
  

ANEXA 17

Declarație de angajament

Subsemnatul/a .......................................................................................

cu domiciliul și/sau reședința în ...........................................................……...

..........................................................................................................

...........................................................................................................

legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. ..........… CNP ........................................…...,

telefon mobil: .................................. e-mail: .....................................…....,

mă angajez, ca în cazul în care planul de afaceri pe care l-am depus a fost selectat 
pentru a fi finanțat cu subvenție de minimis, să respect etapele de desfășurare ale 
Proiectului 106972 – <Vreau să fiu antreprenor!>, în conformitate cu termenii și 
perioadele din prezenta metodologie, respectiv:

 1. să confirm în scris acceptarea condițiilor de finanțare, în termen de maxim 2 zile 
de la publicarea deciziei privind lista finală a planurilor de afaceri câștigătoare 
care vor fi finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „Romania Start Up 
Plus”, printr-un email trimis Coordonatorului activității de selectare a planurilor 
de afaceri și stagii de practică – Dl. Răzvan Gavrilescu la adresa 
razvan.gavrilescu@exino.ro,

 2. să mă prezint personal în termen de maxim 10 zile de la publicarea deciziei 
privind lista finală a planurilor de afaceri câștigătoare care vor fi finanțate în 
cadrul schemei de ajutor de minimis „Romania Start Up Plus”, la punctul de lucru 
al Asociației Exino situat la Electromagnetica Business Park - Calea Rahovei, nr. 
266-268, Corp 2, Etaj 2, Birou 13A, Sector 5, București, în interiorul programului 
de lucru de luni până vineri între orele: 09:00-17:00, în vederea încheierii 
angajamentului de asumare a condițiilor finanțării, prezentând obligatoriu 
următoarele documente:

- certificat de atestare fiscală (ANAF și bugete locale);

- certificat de cazier fiscal;

- certificat de cazier judiciar

 3. să efectuez stagiul de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, 
funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu 
cea aferentă planului de afaceri,
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 4. să particip activ la etapa de consiliere/consultanță/mentorat,

 5. să depun la ONRC cererea de deschidere a firmei,

 6. să semnez contractul de subvenție de minimis. La prezentarea la semnarea 
contractului de subvenție, voi depune următoarele documente:

 6.1. dovada înființării întreprinderii – dovada va fi făcută cu actul care atestă 
forma de organizare, statutul juridic, certificatul de înregistrare ONRC, 
certificatul constatator, codul de înregistrare fiscală, actele privind dovada 
sediului, etc și va certifica respectarea obligației prevăzute în Ghidul 
Solicitantului – Condiții Specifice privind înființarea întreprinderilor;

 6.2. extras de la Registrul Comerțului (ONRC) din care să reiasă că în calitate de 
administrator al noii intreprinderi nu sunt asociat majoritar în structura altor 
societăți comerciale înfiintate în baza Legii societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 6.3. declarație pe proprie răspundere prin care declar că de la data înființării 
noii intreprinderi și până la data semnării contractului de subvenție:

 nu am operat, depus, înregistrat niciun fel de modificări ale datelor 
întreprinderii la ONRC;

 nu voi opera niciun fel de modificări la ONRC, pe perioada derulării 
contractului de subvenție, fără acordul scris al Asociației Exino - Liderul de 
parteneriat;

 6.4. certificat de atestare fiscală (ANAF și bugete locale);

 6.5. certificat de cazier fiscal;

 6.6. certificat de cazier judiciar.

 7. să implementez planul de afaceri finanțat și să respect obligațiile ce îmi revin prin
contractul de subvenție în perioada de monitorizare a afacerii.

Data: Semnătura:
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