
  

ANEXA 6

Declarație de eligibilitate
pentru deschiderea unei entități legale

Subsemnatul/a ..........................................................................................

cu domiciliul și/sau reședința în .....................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. ............... CNP .............................................,

telefon mobil: .................................. e-mail: .............................................,

declar că entitatea legală pe care intenționez să o înființez ca afacere non-agricolă
în mediul urban, în regiunea Centru, pentru a beneficia de facilitățile proiectului și
schemei de minimis, va respecta următoarele:
a) va fi legal constituită în România desfășurându-și activitatea în România;

b)  reprezentantul  legal  al  întreprinderii  nu  a  fost  supus  în  ultimii  3  ani  unei  condamnări
pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale
sau etic-profesionale;

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a 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;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

e) va fi direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu va acţiona
ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

f) nu a 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 și creanța a fost integral recuperată, inclusiv
dobânda de recuperare aferentă;

g) va respecta condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice ”România Start-
Up Plus”, respectiv:

◦ angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;

◦ asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă
de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;

◦  asigurarea perioadei  de sustenabilitate  de minimum 6 luni,  în  care beneficiarul  să
asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;

◦ respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

Data: Semnătura:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea
unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de

întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor
cu profil non agricol din zona urbană.  Vreau sa fiu antreprenor!», MySMIS 106972


