
Anexa 4  

Declaraţie de eligibilitate 

 

Subsemnatul ............................................................ posesor al CI seria ......... nr. ........................, 

CNP nr ........................................, eliberată de .................................., cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit de legea penală, conform prevederilor in Codul Penal, declar pe propria răspundere că:  

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

definitivă şi irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;  

 nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru fraudă, 

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

intereselor financiare ale Comunităţii Europene  

 nu furnizez informaţii false  

 este direct responsabil de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu actionez ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat  

 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 şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv 

dobânda de recuperare aferentă;  

 respect condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice si Schema de Minimis 

aferenta "Innotech Student"  

 nu solicit ajutorul financiar nerambursabil în scopul folosirii acestuia ca:  

a) ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul 

produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 

și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului; 

b) ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției 

primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind 

Comunitatea Europeană (Tratatul CE); 

c) ajutoare acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii și 

comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele 

cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității 

produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de 

întreprinderile în cauză; 



(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către 

producători primari. 

d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, 

respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și 

funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea 

de export; 

e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele 

importate; 

f) ajutoare acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 Intreprinderea nou infiintata va fi legal constituită în România şi îşi va desfăsura activitatea 

în România;  

 Afacerea care face obiectul planului de afaceri se va derula în cadrul unei întreprinderi, aşa 

cum este aceasta definita în art. 2, alin. 1 şi 2 din Legea ru. 346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu. modificările şi completările 

ulterioare  

 Întreprinderea nou înfiinţata va avea sediul social şi, după caz, punctul/ punctele de lucru în 

regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.  

 Voi angaja, la cel tarziu 5 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 

numarul minim de persoane prevazut in planul de afaceri.  

 Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate vor avea, în mod obligatoriu, 

domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în 

mediul urban sau rural.  

 Nu voi avea calitatea de asociat majoritar în structura altor societati comerciale infiintate in 

baza Legii societăţilor ru. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la 

data semnării contractului de subvenţie.  

 

 

   Data:        Semnătura:  

 


