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Titlu proiect: „Noi oportunităţi pentru antreprenori”
Cod proiect MYSMIS 2014+: 106360

LISTA DE AUTOEVALUARE PRIVIND INCADRAREA
IN CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU
PROIECTUL “NOI OPORTUNITAŢI PENTRU ANTREPRENORI”
ATENŢIE!
Prezenta listă de verificare este premergătoare dosarului de selecţie în grupul ţintă. Înscrierea
în grupul ţintă este condiţionată de ataşarea tuturor formularelor completate integral şi de
toate documentele solicitate conform fişei de informare. Completarea prezentei nu atrage
automat selecţia în grupul ţintă.

Vă rugăm să bifaţi căsuţele care corespund situaţiei dumneavoastră:
Nr.
Criteriu
1.

Denumire
Sunt persoană fizică, aparţinând uneia din următoarele categorii:

1.a Şomer
1.b Persoană inactivă
1.c Angajat (inclusiv persoană care desfăşoară o activitate independentă)
2.

Sunt absolvent al unei forme de învăţământ echivalentă cu studii medii

3.

Intenţionez să înfiinţez, în calitate de asociat majoritar, o afacere
nonagricolă în mediul urban din Regiunea Centru

4.

Îmi asum faptul că voi fi direct responsabil/ă de pregatirea şi
implementarea planului de afaceri şi nu voi acţiona ca intermediar pentru
proiectul propus a fi finanţat
Am reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în Regiunea
Centru
Nu sunt în categoria tineri NEETs (cu vârsta între 16 – 24 ani,
nu urmez nicio formă de învăţămât şi nici nu am un loc de muncă)
Nu am calitatea de asociat/ angajat în:
First Job School SRL,
Go To Job SRL
FPIMM Brașov
Nu ma aflu în situaţie de conflict de interese cu:
First Job School SRL,
Go To Job SRL,

5.
6.
7.

8.

-
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9.
10.
11.
12.

13.

14.

FPIMM Brașov,
cf. OUG 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare)*
Nu am calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi
Nu intenţionez să devin asociat, administrator, reprezentant legal sau
angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înfiinţată în cadrul
programului “România Start Up Plus”
Nu am fost supus/ă în ultimii 3 ani unei condamnări pronunţate printr-o
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din motive profesionale
sau etic-profesionale
Nu am fost condamnat/ă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi
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, sau,
în cazul în care am facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost
deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobanda de
recuperare aferentă
Mă angajez ca, în cazul în care sunt selectat/ă ca beneficiar/ă al/a
schemei ajutorului de minimis (finanţarea nerambursabilă), să respect
condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiţii specifice ”România
Start-Up Plus”, respectiv:

14.a Să angajez minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanţate prin schema
de minimis
14.b Să asigur funcţionarea întreprinderii sprijinite prin schema de minimis,
până cel puţin la data de 14.01.2022
14.c Să respect şi să realizez obiectivele asumate prin planul de afaceri
aprobat în cadrul proiectului
15.
Să respect regulile de încadrare în ajutorul de minimis* (Regulamentul
Comisiei Europene nr . 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
art. 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea UE)
*
vezi Fişa de informare

Am primit fişa de informare şi am luat la cunoştinţă de cerinţele proiectului.
Nume şi prenume
……………………………………………………………………………….
Semnătura
……………………………………………………………………………….

Data
…………………………………...

