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Anexa 4 

 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 

 

Subsemnatul/a, .............................................., domicilat/ă în 

localitatea...................................................................., str. ................................................., nr. 

........, bl. ........., scara ............, et. ............, ap. ......., județul ........................................,  

........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., eliberat de 

....................., la data de ................................., având CNP ...................................., in calitate 

de solicitant pentru planul de afaceri cu titlul  .................................... depus in cadrul 

competiției desfășurată prin proiectul „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, 

cod POCU/827/5/2/140601, cunoscând ca falsul in declarații este pedepsit de Codul Penal, 

declar pe propria răspundere ca: 

 intenționez să înființez o afacere non-agricolă în mediul rural din teritoriul 

marginalizat GAL „Valea Siretului de Jos”;  

 Am reședința sau domiciliul în comunitatea marginalizată GAL „Valea Siretului de 

Jos”; 

 sunt înscris în grupul țintă al proiectului „Dezvoltare locală prin servicii comunitare 

integrate”, cod POCU/827/5/2/140601  

 am participat la serviciile de informare și consiliere profesională furnizate în cadrul 

proiectului ID 140601 

 am participat la cursul Competențe Antreprenoriale desfășurat în cadrul proiectului 

ID 140601 

 am absolvit și promovat cursul Competențe Antreprenoriale - dețin certificat de 

absolvire a cursului de competențe antreprenoriale 

 am primit consiliere în elaborarea planului de afaceri din partea Asociației GAL „Valea 

Siretului de Jos” 

 dețin capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura  

finanţarea cheltuielilor eligibile care depășesc valoarea finantarii și/sau finanţarea 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după caz;  
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 nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru fraudă, 

corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul 

intereselor financiare ale Comunității Europene; 

 nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

 sunt direct responsabil de pregătirea și implementarea planului de afacere și nu 

acționez ca intermediar pentru planul de afacere propus spre finanțare; 

 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 am 

făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral 

recuperată. 

 Nu am calitatea de asociat majoritar în structura altor societăți comerciale înființate 
in baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, la data semnării contractului de subvenție. 

 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 

 nu furnizez informații false; 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că organizatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, documente doveditoare.  

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, încalc 

prevederile legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Nume si prenume: ................................. 

Data: ................ 

Semnătura: ...................                                                              

 

 


