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Anexa 7 la Metodologie de selectie planuri de afaceri 
 

 

Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul de identitate 

CI/BI, seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....……...............................…….. la data de 

........................., cu domiciliul în localitatea .................……………., str. 

.....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul 

............………………., si resedinta in localitatea .................……………., str. 

.....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul 

............………………., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în 

prezenta cerere sunt corecte şi complete.  

 

Declar pe propria răspundere că planul de afaceri pentru care solicit finanţarea în cadrul prezentului 

proiect nu au făcut/nu fac obiectul finanțării din surse de finanțare similare (ajutor de minimis) prin 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe 

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării 

profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor 

de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a 

sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a 

competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de 

învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial 

loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, si nu sunt solicitate 

pentru: 

 

a) Ajutoarele acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului si 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 

pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 

1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

b) Intreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 

astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 

c) Intreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transformării si comercializării 

produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 

achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; 
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• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători 

primari. 

d) Activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate 

direct de cantităţile exportate, ajutoarele  destinate înfiinţării si funcţionării unei reţele de 

distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) Activitatile conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate; 

f) Activitatile care implica achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani : 

a)        nu am beneficiat de ajutoare de minimis;  

b)        am beneficiat de următoarele ajutoare de minimis*: 

  

 

 Nr. 

Crt

. 

Anul acordării 

ajutorului de 

minimis 

Forma 

ajutorului de 

minimis 

Furnizorul 

ajutorului de 

minims 

Actul normativ în 

baza căruia a 

beneficiat de 

finanţare 

Cuantumul 

ajutorului  

acordat 

 

 
     

 

 
     

TOTAL  

*Tabelul se completează doar în situația în care a fost bifata opțiunea (b) 

 

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje 

pecuniare este pedepsită conform legii. 

 

Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine următoarele consecinţe: 

- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul 

descoperirii falsului; 

- acordarea de despăgubiri financiare către ASOCIATIA FILANTROPICA SFANTUL IERARH 

IOSIF MARTURISITORUL, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până 

în momentul descoperirii falsului. 

 

Semnătura autorizată şi ştampila                                          

Numele…………………………… 

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

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

 


