
 

 

Anexa 5 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
Contract 54 / 04.01.2018  
Titlul proiectului: ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”  

 

 
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

 

Subsemnatul/a ......................................, posesor al CI seria ............. nr. ................. eliberată de ................, 
solicitant al schemei de ajutor de minimis pentru implementarea proiectului ........................................, 
pentru care am depus Planul de afaceri cu nr. de înregistrare ......................., declar pe proprie răspundere 
că: 

1. Nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

2. Nu am fost niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, 
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor 
financiare ale Comunității Europene; 

3. 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 făcut obiectul unei astfel de decizii, 
aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

4. Nu mă regăsesc într-o situație de conflict de interese - angajat, asociat sau rudă până la gradul II a unor 
angajați ai organizațiilor din parteneriatul: Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, 
Universitatea ”Constantin Brâncuși” și UAT – Județul Gorj.  

5. Voi înființa in cadrul acestui apel o întreprindere constituită legal în România, care va deține sediul 
social și toate punctele de lucru (dacă este cazul) în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în mediul urban. 

6. Voi asigura din surse proprii finanțarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul de minimis și a 
cheltuielilor neeligibile (dacă este cazul). 

7. Întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis își va menține sediul social și toate punctele de lucru 
(dacă este cazul) în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în mediul urban, pe întreaga perioadă de valabilitate a 
contractului de subvenție. 

8. Nu voi deține calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul altor 
întreprinderi înființate prin programul România Start Up Plus pentru întreaga perioadă a contractului de 
subvenție. 

9. Sunt direct responsabil/ă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționez/ă ca 
intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; 

10. Nu voi deține calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi, la data semnării 
contractului de subvenție. 



 

 

11. Voi respecta condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up 
Plus”, respectiv: 

• Să înființez o întreprindere  conform prevederilor legale în vigoare; 

• Să implementez întocmai și la termen proiectul individual pentru care solicit ajutorul de minimis; 

• Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în cazul cheltuielilor 
neeligibile și a celor conexe; 

• Să creez și să mențin cel puțin două (2) locuri de muncă. 
• Să asigur funcționarea întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 

minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; 
• Să asigur perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care, în calitate de beneficiar al 

ajutorului de minimis, să asigur continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii 
locurilor de muncă; 

• Să respect obiectivele asumate prin planul de faceri aprobat în cadrul proiectului; 
• sa raportez administratorului schemei de antreprenoriat toate datele și informațiile necesare pentru 

monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei; 
• sa restitui, după caz, parțial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit, în situația 

nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. 
 
Subsemnata/Subsemnatul ____________________, declar că informațiile furnizate sunt complete și 
corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca 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. 

 

Data:   

Prenume şi Nume:  

Semnătura 


