
 
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră 
auto-sustenabilă Titlul proiectului: Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect ( ASPER) 
Contract: POCU/449/4/16/128242 

Anexa 7 
 

Declaratie privind angajamentul de participare la activitatile proiectului  privind infiintarea unei 
intreprinderi sociale 

 

Subsemnatul/a ....................................................... domiciliat/a in judetul ......................................., localitatea 
.....................................,  strada  ..........................................................,  blocul  
........................................................,  scara 
............, etajul ....................., apartamentul .................................................., avand CNP 
......................................................., 
cu CI/BI seria ........................... numar ......................................, eliberata de ................................................, 
la data de 
..................................................................., sub sancţiunea Codului Penal privind falsul în declaraţii: 

 
→ imi   exprim   angajamentul,   in   cazul   in   care   voi   fi   selectat,   de   a   participa   la   activitatile   
proiectului  „ 

Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) Contract: POCU/449/4/16/128242. 
→ declar că intentionez sa infiintez o intreprindere sociala in cadrul proiectului Antreprenoriat 

social – Progres, Echitate, Respect (ASPER), Contract: POCU/449/4/16/128242al cărui beneficiar   este 
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI, in calitate de Solicitant si FUNDATIA BASARAB si SOCIAL COM S.R.L, 
in calitate de Parteneri. 

→ declar că am capacitatea legala de a inființa o intreprindere de economie sociala conform 
Legii 219/2015, în cadrul proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER), 
Contract: POCU/449/4/16/128242, al cărui beneficiar este ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI, in calitate 
de Solicitant si FUNDATIA BASARAB si SOCIAL COM S.R.L, in calitate de Parteneri. 

→ declar ca nu particip in prezent si nici nu intentionez sa particip la activitati similare, finantate 
prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea 
saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea  saraciei si a  oricarei forme de 
discriminare, Prioritatea  de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale 
in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de 
munca, O. S. 4.16: Consolidarea  capacitatii intreprinderilor de economie sociala  de a functiona intr-o 
maniera auto-sustenabila. 

→ declar ca nu sunt angajat al ASOCIATIEI PSIHOLOGILOR GORJENI, FUNDATIEI BASARAB sau 
SOCIAL COM S.R.L, precum si faptul ca soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2, inclusiv nu 
sunt angajati ai ASOCIATIEI PSIHOLOGILOR GORJENI, FUNDATIEI BASARAB sau SOCIAL COM S.R.L. 

→ declar ca nu sunt membru/actionar al Asociatiei Psihologilor Gorjeni, FUNDATIEI BASARAB si 
SOCIAL COM S.R.L  si nu am facut parte din echipa de  elaborare si implementare a proiectului. 

→ declar ca pe întreaga durată a contractului de subventie nu voi avea calitate de actionar 
majoritar în cadrul altei întreprinderi 

→ ma angajez ca întreprinderea nou înființată să funcționeze în calitate de întreprindere socială 
minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului. 

→ declar ca voi menține destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de 
minimum 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului. 
Am luat la cunostinta ca declaratia in fals a subsemnatului/ei atrage dupa sine excluderea din activitatile 
proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER), Contract: POCU/449/4/16/128242, 
precum  si  acordarea de despagubiri financiare in temeiul art. 1349 Cod civil constand in contravaloarea 
serviciilor de care am beneficiat gratuit pana  in momentul  descoperirii  falsului, inclusiv  plata  de  
daune-   interese in scopul repararii prejudiciului cauzat de aplicarea corectiilor legate de 
neindeplinirea indicatorilor asumati prin   contractul de finantare a proiectului datorita excluderii mele. 
 
Data ……………         Semnatură  declarant 
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