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Anexa 6 

 

Declaraţie de angajament 

 
 

Subsemnatul/a, .............................................., domicilat/ă în 

localitatea...................................................................., str. ................................................., nr. 

........, bl. ........., scara ............, et. ............, ap. ......., județul ........................................,  

........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........, nr. ....................., eliberat de 

....................., la data de ................................., având CNP ...................................., in calitate 

de solicitant pentru planul de afaceri cu titlul  .................................... depus in cadrul 

competiției desfășurată prin proiectul „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, 

cod POCU/827/5/2/140601, mă angajez ca in situația selectării acestuia:  

 Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și administrator în cadrul 

întreprinderii care se va înființa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul 

„Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, cod POCU/827/5/2/140601 

 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 am/nu voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înființa 

cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul „Dezvoltare locală prin servicii 

comunitare integrate”, cod POCU/827/5/2/140601 

 Întreprinderea care se va înființa va fi legal constituită și își va desfășura activitatea 

pe teritoriul României 

 Să angajez minim 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite cel târziu în termen de 6 luni 

de la semnarea contractului de subvenție; 

 Să asigur funcționarea afacerii subvenționate pe o perioadă de minimum 12 luni pe 

perioada implementării proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID 

POCU/303/5/2/130360 

 Să asigur sustenabilitatea afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o 

perioadă de minim 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a 

afacerii de 12 luni 
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 Să implementez întocmai şi la termen proiectul individual pentru care se solicită 

finanțarea nerambursabilă; 

 Să finanțez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului;  

 Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 

condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale;  

 Să mențin destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durata de 

minimum 3 ani de la finalizarea proiectului 

 Să respect, pe durata implementării planului de afaceri, prevederile legislaţiei 

comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 

mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi a schemei de minimis;  

 Să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru 

scopul declarat în proiect; 

 

Subsemnatul declar că voi informa imediat parteneriatul compus din Comuna Dumbrăveni, 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Siretului de Jos”, Sindicatul Liber Independent 

Telecomunicații ,,Bogdan Vodă”, având calitatea de administrator al schemei de ajutor de 

minimis, cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele sus-menţionate pe 

parcursul procedurii de evaluare şi selecţie a planului de afaceri, precum şi pe parcursul 

derulării contractului de subventie în cazul în care proiectul propus va fi acceptat.  

 

Nume si prenume: ................................. 

Data: ................ 

Semnătura: ...................                                                              

 

 


