Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”
Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019

ANEXA 2_Declarație de eligibilitate
Subsemnatul/subsemnata.................................................................................,
CNP:
.........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., cu domiciliul în
localitatea
....................................................................,
str.
........................................................., nr. ........, bl. ........., scara ............, et. ............, ap .............. ,
județul
........................................,
cu
reședința
(dacă
e
cazul)
în
localitatea
………….…………......................, str. ……………......................................., nr. ……, bl. ..........., scara
............., et. .........., ap.…..., județul .……………............................, telefon: ................................... , email. ,
în calitate de aplicant în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului
„ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cod
POCU/449/4/16/128025, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria
răspundere că:
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 niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă,
corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare
nationale sau ale Comunităţii Europene.
3)
Nu sunt angajat sau asociat al liderului de proiect sau al partenerului și nici nu sunt în relație de soț/soție,
afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerilor1
4)
Îmi asum responsabilitatea implementării planului de afaceri depus, în calitate de viitor reprezentant
legal al întreprinderii ce va fi înființate, şi nu acţionez ca intermediar pentru planul de afaceri propus spre
finanțare.
5)
Respect și nu mă aflu sub incidența prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei incompatibilităţi privind funcţionarii publici, cu modificările și completările
ulterioare
6)
Nu am mai depus acest plan de afaceri în competiție la un alt administrator de grant in cadrul POCU AP
4/PI 9.v/OS 4.16.
7)
Am luat la cunoștință de prevederile contractului de subvenție, precum si de prevederile Ordinului 772 /
03.08.2018 și îmi asum responsabilitatea respectării integrale a prevederilor acestor documente în cazul în
care planul meu de afaceri va fi selectat pentru finanțare.2
8)
In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data publicării pe site a rezultatelor finale ale selecției,
voi prezenta:
Cazierul fiscal și judiciar pentru toți membrii fondatori ai întreprinderii sociale, pentru a se putea verifica
daca există înscrisuri, fapt ce ar putea împiedica înființarea întreprinderii sociale și semnarea contractului de
subvenție.
Declarația de angajament privind implicarea în activitățile proiectului (mentorat și consiliere, înființarea
întreprinderilor sociale, semnarea contractelor de subvenție).
Dovada că am calitatea de asociat majoritar / reprezentant legal, si ca nu am calitatea de asociat
majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv nu sunt persoana fizica autorizata, întreprindere individuale
sau întreprindere familiale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență
nr.44/2008.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
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.
Data:
Semnătura:

1.
2.

Societatea Nationala de Cruce Roșie din Romania – beneficiarul proiectului si Asociatia pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale este Partenerul 1
Contractul de subvenție poate suferi modificări, dacă apar schimbări în legislația națională / europeană în domeniu
sau dacă Autoritatea de Management emite noi instrucțiuni / clarificări privind implementarea proiectelor de către
administratorii de schemă de grant.

