
 

 

 
Formularul nr. 2  

 
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 

 
Subsemnatul/a__________________________________________________
,CNP _________________________,  în calitate de participant la 
Concursul de Planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului " STUDENT 
- ANTREPRENOR " Cod SMIS 2014+:140236, cunoscand ca falsul în 
declaratii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii 
documentelor pentru analiza si evaluare pentru a beneficia de finantare 
în baza Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1200/22.10.2020 
privind aprobarea Schema de ajutor de minimis “Innotech Student”, 
declar pe propria răspundere următoarele: 
 
1. Întreprinderea care va fi constituită cu luarea în considerare a 
prevederilor art. 7 alin. (1) din schema “Innotech Student”, va îndeplini 
următoarele condiții: 

 va fi legal constituită în România și își va desfășoară activitatea în 
România; 

 nu va derula activități în domeniile exceptate de la finanțare în 
condițiile schemei “ Innotech Student”; 

 va fi direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului 
de afaceri şi nu acționează ca intermediar pentru planul de 
afaceri propus a fi finanțat; 

 va respecta plafonul de minimis, conform prevederilor Cap. VIII 
Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică, art. 8, 
din cadrul Schemei de ajutor de minimis “ Innotech Student”, 
aprobată prin Ordinul MFE nr. 654 din 22 mai 2020. 

 
2. Ma oblig ca afacerea înfiintata sa functioneze minimum 12 de luni pe 
perioada implementarii proiectului si sa asigur o perioada de 
sustenabilitate de minimum 6 luni. 
 
3. Pentru subventia acordata ma oblig sa angajez numarul de persoane 
asumat prin Planul de afaceri, in conformitate cu valoarea finantarii, 
respectiv (se va incercui varianta conform Planului de afaceri): 

     2 persoane; 

3 persoane; 

4 persoane;  

5 persoane; 

mai mult de 5 persoane. 

 
4. Eu, nu sunt în stare de insolvență, nu am afacerile administrate de un 
judecător sindic, nu am nicio restricție asupra activității comerciale, nu 
sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu ma aflu într-o 



 

 

altă 
situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege; 
 
5. Eu, nu am fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 
ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau 
etic-profesionale; 

 

6. Eu, nu sunt si nu am fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, 
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, 
în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 
 
7. Eu, nu am fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui 
ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/instanței/Consiliului 
Concurenței or 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 
integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

 

8. Eu, nu furnizez informații false, sunt direct responsabil de regătirea și 
implementarea proiectului și nu acționeaz ca intermediar pentru 
proiectul propus a fi finanțat. 

 

Declar, de asemenea, că informațiile din această declarație sunt 
adevărate şi corecte. În cazul în care, până la data semnării contractului 
de subvenție sau pe perioada de implementare a planului de afaceri, 
intervin modificări care contravin prezentei declarații, mă oblig să 
informez administratorul schemei de minimis în maximum 3 zile 
lucrătoare de la momentul la care am luat cunoștință de modificarea 
survenită. 

 
Nume si prenume:  

Semnatura: 

Data: 

 


