Anexa 5 la REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA SI SELECTIA PLANURILOR DE AFACERI in
cadrul Planului de afaceri „START IN BUSINESS”(Contract de finantare nr.
POCU/82/3/7/103860)

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA
CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul / subsemnata .............................................................................................,
CNP..........................................................., fiul / fiica al ..............................................................
și a ............................................................................ posesor al/a B.I. / C.I. seria................. și
nr..................., emis / emisă la data de .................................., de către ..................................,
domiciliat/ă în ........................................................., str. ............................................................,
nr. ......., bl......., sc........, et........, ap........., județul ........................................................, in calitate de
candidat pentru ajutorul de minimis in cadrul proiectului „Start in Business”, Contract de finantare
nr. POCU/82/3/7/103860,
cunoscând dispozitiile articolului 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, in situatia
in care Planul de afacere propus de mine este selectat pentru finantare, ma angajez sa:
1. Sa infiintez o intreprindere pentru derularea activitatii ce face obiectul Planului de afacere
selectat pentru finantare, care se va incadreaza in una din urmatoarele tipuri:
• 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, care desfăşoară activităţi economice
• cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice”.
2. Pentru a beneficia de subventie, nu voi avea calitatea de asociat, administrator,
reprezentant legal sau angajat in cadrul mai multor intreprinderi infiintate in cadrul
POCU.
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3.

Intreprinderea pe care o voi innfiinta in cadrul proiectului, va avea sediul social si
punctul/punctele de lucru (daca este cazul) in mediul urban, in regiunea CENTRU
(jud. Mures, Covasna, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu).

4. Nu voi avea calitatea de asociat majoritar in alte intreprinderi, la data semnarii
Contractului de subventie.
5. Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul
beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau
asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.
6. În cazul în care întreprinderea pe care o voi infiinta va avea statutul juridic de societate,
reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, și va avea mai mult de un asociat, voi avea calitatea de asociat majoritar.
7. Codul CAEN al intreprinderii pe care o voi infiinta va respecta Codul CAEN din Planul de
afaceri selectat pentru finantare.
8. Intreprinderea pe care o voi infiinta, va angaja cel putin 2 persoane, in maxim 6 luni de
la semnarea Contractului de subventie;
9. Persoanele angajate în cadrul întreprinderii înființate vor avea, în mod obligatoriu,
domiciliul sau reședința în Regiunea CENTRU, în mediul urban sau rural.
10. Intreprinderea pe care o voi infiinta, in calitate de beneficiara al ajutorului de minimis, nu
va încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu
administratorii schemelor de antreprenoriat din proiect (Liderul de parteneriat –
SAND MAR CONSULTING SRL, Partenerul P1 -Universitatea Dimitrie Cantemir din Tg.
Mures, P2 – Universitatea Romano-Germana din Sibiu, Partenerul P3 – Camera de
Comert si Industrie din Brasov.
11. Sa respect obiectivele asumate prin Planul de afaceri propus spre finantare în cadrul
proiectului „Start in Business”.
12. Sa particip la cele doua etape ale proiectului (prealabile semnarii Contractului de
subventie), respectiv: Stagiu de practica si Consultanta, mentorat si consiliere.

Data, .........................2018

Semnătura __________________
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