
 

 

Proiect cofinantat din Fondul European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect:  ,,innoCENT NORD-VEST” 

Axa prioritara 6: Educatie si competente 

Obiectiv Specific (O.S.) 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 

non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un 

potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Beneficiar: Asociatia Filantropica  Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul  

 

 
Anexa 6 la Metodologie selectie planuri de afaceri 
 

 

Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea 
sustenabilității măsurilor sprijinite 

 
 Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul de 

identitate CI/BI, seria ............, nr. ...……........, eliberat de ..................…….......…….. la data de 

.................., cu domiciliul în localitatea .................……………., str. 

.....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul 

............………………., si resedinta in localitatea .................……………., str. 

.....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul 

............………………., cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind sancționarea 

declarațiilor false, în calitate de participant la Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul 

proiectului ,,innoCENT NORD-VEST,, Contract POCU/829/6/13/141999, implementat de către 

Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul  in parteneriat cu ASOCIAȚIA GETICA, 

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaratie sunt 

corecte şi complete și mă oblig: 

 

1. Să mențin ocupate cele ...... locuri de muncă create în cadrul intreprinderii pe care o voi infiinta, atât 

în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II cât și în perioada de 6 

luni de sustenabilitate (etapa III), în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel 

salarial). 

 

2. Să asigur funcționarea afacerii pentru minim 12 luni pe perioada implementării proiectului și minim 

6 luni pe perioada de sustenabilitate, dupa finalizarea implementarii proiectului. 

 

  

 

 

                                         

Numele/ Prenumele…………………………… 

Semnătura ....................................... 

Data semnării ................................... 

 


