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Anexa 04.10 e2 

 

Declarație pe propria răspundere 
 

Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........................., identificat/identificată cu actul de identitate 

seria ......., nr. .........……........, eliberat de ....…….......…….............. la data de ......................, cu domiciliul în 

localitatea .................……………., str. .....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., 

județul ............……………................…., declar pe proprie răspundere, cunoscând că falsul în declarații este 

pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, că: 

 
În vederea participării la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului 
POCU/82/3/7/103496 „Start Up in Nord Vest”: 

a) Afacerea prevăzută în planul de afaceri este non-agricolă și se încadrează în Lista de coduri CAEN 
eligibile (Anexa 04.05): CAEN ……………….. (se va completa CAEN conform planului de afaceri depus) 

b) Localizarea afacerii propuse este în mediul URBAN într-unul din județele Regiunii Nord-Vest și 
anume: 

Sediul social  (Localitate .........................., Județ ................................. )                             
Punct de lucru (după caz) (Localitate .........................., Județ ..................................) 

c) Activitățile pentru care solicit finanțarea prin prezentul program NU fac obiectul altui ajutor de stat 
d) Investiția propusă prevede crearea a minim 2 locuri de muncă; 
e) Cheltuielile cuprinse în planul de afaceri și decontate din ajutorul de minimis se încadrează în Lista 

de cheltuieli eligibile conform Anexei 04.06 din Metodologie; 
f) Sunt înregistrat în grupul țintă al proiectului Start Up in Nord Vest; 
g) Am absolvit un curs de competențe antreprenoriale autorizat în cadrul proiectului (  ) / Am absolvit 

un curs de competențe antreprenoriale autorizat în afara proiectului (   ); 
h) Nu m-am înscris într-un concurs de planuri de afaceri la un alt administrator de schemă de minimis 

în cadrul Programului Romania Start Up Plus; 
i) Am capacitate deplină de exercițiu; 
j) Nu fac obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice (incompatibilitate, 

interdicție); 
k) Nu sunt angajat al Administratorului schemei de minimis și nici rudă sau afin până la gradul 2 cu 

acesta sau cu experții beneficiarului/partenerilor și/sau membrii juriului; 
l) Nu am avut încheiate Contracte Individuale de Muncă/prestări servicii/drepturi de autor în 

proiect. 
 

În situația în care planul meu de afacere va fi selectat în vederea finanțării, declar pe proprie răspundere 
că: 

Referitor la reprezentatul legal 

 voi deține calitatea de asociat majoritar in cazul in care întreprinderea nou creata pentru 
implementarea planului de afacere selectat se va înființa în baza Legii societăților comerciale nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si în cazul în care aceasta va avea 
mai mult de un asociat; 

 NU voi avea calitatea de asociat majoritar în structura altor societăți comerciale, la data semnării 
contractului de subvenție; 

 NU voi avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult 
de o întreprindere înființată în cadrul programului Start Up Plus; 

 NU voi realiza asocieri și NU voi angaja în cadrul întreprinderii înființate persoanele care fac parte 
din echipa de proiect, alti angajații din cadrul solicitantului sau partenerilor săi din proiect; 
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 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, 
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor 
financiare ale Comunității Europene; 

 NU furnizez/nu voi furniza informații false în scopul obținerii unui avantaj de orice natură; 
 

Referitor la întreprinderea nou înființată 

 va avea sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban în regiunea Nord-
Vest. 

 va fi direct responsabilă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu va acționa ca 
intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 

 va respecta prevederile naționale și comunitare cu privire la calcularea plafonului de minimis și 
întreprinderea unică. 
 

Referitor la respectarea unor condiții suplimentare prevăzute în Schema de minimis, Ghidul Solicitantului 
Start Up Plus și Cererea de finanțare 

 voi asigura angajarea a minimum două persoane în cadrul întreprinderii nou înființate în termen 
de maxim 6 luni de la semnarea contractului de subvenție. Persoanele angajate în cadrul 
întreprinderii nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea Nord 
Vest, în mediul urban sau rural. 

Număr de locuri de muncă create  
(Se va menționa numărul acestora) 

 

 voi asigura menținerea numărului de locuri de muncă create minimum 6 luni după primul an de 
implementare, dar cel puțin până la finalul implementării proiectului (15.03.2021) 

 voi asigura implementarea planului de afaceri aprobat și realizarea tuturor cheltuielilor aferente 
înființării și funcționării întreprinderii nou create în maximum 12 luni de la înființare 

 voi cheltui integral suma prevăzută în contractul de subvenție în maximum 12 luni de la înființare 

 voi asigura realizarea de venituri din activitatea curentă de minim 30% din avansul primit în 
maximum 12 luni de la înființare 

 voi asigura o contribuție proprie de ……………lei reprezentând ……..% din finanțarea de 178.000 lei 
în plus față de subvenția de minimis solicitată pentru implementarea planului de afaceri aprobat 

 voi asigura continuarea funcționării afacerii, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea ideii de 
afacere asumate în sensul dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii în piață, precum și menținerea 
locurilor de muncă pe parcursul perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni după primul an de 
implementare, dar cel puțin până la finalul implementării proiectului (15..03.2021) 

 voi asigura menținerea activității întreprinderii înființate, precum și a destinației bunurilor și a 
echipamentelor achiziționate prin proiect pentru o perioadă de minim 36 luni de la finalizarea 
proiectului 

 voi utiliza subvenția exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje de 
orice natură în cadrul prezentului concurs este pedepsită conform legii penale (Art 326 din Codul Penal).  
De asemenea, sunt de acord și înțeleg ca nerespectarea oricărei dintre condițiile de mai sus atrage după 
sine excluderea din cadrul concursului de planuri de afaceri fără drept de contestație. 
 
Nume și prenume……………………………      Data ...................................... 

Semnătura ...........................................            


