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Anexa 4 - La Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri 

 
Declaraţie de angajament 
 

Subsemnatul..................................................................................................................posesor al Buletin/CI 
seria…………… nr……………....…..., eliberat(ă) de………………………………………………………………………………………, în 
calitate de solicitant de finanţare pentru realizarea si implementarea ideii de afaceri, pentru care am 
depus prezentul Plan de afaceri mă angajez: 

- Să înfiintez o întreprindere într-una dintre regiunile:  

☐Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu) 

☐Sud Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita,Prahova, 
Teleorman) 

- Să implementez întocmai şi la termen planul de afaceri pentru care se solicită ajutorul de minimis;  

- Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente;  

- Să menţin proprietatea imobilului modernizat/dezvoltat/extins şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat ajutorul de minimis, pe o perioadă de cel puţin 36 luni după finalizarea proiectului şi să 
asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;  

- Să mă asigur că bunurile achiziţionate cu finanţare din schema de minimis “Innotech Student” nu 
vor fi înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 36 luni de la finalizarea proiectului;  

- Să respect, pe durata pregătirii planului de afaceri şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi a schemei de minimis;  

- Întreprinderea înființată în cadrul schemei de ajutor de minimis “Innotech Student” va trebui să 
asigure crearea si ocuparea a cel puțin trei (3) locuri de muncă;  

- Să mențin locurile de muncă nou create, ocupate, cel puțin 21 luni.  

- Să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate din ajutorul de minimis pentru scopul 
declarat în planul de afaceri.  

- Să am reședința sau domiciliul în regiunea de implementare pe perioada implementării si 
sustenabilitatii planului de afaceri. 

- Responsabil(ă) de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționez ca intermediar 
pentru planul de afaceri propus a fi finanțat. 

 
Subsemnatul declar că voi informa imediat Resources Development & Ideas SRL (RDI) (având calitatea de 

administrator al schemei de ajutor de minimis) cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele 

sus-menţionate pe parcursul derulării contractului de subvebtie în cazul în care planul de afaceri propus 

va fi acceptat. 

 
Data           Semnătura  
 
............................         ........................ 


