
 

 

 

 

 

  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din 

zona urbană 

Contract MDRAP nr. 56062/18.09.2017 

Titlul proiectului: ”DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE” 

 

 

 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

 

Subsemnatul/a ......................................................................................................................, 

posesor al CI/Pasaport seria ............. nr. ................. eliberat(ă) de ..............................., în 

calitate de solicitant al schemei de ajutor de minimis în cadrul proiectului Diaspora 

Întreprinzătoare, contract MDRAP 56062/18,09,2017, pentru care am depus Planul de afaceri 

cu nr. de înregistrare (ID Proiect in Sectiunea Date Generale în platform e-learning) 

.............., mă angajez: 

- Să implementez întocmai și la termen proiectul individual pentru care solicit ajutorul 

de minimis; 

- Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în cazul 

cheltuielilor neeligibile și a celor conexe; 

- Să mențin proprietatea/imobilul în care va fi implementat proiectul, pe o perioadă de 

cel puțin 3 ani după finalizării implementării. 

- Să mă asigur că bunurile achiziționate cu finanțare din prezenta schemă de minimis 

nu vor fi înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea 

proiectului; 

- Să respect, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, prevederile 

legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, 

protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și a schemei de minimis;  

- Întreprinderea înființată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis va trebui să 

asigure crearea a cel puțin două (2) locuri de muncă;  

- Să asigur folosinţa echipamentelor și bunurilor achiziţionate prin proiect pentru 

scopul declarat în proiect.  

 

Subsemnatul/a, declar că voi informa imediat Administratorul schemei de ajutor de minimis 

cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele anterior mențioante, pe parcursul 

procedurii de evaluare și selecție a planului de afaceri, precum și pe parcursul derulării 

contractului de subvenție. 

 

 



 

 

 

 

 

  

De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în 

contractul de subvenție, precum și în legislația comunitară și națională în vigoare, în caz 

contrar sunt de acord cu rezilierea contractului. 

 

Data:   

Prenume şi Nume:  

Semnătura 


