Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbană
Proiect: "Antreprenori, la START!", Contract nr.: POCU/82/3/7/105412

Anexa 5
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
"Antreprenori, la START!", Contract nr.: POCU/82/3/7/105412, cunoscând că
falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326
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 cadrul schemei de ajutor de
minimis „România Start Up Plus” prezentate în Metodologie de selecție a
planurilor de afaceri.
Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și administrator în cadrul
întreprinderii care se va înființa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul
proiectului ”Antreprenori, la START!”
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 voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înființa
cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul proiectului ” Antreprenori, la
START!”
Depun un singur plan de afaceri în cadrul Concursului de planuri de afaceri

Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înființa dacă planul de afaceri va
fi selectat în cadrul concursului, declar:
- nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;

- 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;
- 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;


Sunt direct responsabil/ă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi
nu acţionez ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
 Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții
specifice ”România Start-Up Plus”, respectiv:
 Angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de
minimis cel târziu în termen de 6 luni de la înființarea întreprinderii;
 Asigurarea funcționării întreprinderii pentru o perioadă de cel puțin 24 luni de la
data înființării acesteia, inclusiv menținerea locurilor de muncă de la crearea
acestora până cel puțin la împlinirea perioadei de 24 de luni de la data înființării
întreprinderii, astfel:
 asigurarea funcționării întreprinderii, pe o perioadă de minimum
18 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului
de finanțare, respectiv pana la data de 30.12.2020.
 asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de
minimis, pe o perioadă de minimum 6 luni de sustenabilitate
dupa finalizarea proiectului respectiv pana la data de 30.06.2021
 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;
 Am luat cunoștiință că prezenta schemă de minimis nu se aplică:
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul
produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L nr. 17/21.01.2000;
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
producției primare de produse agricole;
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul
prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii
produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de
întreprinderile în cauză;
- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către
producătorii primari;
- ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor

destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele
importate;
- ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
 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
Semnătură:…………………

Dată: ................................

