ANGAJAMENT DE ASUMARE A CONDIȚIILOR FINANȚĂRII
Subsemnatul(a), ...............................................................................................................,
căsătorit/necăsătorit, născut la data de .......................... în ........................................................., Page | 1
fiul lui ............................. și al .......................... identificat(ă) cu BI/CI seria ............... numărul
............................ eliberat/ă de SPCLEP ....................................... la data de …………...........,
cu termen de valabilitate până la data de ...................., CNP ….....................……………….,
cu domiciliul în ........................................ str. ............................... nr. ....... bl. ............... sc. ….,
et. ….., ap. ……
, în calitate de câștigător al selecției de planuri de afaceri în cadrul proiectului “VESTART Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, ID 105729, cu Planul de afaceri cu titlul
”…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………”,
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 de Codul Penal, mă
angajez:
A. Să efectuez în cadrul proiectului “VESTART - Arta Antreprenoriatului”,
POCU/82/3/7, ID 105729, un stagiu de practică de 40 de ore, organizat într-o întreprindere
existentă, funcțională, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea
aferentă planului de afaceri propus, în perioada 12.12.2018-11.01.2019;
B. Să particip în cadrul proiectului “VESTART - Arta Antreprenoriatului”,POCU/82/3/7,
ID 105729, la sesiuni de consiliere/consultanță/mentorat ulterior, individuale sau de grup,
dezvoltare personală și de promovare, în perioada 12.01.2019-11.07.2019, conform planului
de mentorat;
C. Să înființez o întreprindere non-agricolă care să funcționeze în mediul urban din
Regiunea Vest (atât sediul cât și eventualele puncte de lucru), conform planului de afaceri,
până cel târziu la data de 01.07.2019;
D. Să obțin toate avizele, autorizațiile și documentele necesare înființării și funcționării
întreprinderii nou create;
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E. Să autorizez ca și domeniu de activitate principal (i.e. clasă CAEN), cel aferent
planului de afaceri câștigător, dintre cele eligibile, la locul de implementare;
F. Să prezint documentele solicitate și să semnez contractul de subvenție în forma
propusă de administratorul schemei de antreprenoriat, până cel târziu la data de 11.07.2019;
G. Să dețin cel puțin 51% din capitalul social al întreprinderii beneficiare pentru întreaga Page | 2
perioadă cuprinsă între iulie 2019-ianuarie 2024;
H. Să creez minim 2 locuri noi de muncă, cu normă întreagă în cadrul afacerii finanțate.
Cele 2 locuri de muncă obligatorii nou-create vor fi ocupate până cel târziu la 6 luni de la data
semnării contractului de subvenție și vor fi menținute cel puțin până la data de 11 ianuarie
2021. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod
obligatoriu, domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural, în Regiunea Vest (judeţele
Arad, Caraş - Severin, Hunedoara şi Timiş);
I. Să finanţez toate costurile eligibile aferente planului de afaceri, care depășesc valoarea
finanțării nerambursabile primite, dacă este cazul. Valoarea maximă eligibilă este 178.000 lei,
din care 177.000 lei subvenții pentru înființarea unei afaceri și 1.000 lei taxe pentru înființarea
de start-up-uri;
J. Să finanţez toate costurile neeligibile descrise în planul meu de afaceri și în bugetul
aferent acestui plan;
K. Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a planului de afaceri;
L. Că întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis își va menține sediul social și
toate punctele de lucru (dacă este cazul) în Regiunea Vest, în mediul urban, până la data de
11.01.2024;
M.Să nu am calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi, la data semnării
contractului de subvenție;
N. Să nu dețin calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul
altor întreprinderi înființate prin programul România Start Up Plus pentru întreaga perioadă a
contractului de subvenție;
O. Să asigur menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o
durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului “VESTART - Arta
Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, ID 105729 (cel puțin până în data de 11.01.2024);
P. Să deschid cont la banca indicată de USAMVBT sau S.C. Dast Training Center S.R.L.
în vederea transferurilor de sumelor de bani nerambursabile din cadrul proiectului
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“VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, ID 105729 și să derulez doar
operatiunile de încasări și plăti aferente ajutorului de minimis primit numai în acest cont
bancar.
Q. Să împuternicesc pe USAMVBT sau S.C. Dast Training Center S.R.L. să efectueze
prin intermediul Serviciului ON-Line, operațiuni de monitorizare și autorizare plăți în contul Page | 3
întreprinderii înființate, deschis la banca indicată, cu destinatia prevăzută conform proiectului.
R. Să mă oblig la constituirea de garanții înscrise în contractul de subvenție și ma angajez
să îndeplinesc toate obligațiile integral, exact și la timp pentru a nu crea vreun prejudiciu
administratorului schemei de ajutor de minimis.
S. Să informez în scris administratorul schemei de antreprenoriat, cu privire la orice
modificări care pot afecta bugetul ajutorului de minimis și/sau activitatea desfășurată conform
planului de afaceri aprobat, în termen de maximum 3 de zile lucrătoare de la constatarea
modificării;
T. Că tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis,
o voi solicita după ce fac dovada că am realizat venituri reprezentând minimum 30% din
valoarea tranșei inițiale primite, în maxim 8 luni de la data semnării contractului de subvenție.
U. Să respect toate obiectivele stabilite prin planul de afaceri.
Prezentul înscris a fost întocmit în 3 exemplare originale.
Anexez următoarele documente obligatorii:
- certificat de atestare fiscală (ANAF și bugete locale);
- certificat de cazier fiscal;
- certificat de cazier judiciar.

Nume ........................................
Data

Prenume .....................................
Semnătura …..............................

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman
2014-2020
VESTART – Arta antreprenoriatului
POCU/82/3/7/105729

