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DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A 

SOLICITANTULUI REFERITOARE LA ASIGURAREA 

COFINANTARII PROIECTULUI 

 

 

 

Solicitantul (nume, prenume/denumire) prin reprezentat legal  (nume, prenume) 
declar ca voi asigura cofinantarea investitiei propusa prin proiectul intitulat (titlu proiect) 
in cazul in care acesta va fi contractat spre a primi finantare din partea Agentiei de Plati 
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit prin Programul National de Dezvoltare Rurala.  

Cofinantarea cheltuielielor eligibile va fi asigurata din urmatoarele surse: 

- surse proprii: .................... in suma de .................................... (RON) 

- imprumuturi: ...................in suma de....................................    (RON) 

 

Ma angajez ca in cazul in care sursa de finantare se modifica, sa notific 

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.    

   

 

 

Responsabil legal,       Data     

Nume Prenume 

Semnatura si Stampila 



Document 22 

Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 
minimis 

 

1. Date de identificare a solicitantului 
 
Numele sau Denumirea solicitantului: .................................................. 
Adresa(Domiciliul sau sediul social): ......................................... cod postal .............. 
Telefon: ........................................... Fax: ....................... 
E-mail: ............................................................................ 
Data înregistrarii solicitantului: .......................................... 
Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: ................................... 
Codul de identificare fiscala: ..................................................................... 
Codul IBAN în care se solicita transferarea alocatiei specifice individuale (RON): ......................... 
deschis la Trezoreria ................................... 
Forma juridica: ....................................... 
Capitalul social: ........................... RON  
Codul CAEN: .............................................................................. 
 
2. Date privind ajutoarele primite in ultimii trei ani fiscali, incepand cu 2007 
 
      1. NU AM MAI BENEFICIAT de ajutor "de minimis", asa cum este definit in Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 
 
        2. AM BENEFICIAT DE AJUTOR FINANCIAR, dupa cum urmeaza: 
 

Nr.crt Data acordarii 
ajutorului 
an/luna/zi 

Costurile 
eligibile care au 
facut obiectul 
ajutorului  

Furnizorul 
ajutorului  

Suma 
acordata 
-EUR- 

An fiscal N (anul depunerii 
cererii  de finantare) 

    

An fiscal N-1     
An fiscal N-2     

 
Sunt in deplina cunostinta de cauza cu faptul ca, potrivit regulii de minimis, valoarea 

totală a ajutoarelor de minimis de care pot beneficia nu poate depăşi 200.000 Euro, pe durata 
ultimilor trei ani fiscali. 
 
3. Date de identificare a reprezentantului legal 
 
Subsemnatul(a) ............................., identificat(a) cu B.I./C.I. seria .......... nr. ............., eliberat(a) de 
.................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea .................., str. .................. nr. ........, bl. 
......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judetul .................., functia …………………………., în calitate de 
reprezentant legal al ............................, declar pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate 
si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete. 
 
Înteleg ca orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine 
avantaje pecuniare este pedepsita conform legii. 
 
 
Numele: ..................................... 
Functia ....................................... 
Semnatura autorizata si stampila solicitantului ............................. 
Data semnarii: ......................... 

 

 


