
ANEXA nr. 2 

Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata  ……….............………..........,  identificat/identificată  cu  actul  de
identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., cu
domiciliul  în  localitatea  .................…………….,  str.  .....………………………………........
nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/județul ............………………., în calitate de
reprezentant  legal  al  .............………………………….,  declar  pe  propria  răspundere  că  toate
informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. 
Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține
avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

A. Declar pe propria răspundere că activitatea pentru care solicit finanțarea prin prezentul
program nu face obiectul altui  ajutor de stat/minimis. Declar pe propria răspundere că
în ultimii 3 (trei) ani1:

 NU am beneficiat de ajutor de stat și/sau de ajutoare de minimis;

  am beneficiat de următoarele ajutoare de stat și/sau de ajutoare de minimis:

Nr.
Crt.

Anul acordării
ajutorului de
stat/minimis

Forma
ajutorului de
stat/minims

Furnizorul
ajutorului de
stat/minimis

Actul normativ în
baza căruia a
beneficiat de

finanțare

Cuantumul
ajutorului

acordat

TOTAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 și 108

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,  publicat în Jurnalul

Oficial al Comisiei Europene L 352/2013, cu modificările și completările ulterioare.
 

B. Declar pe propria răspundere că:

 întreprinderea nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare
silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; 

 întreprinderea  are  capital  social  integral  privat  si  este  înregistrată  la  Oficiul  Registrului
Comerțului,  are  sediul  social/punct  de  lucru  și  își  desfășoară  activitatea  pe  teritoriul
României.

 întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale2.

1  Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare .

2 Ajutor ilegal  înseamnă un ajutor de stat  nou, pus în aplicare cu încălcarea condițiilor prevăzute la articolul  93
alineatul (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor
trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura
respectarea articolului 93 din tratat, în special a obligației de notificare  și a clauzei suspensive prevăzute la articolul
93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal. 

1



 împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în
cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

 întreprinderea  nu  a  beneficiat  de  alocații  financiare  nerambursabile  sau  acționarii  sau
asociații  nu  au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de
ajutor  financiar  nerambursabil  în cadrul  edițiilor  Start-up Nation, sau în  cadrul  măsurii
“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat
instituită  prin  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.  130 din  31  iulie  2020 privind  unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului  operațional  Competitivitate  2014-2020,  în  contextul  crizei  provocate  de
COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute
de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea
de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și
organizării  de  evenimente,  a  căror  activitate  a  fost  afectată  în  contextul  pandemiei  de
COVID19 

 nu am datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate
punctele de lucru.

 nu există legături de rudenie, inclusiv soț/soție, până la gradul II inclusiv și afini până la
gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului  și furnizorii  acestuia sau
atunci  când  ofertantul  câștigător  deține  pachetul  majoritar  de  acțiuni  în  două  firme
participante  pentru  același  tip  de  achiziție  în  cadrul  achizițiilor  realizate  de  solicitanții
privați ai fondurilor nerambursabile. Se va depune împreună cu cererea de rambursare o
declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind
conflictul de interese.

 În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părți
sociale/ acțiuni ale societății într-un procent mai mare de 49%, cu excepțiile prevăzute în
Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels; 

  întreprinderea  și/sau  acționarii/asociații/administratorii  societăților   nu   au  comis/comit
nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

    

Semnătura autorizată a solicitantului 3                                                              

Numele……………………………

Semnătura .......................................

Data semnării ...................................

3 Toate  cererile  depuse  pentru  acest  program vor  fi  semnate  de  aceeași  persoană  autorizată  să  reprezinte  legal
societatea
2


	ANEXA nr. 2
	Declarație pe propria răspundere

	TOTAL

