
 

                                      

 
 

 
 

 
 

Anexa nr. 8 
 
 

DECLARAȚIE DE ELIGIBLITATE 

Subsemnatul/a...........................................................CNP............................................., 
posesor/posesoare a actului de identitate ......., serie....., nr........, în scopul participării mele la 
Concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului ” POCU /449/4/16/128242, 
Antreprenoriat Social - Progres, Echitate, Respect ,,ASPER”, cunoscând că falsul 
în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar 
pe propria răspundere că: 

a) Am fost informat/ă și am luat cunoștință de prevederile Metodologiei de desfășurare a 
concursului de Planuri de Afaceri; 
b) Nu am/am (se va completa una din cele două variante, după caz) calitatea de asociat, 
administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere socială 
înființată în cadrul acestui Proiect; 
c) Am elaborat și voi implementa Planului de Afaceri în nume propriu și nu 
acționez/acționez (se va preciza una din cele două variante, după caz) ca intermediar 
pentru o terță persoană, fizică sau juridică. 
d) Nu am fost/am fost (se va preciza una din cele două variante, după caz) supus în ultimii 3 
ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din 
motive profesionale sau etic-profesionale. 
e) Nu am fost/am fost (se va preciza una din cele două variante, după caz) 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. 
f) Nu am fost/am fost (se va preciza una din cele două variante, după caz) 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 făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost 
deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. 
g) Nu mă regăsesc/ mă regăsesc (se va preciza una din cele două variante, după caz) în 
vreuna din situațiile precizate punctul XI (Regimul conflictului de interese), alin. (3) din 
Metodologie. 
h) Informațiile furnizate de mine în cadrul Proiectului au corespondent în realitate și nu am 
denaturat, în mod voit, veridicitatea acestora. 
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