri de afaceri; 

- În cazul în care societatea se va înființa în asociere, asociatul minoritar va îndeplini 

toate condițiile menționate în Metodologiile de selecție grup țintă și evaluare și selecție 

planuri de afaceri; 

- Mă angajez ca la data semnării contractului de subvenție nu voi avea calitatea de 

asociat majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Nu am/voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înființa cu 

ajutorul de minimis acordat prin proiectul „Intervenție integrată pentru tinerii NEETs din 

regiunea Centru”  

- Depun un singur plan de afaceri în cadrul Concursului de planuri de afaceri; 

- Întreprinderea care se va înființa în cadrul proiectului „Intervenție integrată pentru 

tinerii NEETs din regiunea Centru” va fi legal constituită și își va desfășura activitatea pe 

teritoriul României; 

- Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înființa dacă planul de afaceri va fi 

selectat în cadrul concursului, declar: 

(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 condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru 

fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 

intereselor financiare ale Comunităţii 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 a facut obiectul unei 

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

dobânda de recuperare aferentă; 

✓ Nu am furnizat si nu voi furniza informaţii false; 

✓ Sunt direct responsabil/ă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu 

acţionez ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 
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✓ Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice, 

respectiv: 

a) angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis cel 

târziu în termen de 6 luni de la înființarea întreprinderii;  

b) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 

12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;  

c) asigurarea perioadei de sustenabilitate de 6 luni, în care să asigur continuarea 

funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;  

d) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului 

- Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi tip de cheltuieli 

eligibile; 

- Dețin capacitatea financiară de a asigura implementarea proiectului prin înființarea 

întreprinderii în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, așa cum sunt definite 

în cadrul proiectului; 

- Îmi rezerv dreptul de a implementa proiectul, în cazul unor întârzieri, în condițiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile. 

 
Data: ............................ 
 
Nume, prenume 
 
.............................................. 
 
Semnătura 
 


