POCU 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlu proiect: Șansa ta pentru o afacere de succes!
Contract POCU/82/3/7/106121

A3
Declaraţie de angajament
Subsemnatul/a ………………………………………, CNP ……………………………,
domiciliat/ă în …………………………………… , str. ……………………………………
nr. ……, bl. …, sc. …, ap. ……, posesor al CI seria …... nr. ....................., eliberată
de .................................. la data de ....................., solicitant de finanţare pentru
implementarea proiectului ............................................................................................,
pentru care am depus prezentul Plan de Afaceri, mă angajez ca în situația selectării
acestuia în cadrul concursului organizat prin proiectul „Șansa ta pentru o afacere
de succes!” Cod SMIS: 106121 :
 Să implementez întocmai proiectul pentru care se solicită finanţarea
nerambursabilă, conform Planului de Afaceri înscris în concurs.
 Să respect întocmai temele orizontale si secundare POCU asumate prin Planul
de Afaceri.
 Să folosesc echipamentele şi bunurile achiziţionate prin proiect pentru scopul
declarat în Planul de Afaceri.
 Anterior semnarii Contractului de subvenție, să efectuez un stagiu de practică
de minim 40 de ore, organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale,
a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea
aferentă planului de afaceri selectat.
 Să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului.
 Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale;
 Să asigur cota de cofinanțare conform celor asumate în Planului de Afaceri
înscris în concurs;
 Să mă asigur că bunurile achiziţionate cu finanţare din prezenta schemă de
minimis nu vor fi înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 36 luni de la
semnarea Contractului de subvenție (conform legislatiei nationale privind
ajutoarele de minimis);
 Să asigur mijloacele fixe achizitionațe din fonduri nerambursabile pe o perioadă
de 18 luni de la achiziționarea lor si să cesionez polita de asigurare în favoarea
ASSOC;
 Activitatea întreprinderii înființate va fi autorizată la Oficiul Registrului
Comerțului pentru desfășurarea activității/activităților prevăzute în Planul de
Afaceri, în maxim 6 luni de la semnarea Contractului de subvenție;
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 Întreprinderea înființată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis va
asigura crearea a cel puțin două (2) locuri de muncă, în maxim 6 luni de la
semnarea acordului de finantare; persoanele angajate în cadrul întreprinderii
vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare
Nord-Vest, în mediul urban sau rural.
 Să mențin locurile de muncă nou create cel puțin 6 luni după finalizarea plăților
conform contractului de subvenție, dar nu mai putin de 18 luni de la data
angajarii lor.
 Să restitui ajutorul de minimis în cazul unei utilizari necorespunzătoare a
subventei acordate sau în cazul neatingerii indicatorilor asumati.

Nume Prenume

Data

………………….

…………………….

…………………
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