ANEXA 3 - Declarație de eligibilitate (format standard)

Declarație
Subsemnatul/subsemnata................................................................................
., CNP: .........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr.
.....................,
cu
domiciliul
în
localitatea
....................................................................,
str.
........................................................., nr. ........, bl. ........., scara ............, et.
............, ap. ......., județul ........................................, cu reședința (dacă e cazul)
în
localitatea
………….…………......................,
str.
……………......................................., nr. ……, bl. ..........., scara ............., et.
.........., ap.…..., județul .……………............................, telefon: ............................,
e-mail..........................................................,
în calitate de aplicant în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul
proiectului „StartUPT”, cod POCU/829/6/13/140550; 31848/23.12.2021, cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
1) Nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări de tip res judecata de către nicio
instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale.
2) 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.
3) Nu sunt angajat al Beneficiarului sau Partenerului 1 și nici nu sunt în relație de
soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al Beneficiarului sau
a Partenerului 11
4) 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.
5) În implementarea planului de afaceri voi respecta principiul „Poluatorul plătește” și
legislația incidentă.
6) Planul de afaceri depus nu propune investiții cu un impact negativ semnificativ
asupra mediului sau climatului sau investiții în cadrul cărora nu este asigurată
egalitatea de șanse și respectarea principiilor nediscriminării.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca organizatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, documente doveditoare. Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este
conformă cu realitatea, încalc prevederile legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data
…………………..
Semnătura
…………………………

1

Beneficiarul este Universitatea Politehnica Timișoara. Partenerul 1 este Grupul de Consultanță pentru
Dezvoltare DCG SRL (fonduri-structurale.ro).
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

