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ANEXA  4 

 

Declarație de eligibilitate privind  

participarea la concursul de planuri de afaceri 

 

 

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

cu domiciliu/reședința:....…......................................................... 

.........................................................……………………………………………

…………………............................................................................. 

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

Act de identitate: Seria: ................... Nr. .....................................    

CNP ...................................................................................…. 

Telefon: ................................. E-mail: ..................................... 

..............................., in calitate de candidat/ă la concursul de 

planuri de afaceri în cadrul proiectului „Consolidarea coeziunii economice 

și sociale în Regiunea Sud-Muntenia și în Regiunea Centru” MySMIS 

127358, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de lege, declar pe 

propria răspundere că respect și voi respecta condițiile de eligibilitate ale 

proiectului.  

Declar că nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate 

printr-o hotărâre judecătorească definitive și irevocabilă din motive 

profesionale sau de etică profesională; nu am fost condamnat printr-o 

hotărâre judecătorească definitive și irevocabilă pentru fraudă, corupție, 

implicate în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 

detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; nu am fost 

subiectul unei decizii/ordin de recuperare a ajutorului de stat/de minimis 

a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor,      
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sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost 

deja executată, și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de 

recuperare aferentă.  

 

 

Data:          Semnătura: 

 

 

 

 


