PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din
zona urbană
Titlul proiectului: START BUSINESS - Români din Grecia
Contract nr. POCU/89/3/7/107542

Anexa 6

DECLARAȚIE
pe proprie răspundere

Subsemnatul/a

(numele

prenumele)………………………………………..................

cu

domiciliul în localitatea……………….........………, str………………………........................,
nr. ……, bl…… sc………, ap……., județ…………………………….., posesor/posesoare CI
seria …………, nr……………, eliberată la data de……………, de către…………….............,
CNP…….………………………………...., telefon ……………………..……., declar pe
proprie răspundere următoarele:
1. Sunt direct responsabil de pregătirea planului de afaceri (nu este copiat/reprodus).
2. Voi fi direct responsabil de implementarea planului de afaceri și nu acționez ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat.
3. Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și reprezentant legal în cadrul
întreprinderii al cărui plan de afaceri îl prezint la concurs și care urmează a fi înființată
în cazul în care va fi finanțată prin intermediul Schemei de ajutor de minimis – Diaspora
Start Up, aferentă proiectului.
4. Nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale.
5. Nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecatorească definitivă și irevocabilă pentru
fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în
detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene.
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6. Dacă Planul de afaceri depus în cadrul concursului este declarat câștigător, mă oblig să
transmit cazierul judiciar și cazierul fiscal în termenul solicitat de
Administratorul schemei de minimis - Euro Best Team S.R.L. Cele două caziere vor
fi transmise în original și în termenul de valabilitate.
7. Nu furnizez informații false.
8. 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 aceasta a fost deja executată și
creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobanda de recuperare aferentă.
9. Nu am calitatea de acționar/asociat majoritar în structura altor societăți comerciale din
România.

Nume, Prenume

Data,

_____________________________

_________________________

Semnătura
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