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3. Condiții de eligibilitate și conformitate pentru planurile de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul
proiectului:
Se adauga la punctul 8. Planul de afaceri să vizeze crearea a cel puțin 2 locuri de muncă în cadrul
întreprinderii nou-înființate. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6
luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul
întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea Nord Est, în
mediul urban sau rural.
Urmatoarea NOTA: Toate persoanele angajate IN CADRUL PROIECTULUI, trebuie sa fie cu norma
intreaga pe perioada nedeterminata.
Anexa 5 - Declaratie de angajament – conform modelului de mai jos.

Anexa 5
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: „ Locuri de munca pentru toți”
Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană;
Titlul proiectului: „ACCES – Antreprenoriat, Consiliere si Consultanta pentru o Economie Sustenabila”

Declaraţie de angajament
Subsemnatul ................................ posesor al CI seria ... nr. ....................., eliberată
de........................, solicitant de finanţare pentru implementarea proiectului ..................................................,
pentru care am depus prezentul Plan de afaceri, mă angajez ca in situația selectării acestuia:
• Să implementez întocmai şi la termen proiectul individual pentru care se solicită finanţarea
nerambursabilă;
• Anterior semnarii Contractului de subventie, sa 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 (şi conexe) aferente proiectului;
• Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
• Să mă asigur că bunurile achiziţionate cu finanţare din prezenta schemă de minimis nu vor fi
înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 18 luni de la semnarea Contractului de subventie;
• Să respect, pe durata implementării planului de afaceri, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale
în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor
publice şi a schemei de minimis;
• Întreprinderea înființată va deveni operațională cel mai târziu la 2 luni de la semnarea acordului de
finanțare;
• Întreprinderea înființată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis va trebui să asigure crearea
a cel puțin două (2) locuri de muncă, in 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 Est, în mediul urban.
• Să mențin locurile de muncă nou create cel puțin 6 luni după finalizarea platilor conform contractului
de subventie
• Să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în
proiect.
Subsemnatul declar că voi informa imediat administratorul schemei de ajutor de minimis cu privire
la orice modificare survenită în circumstanţele sus-menţionate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie
a planului de afaceri, precum şi pe parcursul derulării contractului de subventie în cazul în care proiectul
propus va fi acceptat.
Semnatura deponentului persoana fizica: …

Data: ….

