Anexa 5
Declarație eligibilitate

Subsemnata/Subsemnatul ......................................................., domiciliat în loc. ................................,
adresa: …………………………………………………………….……, născut la data de
......................, identificat cu C.I., seria ......., nr. ...................., emisă de ............................ la data
......................,
CNP
...........................................,
cu
statut
pe
piața
muncii1
…………………………………;
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107
şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și prevederile art.
III, alin. 1 din Schema de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”, respectiv: „Întreprinderea
reprezintă orice orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în
vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri,
în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice
autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale,
autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și
asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice”,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013:
o
Art. 2, alin. 2. "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin
una dintre relaţiile următoare:
a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor
unei alte întreprinderi;
b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează
singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la
alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.
o
Art. 3 alin. 8 „În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou
ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte
plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor
întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau
achiziţie rămân legal acordate.”

1

Se completează ocupat/neocupat, activ/inactiv, șomer, casnic etc

o
Art. 3 alin. 9. „În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi
separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat
de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate
ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se
alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la
care separarea produce efecte.”
declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal al României, cu
privire la falsul în declarații, că:
1) în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs,
Nu am beneficiat de ajutoare de stat/minimis pentru aceleaşi costuri eligibile pentru
care am solicitat finanţarea.
2) între solicitant şi alte întreprinderi:
există una din relaţiile specificate la art. 2., alin. 2, lit. (a)-(d) din Regulamentul (UE)
nr. 1407/2013, respectiv (se va indica litera alineatului 2, articolului 2 al
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 care descrie relațiile existente și se va descrie
relația existentă):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
nu există una din relaţiile specificate la art. 2., alin. 2, lit. (a)-(d) din Regulamentul
(UE) nr. 1407/2013.
3) în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs, întreprinderea unică, aşa cum a fost
definită anterior,
nu a beneficiat de ajutoare de minimis (fie din surse ale statului/ale autoritatii locale,
fie din surse comunitare).
4)

nu am calitatea de asociat/acționar majoritar în altă întreprindere

5)

am calitatea de asociat/acționar majoritar în altă întreprindere

Data .............................

Nume Prenume: ...............................................
____________________

