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Anexa 9 

 

 

Declaraţie de eligibilitate 
(la depunerea fisei de proiect) 

 

[Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria 
documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de identitate] , eliberate de [Denumirea 
autorității emitente] , în calitate de reprezentant legal al [Denumirea solicitantului]   , cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. [Denumirea solicitantului] depune Fisa de proiect cu titlul ”[Titlul complet al proiectului]”, din 
care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE 
DURABILĂ BACĂU, în calitate de Solicitant. 

B. [Denumirea solicitantului]       Desfasoara activitati de economie sociala, conform prevederilor 
Legii nr. 219/2015  cu modificările şi completările ulterioare. 

C. [Denumirea solicitantului]  formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 
1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele 
întreprinderi: 

[Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care solicitantul formează o întreprindere 
unică, precizând cel puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia] 

D. [Denumirea solicitantului] și întreprinderile cu care aceasta formează o întreprindere unică, în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis 

☐ nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali 
înainte de data depunerii fisei de proiect şi în anul curent depunerii fisei de proiect; 

☐ au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte 
de data depunerii fisei de proiect şi în anul curent depunerii fisei de proiect, după cum 
urmează: 

Data acordării 
ajutorului 

Valoarea 
ajutorului (EUR) 

Furnizorul ajutorului 
Forma ajutorului, 
costuri finanțate 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 
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[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

E.  [Denumirea solicitantului] are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de 
a asigura: 

• finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi  

• resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

F. [doar pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun 
sau nu autorizării]  
Proiectul propus prin prezenta fisa de proiect nu a mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii Fisei de proiect, pentru acelaşi tip de activităţi 
(construcţie/reabilitare/ extindere/ modernizare/dotare) realizate asupra aceleiaşi 
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte 
surse de finanţare. 

G. [Denumirea solicitantului]  nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii fisei 
de proiect, pe perioada de evaluare si selectie: 

• se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare 
sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior 
menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în 
urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi 
natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; 

• Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la 
punctul anterior; 

• Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja 
executată și creanța nu a fost integral recuperată; 

• Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume: 
(I) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] 
în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din 
capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație 
survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte 
elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) 
conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social 
subscris; 
(II) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la 
înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au 
răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate 
din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din 
cauza pierderilor acumulate; 
(III) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 
îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri 
colective de insolvență la cererea creditori lor săi; 
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(IV) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 
împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face 
încă obiectul unui plan de restructurare. 

• a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului 
Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

H. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept  de la data depunerii cererii de 
finantare, precum si pe perioada procesului de verificare și contractare, nu se află într-una din 
situațiile de mai jos: 

• este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca 
efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare și 
contractare și implementare a proiectului; 

• se află în situația de a induce grav în eroare GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
BACĂU”, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte 
sau a altor apeluri de fise de proiecte derulate în cadrul GAL „INOVARE ȘI 
DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU”; 

• se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să 
influenţeze comisiile de evaluare ale GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
BACĂU” pe parcursul procesului de evaluare si selectie a prezentului apel de fise de 
proiecte sau a altor apeluri de fise de proiecte derulate în cadrul GAL „INOVARE ȘI 
DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU; 

• a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

I. [doar pentru fise de proiecte ce implică execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării]  
Imobilul care face obiectul proiectului propus prin prezenta fisa de proiect, începând cu data 
depunerii fisei de proiect pana la etapa de contractare, îndeplinește cumulativ următoarele 
condiţii: 

• este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii1; 

• nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru 
realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 

• nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 
comun. 

J. Solicitantul deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 
K. Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de verificare, oricând pe perioada procesului de 

verificare și contractare, fisa de proiect va fi respinsă. 
L. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta 

respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL vor 
fi aduse la cunoștința GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în termen de cel mult 
5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. 

  

[Numele complet al reprezentantului legal] 
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