
 
 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Componenta 1: VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”  
AP 1: Inițiativa locuri de munca pentru tineri/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2 
Titlul proiectului: Sansa pentru viitor 
Contract POCU/991/1/3/154029  

 

 
 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILTATE 

Anexa D 

Subsemnatul/a ……......……..………….........................., CNP …..……………………….., 

posesor/posesoare CI serie ........, numar .................., eliberata la data de ..............................., de 

catre .............................................., in scopul participarii mele la Concursul de planuri de afaceri in 

cadrul proiectului „ȘANSĂ PENTRU VIITOR”, cod MySMIS 154029, declar pe propria raspundere 

urmatoarele:  

• Am fost informat/a si am luat cunostinta de conditiile de eligibilitate si criteriile de acordare a 

micro-grantului prezentate in Metodologia de selectie si in Metodologia de evaluare si selectie a 

planurilor de afaceri;  

• Fac parte din categoria NEETs; 

• Am absolvit cursul de „Competente antreprenoriale” recunoscut de ANC, cu o durata de 40 

ore, în cadrul proiectului „ȘANSĂ PENTRU VIITOR”, cod MySMIS 154029  

• Potrivit Planului de afaceri depus in cadrul proiectului „ȘANSĂ PENTRU VIITOR”, cod 

MySMIS 154029, ma angajez sa utilizez sprijinul financiar nerambursabil în mod exclusiv pentru 

dezvoltarea afacerii pentru care primesc finanțarea 

• Ma angajez ca la data semnarii contractului de subventie sa nu am calitatea de asociat 

majoritar în structura altor întreprinderi;  

• Nu am/voi avea calitatea de asociat si/ sau functia de administrator in cadrul altei intreprinderi 

care se va infiinta cu micro-grantul acordat prin proiectul „ȘANSĂ PENTRU VIITOR”, cod MySMIS 

154029; 

 • Depun un singur plan de afaceri in cadrul Concursului de planuri de afaceri organizat prin 

proiectul „ȘANSĂ PENTRU VIITOR”, cod MySMIS 154029; 

• Entitatea care se va infiinta in cadrul proiectului „ȘANSĂ PENTRU VIITOR”, cod MySMIS 

154029 va fi legal constituita si isi va desfasura activitatea pe teritoriul Romaniei, avand sediul social 

si punctul/punctele de lucru in regiunea de implementare a proiectului, Regiunea CENTRU, in Judetul 

………………………………….., localitatea…………………………………;  

• Ca viitor reprezentant legal al intreprinderii ce se va infiinta daca planul de afaceri va fi 

selectat ca fiind castigator in cadrul concursului, declar:  

- nu am fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarare 

judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic profesionale;  
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- nu am fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru 

frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul 

intereselor financiare ale Comunitatii Europene;  

- 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, in cazul in care a facut obiectul unei 

astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv 

dobanda de recuperare aferenta;  

• Nu am furnizat si nu voi furniza informatii false;  

• Sunt direct responsabil/a de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu actionez 

ca intermediar pentru planul de afaceri propus a fi finantat;  

 • Ma oblig sa respect conditiile prevazute in Ghidul solicitantului  respectiv: - crearea a unui 

nou loc de muncă, - entitatea să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării 

proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.  

• Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi tipuri de cheltuieli 

eligibile pe care le-am prevazut in planul de afaceri inscris in concurs;  

• Ma oblig sa asigur infiintarea intreprinderii in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor 

eligibile, asa cum sunt definite in cadrul metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de 

afaceri; 

 • In cazul unor intarzieri, ma oblig sa asigur continuitatea implementarii planului de afaceri, in 

conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile.  

Cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria 

raspundere ca toate datele din prezenta declaratie corespund realilitatii.  

Nume si prenume Candidat: …………………………………………………………… 

Semnatura:…………………………………… Data: ………………………… 
NOTA DE INFORMARE: Camera de Comerț și Industrie Brașov aplică și respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (Regulamentul General 
privind Protecția Datelor - RGPD). 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către C.C.I. Brașov în  scopul de a participa la activitatile proiectului Șansă pentru viitor, în 
temeiul unei obligații legale. 
Datele cu caracter personal furnizate se prelucrează numai în scopul determinat, specificat la alineatul de mai sus și în conformitate cu 
Condiții Generale Tehnice  disponibile pe site-ul www.ccibv.ro secțiunea GDPR. 
Refuzul de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea realizării serviciului. 
Camera de Comerț și Industrie Brașov ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor 
îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat 

http://www.ccibv.ro/

