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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc 
de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS 
SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 
 

ANEXA 9 
 

Declaratie de angajament 

 

Subsemnata/ul:  _______________________________________________________, domiciliat/ă 
în localitatea ________________________________, strada _____________________________, 
Nr. ______, Bl. ______, Scara _______, Et. _______, Ap. ________, Județul 
______________________________, legitimat(ă) cu C.I./Pașaport Seria ________, Nr. 
________________, eliberat de _______________________, la data _______________, având 
CNP ______________________________, in calitate de aplicant, in cazul in care Planul de 
afaceri cu titlul _________________________________, depus in cadrul consursului de planuri 
de afaceri “IUS SMART” va fi selectat in vederea finantarii, cunoscând ca falsul in declarații este 
pedepsit de art. 326 Codul Penal, ma angajez sa: 

a) Sa respect conditiile prevazute in Metodologia de organizare a concursului de planuri de 
afaceri, respectiv: 
 Intreprinderea nou infiinţată va avea sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru 
în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, respectiv mediul rural şi/sau 
urban din Regiunea de Nord-Est. 
 Întreprinderea nou înfiinţată va fi constituită conform Legii societăților nr. 31/1990 
republicată 
 Mă angajez ca la data semnării contractului de subvenție nu voi avea calitatea de asociat 
majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu voi fi titular II/PFA sau reprezentant 
și majoritar în IF. 
 Crearea  si mentinerea a minim 2/3/4/5 (conform tranșă de finanțare asumată) locuri de 
munca in parametrii asumati in planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial) pentru o 
perioada de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni in perioada de implementare si 
minim 6 luni in perioada de sustenabilitate  
 Persoana fizica, beneficiara in cadrul proiectului IUS SMART, care înființează afacerea in 
cadrul prezentei competitii mai sus mentionate, va avea calitatea de angajat in cadrul societatii 
infiintate de acesta; 
 Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa planul de afacere  selectat 
in maxim 12 luni  de la semnarea contractului de subventie și de a asigura sustenabilitatea 
acestuia cel puţin 6 luni; 
 Beneficiarul ajutorului de minimis asigura functionarea întreprinderii pe perioada 
implementării proiectului de 12 luni si 6 luni de sustenabilitate, cu mentinerea locurilor de 
munca in parametri asumati in planul de afaceri; 
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 respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.  
 Realizarea de venituri pana la finalul anului de implementare ; 
 Inițierea cheltuirii subvenției / angajarea de cheltuieli în maxim 3 luni de la primirea 
subvenției 
 Menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durata de 
minimum 3 ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID 140965 
b) Declar ca nu voi accepta finanțare in cadrul concursului de planuri de afaceri “IUS 
SMART”, in cazul in care am primit deja o astfel de finantare, 
c) Declar disponibilitate si angajament pentru a participa la toate activitățile proiectului, 
conform solicitărilor si programărilor realizate de partenerii din proiect 
 Iau la cunoștință ca neparticiparea sau refuzul de a participa la activitatile de pregatire 
practica (Intreprinderi simulate si stagiul de practica) duc la respingerea automata a planului 
de afaceri depus. 
d) Voi respecta in totalitate prevederile planului de afaceri finantat,  
e) Voi respecta in totalitate prevederile Schemei de minimis “Innotech Student”, a Ghidului 
Conditii Specifice Innotech si a legislatiei aplicabile; 
f) Sa finantez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului; 
g) In cazul in care voi desfasura mai multe activitati in diverse domenii de activitate, ajutorul 
obtinut in cadrul competitiei nu va fi utilizat intr-un alt domeniu de activitate  (i.e clasa CAEN) 
decat cel mentionat in planul de afaceri. 
 

 

Data         Semnătură 

 


