PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona
urbană
Titlul proiectului: START BUSINESS - Români din Grecia
Contract nr. POCU/89/3/7/107542
Anexa 5

DECLARAȚIE - ACORD
de angajament
Subsemnatul/a (nume, prenume)……………………………………….................. cu domiciliul în
localitatea……………….........………,județ……………………………..,str………………………....
...................., nr. ……, bl…… sc………,

ap……., posesor/posesoare CI seria …………,

nr……………, eliberată la data de……………, de către…………….............,

data și locul

nașterii…………………………………………...........,CNP…….………………………………....,
telefon ……………………..……., E-mail........................................................................., declar că
mă angajez să respect următoarele:
1. Să înființez o întreprindere care să respecte condițiile specificate în cadrul Schemei de ajutor de
minims - Diaspora Start Up, după cum urmează:
a. să fie legal constituită în România și să își desfășoare activitatea în România;
b. să fie direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi să nu acţioneze
ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
2. Întreprinderea care va implementa planul de afaceri să asigure finanțarea tuturor costurilor
neeligibile (și conexe) aferente proiectului.
3. Să creez și să angajez minim 2 locuri noi de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,
în cadrul afacerii finanțate în maxim 6 luni de la semnarea contractului de subvenție și să mențin
locurile de muncă pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la finalizarea implementării primelor 12
luni.
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4. Să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în
proiect.
5. Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei
comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului,
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi a schemei de minimis. Prin activitățile desfășurate să
nu poluez mediul și să institui măsuri de reciclare a deșeurilor aducând beneficii reciclării pentru
mediu și economie.
6. Prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse
şi nediscriminării şi egalităţii de gen, pe durata pregătirii şi implementării proiectului.
7. Să înregistrez locul de implementare a proiectului ca punct de lucru și să obțin autorizarea
domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de proiect, la locul de implementare (sediul principal
sau secundar) a proiectului, conform prevederilor legislației în vigoare.
Subsemnatul declar că voi informa imediat S.C. Euro Best Team S.R.L., administrator al schemei de
ajutor de minimis, care implementează proiectul START BUSINESS - Români din Grecia, Contract nr.
POCU/89/3/7/107542, cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele sus-menţionate pe
parcursul implementării planului de afaceri.
Nume, Prenume

Data,

_____________________________

________________________

Semnătura
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