




 

Declarații și angajamente 

 

Subsemnatul, ................................., CNP/CUI................................, administrator/reprezentant 

legal al..................................(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/ 

întreprinderii individuale/ întreprinderii familiale), cunoscând că falsul în declarații se 

pedepsește potrivit dispozițiilor art. 326 din Legea nr.286/2008 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare, declar următoarele: 

 

Am luat cunoștință de: 

- condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor 

naționale și europene, pe care mă angajez să le respect; 

- mă oblig să notific în scris DAJ, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare 

privitoare la informațiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele 

justificative pentru aceste modificări; 

- faptul că DAJ poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice 

moment.  

- Posibilitatea reducerii proporționale a valorii grantului solicitat de subsemnatul, care se 

poate realiza în situația în care sumele totale necesare reprezentând ajutor de minimis 

depășesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de stat.  

 

Drept care declar și mă angajez la următoarele: 

 

- declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, 

corecte, complete și perfect valabile; 

- mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun 

oricărui/oricărei control/verificări la fața locului; 

- să restitui ajutorul de stat încasat, cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării 

ajutorului; 

-            nu mă aflu în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului 

Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data depunerii solicitării pentru ajutor/            

mă aflu în reorganizare ,           lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului 

Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data depunerii solicitării pentru ajutor 

și mă oblig ca la data acordării sumelor reprezentând grantul financiar să prezint 

documentul emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin care se atestă 

ieșirea din starea de dificultate, iar în caz de neprezentare în termen a documentului, 

sunt de acord să fiu exclus de la schema de finanțare 

- sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate 

în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării 

de studii statistice și de evaluării economice, cu respectarea prevederilor legale 

referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  

 

 

 

Semnătura Ștampila (după caz) Data............................. 
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