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Anexa nr. 4 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

privind asigurarea sustenabilității  și cerințele schemei de minimis   
 

Subsemnat(a)/(ul) ___________________________________, CNP ___________________________ , în 
calitate de aplicant/solicitant în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat prin proiectul ”STUDENT 
ANTREPRENOR”, cod POCU/829/6/13/140127, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate 
și consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal 
privind sancționarea declarațiilor false și mă oblig: 

 

ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII AFACERII 

• Să asigur funcționarea întreprinderii înființate minim 18 luni în cadrul proiectului  „STUDENT 
ANTREPRENOR- ID 140127, din care 12 luni în etapa de implementare a planului de afaceri si minim 
6 luni în perioada de sustenabilitate obligatorie. 

• Sa asigur sustenabilitatea întreprinderii înființate în cadrul proiectului  „STUDENT ANTREPRENOR” -
ID 140127 pentru o perioadă de minimum 6 luni, dar nu mai puțin de data finalizării proiectului 
STUDENT ANTREPRENOR (21.12.2023),  inclusiv păstrarea locurilor de muncă nou create cel puțin la 
parametrii asumați în planul de afaceri - nivel salarial, normă lucru. 

• Să asigur în plus o perioadă minimă de funcționare a afacerii (sustenabilitate suplimentară) după  cele  
6 luni de sustenabilitate obligatorie,   timp de : 

 0 luni                  9 luni  (bifați o variantă) 

 

ASIGURAREA CERINȚELOR SCHEMEI DE MINIMIS 

Subsemnatul/a,  în calitate de viitor reprezentant legal al întreprinderii create în baza schemei de minimis  
INNOTECH STUDENT, declar următoarele : 

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

• 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; 

• 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; 

În cazul în care planul de afaceri depus va fi selectat pentru finanțare, pentru implementarea acestuia: 

• mă oblig să fiu reprezentantul legal al întreprinderii pentru care urmează să semneze contractul de 
subvenție și imi asum implementarea planului de afaceri 

• mă oblig să ocup unul din  locurile de muncă  create de  în conformitate cu prevederile  contractului 
de subvenție  

• declar ca am luat cunoștință de prevederile contractului de subvenție și imi asum responsabilitatea 
respectării integrale a prevederilor acestuia în cazul în care planul de afaceri va fi selectat pentru 
finanțare 

În calitate de viitor reprezentant legal, declar că am luat la cunoștință cerințele schemei de minimis  și 
declar următoarele: 



 

Proiect: STUDENT ANTREPRENOR, Cod SMIS 2014+: 140127  
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
 

 2 

• mă oblig să fiu asociat majoritar al întreprinderii beneficiare pentru întreaga perioadă a 
contractului de subvenție, iar în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate 
reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, și are mai mult de un asociat, îmi asum  atât calitatea de asociat majoritar cât și cea 
de  administrator 

• mă oblig să NU dețin calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul 
altor întreprinderi înființate prin programul INNOTECH STUDENT  pentru întreaga perioadă a 
contractului de subvenție. 

• mă oblig să NU dețin calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi, la data 
semnării contractului de subvenție. 

•  întreprinderea va fi legal constituită în România, va deține sediul social și toate punctele de 
lucru (dacă este cazul) într-unul din județele regiunii  Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți, 
Vâlcea. Sediul social și toate punctele de lucru (dacă este cazul) ale întreprinderii vor fi 
menținute în regiunea  Sud-Vest Oltenia pe toată durata contractului de subvenție 

• întreprinderea va viza numai desfășurarea de activități economice din sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-
2020 (SNC) sau domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale pentru 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI). 

• întreprinderea nu va utiliza subvenția pentru a derula activități în domeniile exceptate de la 
finanțare de către Schema de minimis.  

• întreprinderea va fi direct responsabilă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu 
va acționa ca intermediar 

• întreprinderea iși va asuma cerințele specifice ale schemei de minimis Innotech Student: 

- angajarea numărului de persoane asumate în planul de afaceri în cadrul afacerii 
subvenționate prin schema de minimis în cel mult 6 luni de la semnarea contractului de 
subvenție 

- asigurarea funcționării întreprinderii  atât în   perioada celor 12 luni de implementare a 
planului de afaceri , cât și pe perioada de sustenabilitate asumată  

- respectarea obiectivelor și a tuturor indicatorilor asumați prin planul de afaceri aprobat în 
cadrul proiectului. 

• în calitate de viitor reprezentant legal, declar că valoarea subvenției se încadrează în plafonul de 
minimis pentru întreprinderi unice și înțeleg că în conformitate cu  regulile de acordare a 
ajutoarelor de minimis, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe 
o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea subvenției  acordate în baza schemei de 
minimis Innotech Student, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro 
în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau 
contra cost). 

Subsemnatul/a declar că înțeleg că 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,         Semnătura, 


