FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes
Beneficiar: Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Anexa 7

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
Subsemnatul/a ......................................................................................................................., legitimat/ă cu CI/BI seria
....... nr. ............., CNP ........................................................, cu1 □ domiciliul stabil / □ reședința2 în Localitatea
........................................................................,
judet/sector............................................,
str.
................................................................., nr. ........., bl. ........, scara ........, ap. ......., în calitate de participant la
Competiţia de Planuri de Afaceri în cadrul schemei de ajutor de minimis “România Start Up Plus” care se
desfășoară în cadrul proiectului „Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambiţiosi, Motivaţi, de Succes,
Cod SMIS 104098”, declar pe proprie răspundere în deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni,
cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind sancționarea declarațiilor false, ca nu mă aflu în nicio
situaţie de conflict de interese sau de incompatibilitate în legatura cu participarea la Competiţia de Selectie de
Planuri de Afaceri din cadrul proiectului „Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambiţiosi, Motivaţi, de Succes,
Cod SMIS 104098”:
- nu sunt implicat si nu am rude sau afini până la gradul al doilea care sunt implicate în cadrul proiectului;
- nu sunt acţionar sau asociat şi nu am rude sau afini până la gradul al doilea care sa fie acţionari sau
asociaţi în cadrul parteneriatului proiectului;
- nu sunt membru în Consiliulde Administraţie/organe de conducere şi nu am rude sau afini până la
gradul al doilea care să fie membri în Consiliul de Administraţie/organe de conducere în entităţile partenere din
cadrul proiectului;
- nu sunt cenzor sau auditor şi nu am rude sau afini până la gradul al doilea care sa fie cenzori sau
auditori în entităţile partenere din cadrul proiectului.
PARTICIPANT
Numele și prenumele ………………………………………………….
Semnătura ……………………………………
Data: ……………………………….
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Se alege una din variante
Vezi Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru Cerere de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 176 „Romania Startup” (la art.4.1)
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