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Anexa nr.3
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
privind asigurarea condițiilor de eligibilitate pentru participare la concurs

Subsemnat(a)/(ul)_____________________________________________,CNP _______________________,
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:


Intenționez să deschid o afacere în regiunea Sud‐Vest Oltenia, în domeniul menționat în planul de
afaceri depus în acest concurs



Nu am depus alt plan de afaceri și nu beneficiez de intervenții într‐un alt proiect finanțat în cadrul
apelului de proiecte INNOTECH STUDENT



Particip în nume propriu la concursul de planuri de afaceri, iar în cazul în care planul meu de afaceri
va fi selectat pentru finanțare, voi participa la toate activitațile proiectului destinate caștigătorilor
planurilor de afaceri (stagiu de practica organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale,
a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri
selectat, activitați de mentorat și consultanță de grup și individuale) și voi respecta cerințele
privind inființarea și gestionarea afacerii nou înființate.



În cazul în care Planul de afaceri pe care îl depun în Concurs va fi aprobat pe lista de rezervă,
accept /



nu accept această poziție. (bifați o variantă)

Nu sunt angajat al liderului de proiect ‐ Camera de Comerț și Industrie Gorj și/sau al partenerului
acestuia – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Mehedinți și NU AM calitatea de soţ/soţie,
rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv cu reprezentanții legali și/sau angajații acestora.

Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat personal datele
din prezenta declaraţie, că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
organizatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, documente
doveditoare.
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, încalc prevederile legislației
penale privind falsul în declarații.
Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatei(ului) atrage după sine excluderea din activitățile de
care am beneficiat prin intermediul proiectului „STUDENT ANTREPRENOR”, ID MySMIS 140127, până la
momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri către beneficiarul proiectului, constând
în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit în cadrul proiectului „Student Antreprenor” până
la momentul descoperirii falsului.

Data:

Semnătura
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