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Anexa 5 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

 

 

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

născut(ă) la data de: ..........................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea 

................................................., str. ................................................., 

nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul ............................., 

posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr. ...................., 

CNP............................................., în calitatea de participant la concursul de 

planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes în 

Regiunea Sud-Muntenia, COD SMIS 106932, declar pe proprie răspundere, sub 

sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, următoarele:  

- Informațiile furnizate în documentele aferente concursului de planuri de afaceri nu 
sunt false; 

- Îmi asum responsabilitatea implementării planului de afaceri depus, în calitate de 
viitor reprezentant legal al întreprinderii ce va fi înființate, şi nu acţionez ca 
intermediar pentru planul de afaceri propus spre finanțare; 

- Nu sunt în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 din O.U.G. nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

- Nu sunt angajat al liderului de proiect sau al partenerilor din proiect și nu sunt în 
relație de soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al 
liderului de proiect sau partenerilor din proiect; 

- În ultimii 5 ani, nu am fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru 
corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani; 
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- Nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-
profesionale; 

- Nu am fost niciodată 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; 

- 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; 

Am luat la cunoştinţă despre activitățile derulate în cadrul concursului de planuri de 
afaceri derulate prin proiectul Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-
Muntenia”, COD SMIS 106932 și faptul că am obligația de a notifica în scris 
administratorul schemei de ajutor de minimis de îndată ce apare o situație de 
conflict de interese pe perioada derulării activităților proiectului și de a lua măsuri 
pentru înlăturarea situației respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. 
nr. 66/2011, asumându-mi răspunderea de respectare a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 și imediat ce voi avea cunoștință de 
existența unor nereguli și/sau fraude voi sesiza administratorul schemei de ajutor de 
minimis și autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene.  

Am înțeles că declaraţia în fals a subsemnatului/ei atrage după sine următoarele 
consecinţe: 

 excluderea din concursul de planuri de afaceri; 

 restituirea contravalorii serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul 
descoperirii falsului, către finanțatorul activităților. 

 

 

Data: ….............................   

Nume și Prenume: ….............................................. 

Semnătura: …........................................ 


