
 
 

 
 

ANEXA 4 - Model C1 – Declarația de angajament 

 
 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 
 

Subsemnatul , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare 

al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de 

identitate] , eliberate de [Denumirea autorității emitente] , în calitate de reprezentant 

legal al  [Denumirea solicitantului]   ………………………, Solicitant de finanţare pentru 

proiectul ”[Titlul complet al proiectului]” din care această declaraţie face parte 

integrantă, mă angajez ca [Denumirea solicitantului]    

A. Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 

condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente 
structurale 

B. Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde 

este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s -a acordat 
finanţare şi să nu ipotecheze aceste bunuri, cu excepția situațiilor prevăzute în 

contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la efectuarea plății 
finale, sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat 

C. În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în 

infrastructură sau producție, pe termenul de 3 ani anterior menționat sau în 
termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie:  

a. să înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de 
dezvoltare regională în cadrul căruia a fost prevăzuită inițial 

implementarea proiectului; 
b. să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de 

infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;  

c. să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele 
sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor 

inițiale ale acesteia. 
D. Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile 

legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de 
şanse şi nediscriminării şi egalităţii de gen. 

E. Să respecte, pe perioada de durabilitate a proiectului, următoarele condiții, sub 

sancțiunile prevăzute în contractul de finanțare: 
a. să nu se afle în stare de faliment 

b. să nu-și suspende activitatea economică 
c. să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 
107 și 108 din tratat. 

d. Să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi 



 
 

 
 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat 

prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare (Unde 

este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute 

în cadrul proiectului. 

e. (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile 

prevăzute în cadrul proiectului. 

F. În cazul în care solicitantul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe 
domenii de activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va fi 

utilizat într-un alt domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel menționat 
în cererea de finanțare. 

G. (În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar 
(punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă CAEN) 

ca urmare a realizării investiției) Să înregistreze locul de implementare a 

proiectului ca punct de lucru și să obțină, până la finalizarea perioadei de 
implementare a proiectului, autorizarea domeniului de activitate (i.e. clasa 

CAEN) vizat de proiect, la locul de implementare (i.e. sediul principal sau 
secundar) a proiectului, conform prevederilor legislației în vigoare.  

H. Să facă dovada obținerii mărcii sociale prin depunerea certificatului de marcă 

socială în etapa de precontractare 
I. Să notifice GAL Plaiuri Someșene/OI/AMPOR asupra oricărei situații intervenite 

de natură a afecta cele angajate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
apariția acesteia. 

J. Să asigure pe toata perioada de durabilitate a contractului de finanțare 
desfășurarea activităților de tip FSE/măsuri de tip soft de incluziune socială/ 

promovate prin POCU 2014-2020, în special cele prevăzute în cadrul axelor 

prioritare 3 - Locuri de muncă pentru toți  și axa 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei- Dezvoltare Locala Integrata (obiectivele specifice 4.1, 4.2, 

4.4). 

K. Să respecte și să aplice prevederile REGULAMENTULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).  

 

 

[Numele complet al reprezentantului legal] 

Semnătura 

 


