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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Componenta 1: Innotech Student 

O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc 

de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI 

Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

ANEXA 4 

 

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 

Subsemnata/ul:  _________________________________________________________________, 

Domiciliat/ă în localitatea ________________________________, strada 

_____________________________, Nr. ______, Bl. ______, Scara _______, Et. _______, Ap. 

________, Județul ______________________________, legitimat(ă) cu C.I./Pașaport Seria 

________, Nr. ________________, eliberat de _______________________, la data 

_______________, având CNP ______________________________, cunoscând că falsul în 

declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

Prezenta declarația face parte integrantă din Planul de afaceri 

“...............................................................”  ce il voi depune in cadrul proiectului 

„Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod MySMIS 

140103, în calitate de aplicant, 

a) Declar ca dețin capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura:  

 finanţarea cheltuielilor eligibile care depășesc valoarea finantarii, daca este cazul; 

 finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, daca este cazul; 

b) Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înființată dacă planul de afaceri va fi 

selectat în cadrul concursului, declar:  

 nu am fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de catre nicio 

instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

 nu am fost condamnat de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii 

criminale sau alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii 

Europene; 

 nu furnizez informatii false; 

 sunt direct responsabil de pregatirea si implementarea proiectului si nu actionez ca 

intermediar pentru proiectul propus spre finantare; 

 nu am fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, 

in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si 

creanta integral recuperata; 

a) Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar, administrator, 

reprezentant legal si angajat în cadrul întreprinderii care se va înființa cu ajutorul 
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de minimis acordat prin proiectul Educația juridică și antreprenorială – cheia 

succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod MySMIS 140103; 

b) Nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în 

cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul prezentului apel; 

c) 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 

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu 

voi fi titularII/PFA sau reprezentant și majoritar în IF; 

d) Ma angajez ca intreprinderea nou infiinţată va avea sediul social și, după caz, 

punctul/ punctele de lucru în regiunea de dezvoltare în care se implementează 

proiectul, respectiv mediul rural şi/sau urban din Regiunea de Nord-Est; 

e) Întreprinderea nou înfiinţată va fi constituită conform Legii societăților nr. 31/1990 

republicată; 

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

cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul Educația juridică și antreprenorială – 

cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod MySMIS 140103; 

g) Declar faptul ca prezenta idee de afacere/plan de afacere nu a mai beneficiat de 

finanțare din alte surse nerambursabile; 

h) Întreprinderea care se va înființa în cadrul proiectului “Educația juridică și 

antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod MySMIS 140103, va fi 

legal constituită și își va desfășura activitatea pe teritoriul României 

i) In cazul în care întreprinderea ce se va infiinta in cadrul proiectului “Educația 

juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)” isi va desfasura 

activitatea atat în sectoarele menționate la art. 5 literele a), b) sau c) conform 

Schemei de minimis, cât și în unul din sectoarele de activitate incluse în domeniul 

de aplicare a prezentei scheme,ma oblig să asigur, prin mijloace corespunzătoare, 

separarea activitatilor sau o distincție între costuri, astfel incat activitățile 

desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei sa 

nubeneficieze de ajutoare de minimis. 

j) Investiția ce face obiectul Planului de afaceri nu a fost demarată (ex. nu a fost dată 

o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea dosarului Planului de afaceri și nu 

va fi demarată înaintea încheierii contractului de subvenție în cadrul proiectului 

„“Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, 

cod MySMIS 140103, 

k) Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – ”Innotech Student”, 

respectiv: 

 angajarea a minimum 2/3/4/5 (conform tranșă finanțare asumată) persoane în cadrul 

afacerii finanțate prin schema de minimis, cel târziu în termen de 6 luni de la semnarea 

contractului de subventie; 
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 mentinerea locurilor de munca in parametrii asumati in planul de afaceri (norma de 

lucru, nivel salarial) pentru o perioada de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 

luni in perioada de implementare si minim 6 luni in perioada de sustenabilitate. 

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

12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; 

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

funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; 

 respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.   

 

l) Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, oricând pe perioada procesului 

de evaluare, selecție și contractare, dosarul Planului de afaceri va fi respins. 

m) Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta 

respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului vor fi aduse la 

cunoștința Administratorului schemei de antreprenoriat în termen de cel mult 5 zile 

lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. 

n) Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a Planului de afaceri 

sau a oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a 

finanțării, este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu 

respectarea legislației în vigoare. 

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

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile. 

 

Declar pe propria răspundere că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că 

informaţiile incluse în aceasta sunt corecte. 

 

 

Data         Semnătură 

 


