
 

 

 

PARTICIPAREA LA SERVICIILE FURNIZATE  ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ESTE GRATUITĂ! 
Asociația “Inapoi la Munca” - Operator date cu caracter personal nr. 14457 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale! 

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA 

MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

 

Anexa 2 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE ȘI 

ANGAJAMENT 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………………………………, 
domiciliat(a)  în ……………………………………………………………………………………………………………………., 
posesor(oare) a CI seria ………., nr. ………………………., CNP …………………………………………………, 
aplicant în cadrul Concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului MĂSURI 
INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI 
EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE 
(M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului 
în declaraţii, următoarele: 

 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; 

 Am fost direct responsabil/ă de pregătirea Planului de afaceri şi nu acţionez ca 
intermediar pentru o altă persoană/entitate; 

 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; 

 Nu furnizez informații false în cadrul aplicației depuse. 
De asemenea, mă angajez ca în situația în care planul meu de afaceri va fi selectat 

pentru finanțare să: 

 Constitui din punct de vedere legal entitatea juridică a cărui plan de afacere l-am 
propus pentru finanțare in termenul prevazut în pre-acordul de finantare; 

 Ocup funcția de reprezentant legal al entității juridice pe care o voi înființa; 

 Implementez planul de afaceri întocmai cum a fost el acceptat pentru finanțare; 

 Nu decontez din alte surse publice cheltuielile eligibile prezentate în cadrul bugetului 
planului de afaceri propus; 

 Mențin investiția finanțată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis pentru o 
perioadă de cel puțin 18 luni, dintre care 12 luni vor fi cuprinse in perioada de 
implementare a proiectului; 
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Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este 
conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii iar în situația în care planul meu de afaceri va fi 
acceptat spre finanțare voi fi decăzut din drepturile ce îmi revin. 

 
Nume si prenume: 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
Semnatura: 
…………………………………………………………………….. 

Data: 
……………………………………………………………………. 
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Anexa 3 

DECLARAŢIE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE 

INTERESE ȘI A INCOMPATIBILITĂŢII 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………………………………, 
domiciliat(a)  în ……………………………………………………………………………………………………………………., 
posesor(oare) a CI seria ………., nr. ………………………., CNP …………………………………………………, 
aplicant în cadrul Concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului MĂSURI 
INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI 
EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE 
(M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului 
în declaraţii, următoarele: 

Pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia 
românească în vigoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi Legea nr. 161/2003. cu modificările şi completările ulterioare), declar pe propria 
răspundere că nu sunt angajat al liderului de proiect sau al unuia din partenerii acestuia și 
nu sunt în relaţie de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al 
liderului de proiect sau partenerilor acestuia. 

Dispoziţiile menţionate se aplică şi angajaţilor AMPOCU/OIR POSDRU, delegati 
implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare. 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este 
conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii iar în situația în care planul meu de afaceri va fi 
acceptat spre finanțare voi fi decăzut din drepturile ce îmi revin. 

 
Nume si prenume: 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
Semnatura: 
…………………………………………………………………….. 

Data: 
……………………………………………………………………. 

 


