
Anexa nr. 5 

Declaraţie 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/judeţul ............………………., în calitate de 
reprezentant legal al .............…………………………., declar pe propria răspundere că toate 
informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declarație sunt corecte şi complete.  
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine 
avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 

A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei
Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul
pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din
20.03.2020, declar pe propria răspundere următoarele:

a) nu am beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în
contextul pandemiei COVID-19;
am beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor
de stat în contextul pandemiei COVID-19;

Nr. 
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Anul acordării 
ajutorului de stat 

Forma ajutorului 
de stat 

Furnizorul 
ajutorului de 
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Actul normativ în 
baza căruia a 
beneficiat de 
finanţare 
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ajutorului  
acordat 
(moneda) 

TOTAL 

b) nu au fost emise împotriva mea decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care
asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu am solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
d) nu voi disponibiliza personalul existent, de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 42/2020,
pâna la 31.12.2020.

B. Pentru a beneficia de finanțare garantată de F.N.G.C.I.M.M., declar pe propria
răspundere, că societatea pe care o reprezint legal:



- nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind
ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate
2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie
2014;
- nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedura de
executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională,
dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia
naţională pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor;
- nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de
credit parteneră;
- nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni
anterioare datei de 31.12.2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile
A, B, C1 în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;
- nu se află în interdicţie de a emite cecuri la de 31.12.2019 şi nu figurează cu incidente majore
cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în
continuare C.I.P.;
- nu înregistrez obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal
central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrez astfel de obligații restante,
mă oblig să le achit din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul
programului;
- nu voi utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv
creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor programului, pentru refinanţarea altor
credite în derulare și pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri
europene;
- respect prevederile art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările și completările
ulterioare.

Semnătura autorizată2 

Numele………………………………….. 
Semnătura ....................................... 
Data semnării ............................................ 

1categoria A semnifică o intârziere la plata ratelor de maxim 15 zile, categoria B o întârziere cuprinsă între 16 și 30 
zile, categoria C o întârziere între 31 și 60 de zile 
2   Toate cererile/declarațiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să 
reprezinte legal societatea. 

https://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154035&d=2020-03-21#p-81154035
https://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2020-03-21
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