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A N G A J A M E N T  

PRIVIND ASUMAREA CONDIȚIILOR  

DIN CUPRINSUL ACORDULUI DE FINANȚARE  

 

Subsemnatul(a), ……………………………………………….., căsătorit/necăsătorit, născut 

la data de .......................... în ................................ fiul lui. .............................................. și al 

............................................. identificat(ă) cu BI/CI seria .…….. numărul ...………… 

CNP………………….……………............ eliberat/ă de SPCLEP............................... la data 

de ……………….. cu termen de valabilitate până la data de..........................., cu domiciliul 

în...................................................................... str. ......................................................... nr. 

........ bl. ......... Scara ............ et. ............ ap. ....... Județul .................................... reședința în 

………….………….. ......................................... str. ……………....................................... nr. 

…… bl. ........... Scara ............. et. .......... ap.…..., Județul ……………........ telefon: ............... 

 

în baza planului de afaceri selectat și a bugetului aferent acestuia, în îndeplinirea obligaţiilor 

prevăzute în Acordul de finanțare pentru ajutorul de minimis ce  urmează a fi încheiat cu 

administratorul schemei de minimis, Fundația Serviciilor Sociale Bethany,  în  cadrul 

proiectului ”ACCES – Antreprenoriat – Curaj, Cunoaștere, Efort, Succes”ID:149677 

Arat că am citit și am studiat cu atenție toate clauzele acordului de finanțare și am 

înțeles toate consecințele ce decurg din asumarea obligațiilor ce îmi revin, obligații 

pentru a căror executare am o reprezentare deplină, condiții pe care, dacă Fundația 

Serviciilor Sociale Bethany ar cunoaște că nu le voi respecta, nu le voi menține sau le voi 

încălca, aceasta ar fi îndreptățită să îmi refuze acordarea ajutorului nerambursabil. 

Arat că mă oblig să îndeplinesc condiția și obligația ca întreprinderea nou înființată să 

deschidă cont la RAIFFEISEN BANK în vederea transferurilor de sumelor de bani 

nerambursabile din cadrul proiectului POSDRU 176/3.1/S/149677 și să derulez doar 

operațiunile de încasări și plăți aferente ajutorului de minimis primit numai în acest cont 

bancar. În deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile 

art.326 din Codul Penal privind sancționarea declarațiilor false, arat că accept și 

împuternicesc pe Fundația Serviciilor Sociale Bethany să efectueze prin intermediul 

Serviciului Raiffeisen ON-Line operațiuni de monitorizare și autorizare plăți în contul 

întreprinderii înființate deschise la Raiffeisen Bank cu destinația prevăzută conform 

proiectului POSDRU 176/3.1/S/149677. În acest sens împuternicesc pe Fundația Serviciilor 

Sociale Bethany să efectueze operațiuni bancare  operațiuni  de monitorizare și  autorizare  

plăți  în contul propriu al întreprinderii beneficiare. 
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Totodată am înțeles că acordarea ajutorului nerambursabil de către Fundația Serviciilor 

Sociale Bethany în cadrul schemei de ajutor de minimis se face numai în situația în care în   

termen de cel mult 30 de zile de la data semnării acordului de finanțare încheiat între 

administratorul schemei de minimis şi întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis să 

dezvolt planul de afaceri selectat, iar întreprinderea înființată să devină operațională, sens în 

care mă angajez să îndeplinesc această obligație.  

În îndeplinirea acestei obligații mă angajez, fără nici o rezervă, ca în termen de cel mult 30 de 

zile de la data semnării acordului de finanțare: să asigur premisele pentru producția de bunuri 

și/sau prestarea de servicii și/sau executarea lucrărilor în conformitate cu planul de afaceri 

selectat, să închei cel puțin un contract de muncă semnat cu un tânăr absolvent al unei 

instituții de învățământ secundar sau terțiar până în 2014 inclusiv, respectiv tânăr absolvent 

cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la momentul angajării în întreprinderea nou înființată. 

Îmi iau angajamentul ca pe toată perioada de executare a acordului să îmi îndeplinesc cu bună 

credință, întocmai, la termen toate obligațiile, să respect toate clauzele Contractului de 

finanțare POSDRU/176/3.1/S/149677 încheiat între Organismul Intermediar Regional pentru 

Programul Operațional Sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane”- Regiunea Vest și Fundația 

Serviciilor Sociale Bethany pentru Proiectul ”ACCES – Antreprenoriat – Curaj, Cunoaștere, 

Efort, Succes” din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 Axa Prioritară nr. 3 ”Creșterea adaptabiltății lucrătorilor și a 

întreprinderilor” Domeniul major de intervenție 3.1 ”promovarea culturii antreprenoriale”, să 

respect prevederile comunitare și naționale privind măsurile de informare și publicitate 

precum și prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU  2007-2013, să creez  

..... locuri de muncă ocupate, așa cum au fost descrise în planul de afaceri selectat, în cadrul 

întreprinderii înființate;  să mențin locurile de muncă ocupate lucrătorilor, tineri absolvenți ai 

unei instituții de învățământ secundar sau terțiar până în 2014 inclusiv, respectiv tineri 

absolvenți cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la momentul angajării în întreprinderea nou 

înființată o perioadă de cel putin 6 luni după finalizarea investiției (respectiv după data 

utilizării integrale a fondurilor bănești primite ca subvenție, în scopul arătat în planul de 

afaceri selectat), să mențin numărului de ...... locuri de muncă ocupate fără ca acest număr 

de locuri de muncă să fie diminuat și în perioada ulterioară celor 6 luni după finalizarea 

investiției, respectiv pe o durată ulterioară de .......... luni, așa cum a fost asumată în planul de 

afacere selectat, să mențin în activitate  întreprinderea, în forma de organizare înființată o 

perioadă de cel puțin 3 ani de data finalizării investiției, respectiv să nu suspend, să nu 

lichidez și să păstrez autonomia în raport cu alte persoane, mă angajez ca întreprinderea 

înființată să își desfășoare activitatea timp de cel puțin 3 ani de zile după data finalizării 

investiției cu bună-credință și să depună toate diligențele pentru desfășurarea cu succes a 

activității întreprinderii precum și, să depun toate diligențele pentru evitarea oricăror erori ce 

pot determina o gestionare incorectă,  mă angajez în continuare ca timp de cel puțin 3 ani de 

zile de la data implementării proiectului, să nu cesionez titlurile de participare pe care le 

deține în societate (acțiuni, părți sociale, părți de interes), să nu încetez și să nu suspend 

activitatea întreprinderii cuprinsă în planul de afaceri selectat, să nu diminuez locurile de 

muncă create și prevăzute în planul de afaceri selectat, să utilizez suma primită cu titlu de 
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ajutor de minimis în mod legal și în strict acord cu cheltuielile eligibile prevăzute în planul de 

afaceri selectat, să mențin investiția finanțată, respectiv de a nu înstrăinez bunurile (constând 

în mașini, utilaje și alte mijloace fixe ori alte obiecte de inventar) finanțate din suma acordată 

cu titlu de subvenție pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției (de la 

data de ...până la data de ...), precum și să asigur întreținerea și reparația acestora, să mențin 

funcționalitatea și destinația bunurilor și/sau echipamentelor achiziționate și lucrărilor 

efectuate în baza finanțării, să pun la dispoziția administratorului schemei de minimis în 

formatul și teremenul solicitat de acesta toate datele și informațiile periodice și necesare în 

vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sacina furnizorului de 

ajutor de minimis, să permit controlul Fundației Serviciilor Sociale Bethany, Autorității de 

Management POSDRU/Organismului Intermediar Programul Operațional pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a subvenției 

acordate, să prezint la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să 

asigur toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului, să nu mă opun controlului 

de verificare a modului de utilizare a subvenției acordate, a documentelor și/sau informațiilor 

solicitate, exercitat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Autorității de Management 

POSDRU/Organismului Intermediar Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane sau oricărui alt organism abilitat pe tot parcursul perioadei de 3 ani de sustenabilitate, 

să prezint la cerere și în termen și în formatul solicitat de Fundației Serviciilor Sociale 

Bethany cererea de plată a tranșelor reprezentând ajutorul de minimis, să prezint la cerere, în 

termen și în formatul solicitat de Fundația Serviciilor Sociale toate documentele justificative 

(copii conforme cu originalul semnate și ștampilate: state de plată, facturi, dosare de achiziție, 

documente contabile, etc.) pentru cheltuielile solicitate la decontare, să mă prezint periodic la 

cerere și în termen  la sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany, pe toată perioada de cel 

puțin 3 ani de zile de raportare și monitorizare, cu toate documentele contabile  justificative și 

doveditoare solicitate precum și să prezint lunar dovada existenței și activității întreprinderii 

și a menținerii numărului de locuri de muncă ......., iar ulterior să îndeplinesc această obligație 

trimestrial, așa cum este stipulat în acordul de finanțare, să păstrez toate documentele 

justificative la sediul propriu, să prezint, precum și să permit păstrarea tuturor documentelor 

justificative (copii conforme cu originalul) la sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany, să 

comunic orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia, notificând în 

termen de ............. administratorul schemei de minimis printr-o adresă însoţită de certificatul 

constatator emis de oficiul registrului comerţului/organului unde este înregistrat în care se 

menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare, 

actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia, să păstrez evidența detaliată a 

tuturor documentelor care reprezintă dovada detaliată a ajutorului de minimis cel puțin 10 ani 

de la data expirării perioadei de sustenabilitate de cel puțin de 3 ani.  

Arat că mă oblig la toate cele de mai sus inclusiv pentru constituirea garanțiilor înscrise în 

acordul de finanțare și mă angajez să le îndeplinesc integral, exact și la timp pentru a nu crea 

vreun prejudiciu administratorului schemei de ajutor de minimis. 
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De asemenea, declar că recunosc dreptul Administratorului schemei de minimis în cazul 

nerespectării oricărei obligații la recuperarea ajutorului de minimis și totodată mă angajez să 

nu îi aduc nici un prejudiciu. 

Prezentul înscris a fost întocmit în 3 exemplare originale și este parte integrantă a Acordului 

de Finanțare. 

Data ........................... 

Nume ......................... 

Prenume ..................... 

Semnatura, 

 

 
   

 


