
ANEXA 1.2. 
 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 
 
Prin această declarație solicitantul............................, care solicită asistență financiară 
nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul ".............................................", prin 
reprezentantul legal.............................., cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul in 
declarații: 

1. ☐Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu a beneficiat 

și nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă; 
De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu 
voi depune acest proiect la niciun alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul 
poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență; 

2. ☐Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate din apelul de selecție publicat de GAL 

Defileul Mureșului Superior (cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Grupul de 
Acțiune Locală) și mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de 
finanțare, inclusiv criteriile de selecție pentru care am fost punctat; 
3. ☐Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele 

anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la 
prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, 
documente justificative necesare; 

4. ☐Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau 

de folosință vor fi notificate AFIR în termen de trei zile de la data încheierii lor. 
5. Declar că eu și organizația mea nu suntem într-unul din următoarele cazuri: 

- ☐Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res 

judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil); 
- ☐Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe 

care Agenția le poate justifica; 

- ☐Vinovat de faptul că nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea contractantă 

ca o condiție de participare la licitație sau contractare; 

- ☐Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile 

contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri 
comunitare; 

- ☐Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul 

procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiuni la adresa evaluatorului. 
6.      Declar că organizația pe care o reprezint : 

☐ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare pentru care 

prezint graficul de rambursare; 
sau 

☐NU are datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare; 

7. ☐Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute 

în această declarație proiectul să devină neeligibil în baza criteriului „Eligibilitatea solicitantului” 
sau contractul să fie reziliat; 



8.    Declar pe propria răspundere că: 

☐ Nu sunt înregistrat în scopuri de TVA și că mă angajez să notific Agenției orice 

modificare a situației privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în maxim 10 (zece) zile de 
la data înregistrării în scopuri de TVA; 
sau 

☐ Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA); 

9. ☐Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-

financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de 
finanțare; 
10.  ☐ Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal; 

11.    Declar pe propria răspundere că: 

☐ Nu am datorii către bănci. 

sau 

☐Am datorii către bănci. În acest sens, atașez Graficul de rambursarea datoriilor către 

bănci și document de la bancă pentru certificarea respectării graficului de rambursare; 
12. ☐ Declar pe propria răspundere că dispun de capacitatea tehnică și financiară necesare 

derulării activităților proiectului; 
13. Declar pe propria răspundere că: 

☐mă angajez să prezint documentul privind cofinanțarea proiectului și Angajamentul că 

nu voi utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată (în cazul prezentării 
cofinanțării prin extras de cont), până la data semnării contractului de finanțare.  
☐proiectul se încadrează în categoria proiectelor cu finanțare publică de 100%. 

14. ☐Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant 

și că acestea vor fi realizate până la finalizarea proiectului; 
15. Declar pe propria răspundere că: 

☐voi achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până 

la data semnării contractului de finanțare (pentru solicitanții înregistrați în registrul 
debitorilor AFIR atât pentru programul SAPARD cât și pentru FEADR); 

sau 

☐nu am datorii față de AFIR. 

16. Declar pe propria răspundere că: 

☐respect/ voi respecta încadrarea finanțării în regula de minimis, conform prevederilor 

legislației Europene și naționale în vigoare, pentru proiectele care intră sub incidența 
normelor privind ajutoarele de stat (în afara sectorului agricol); 

sau 

☐proiectul nu se supune regulii de minimis. 

17.  Declar pe propria răspundere că nu am mai participat la scheme de calitate/ scheme de 
certificare a exploatațiilor agricole/ scheme voluntare de certificare a produselor agricole 
recunoscute de statele membre:  

☐DA 

☐NU 

☐NU ESTE CAZUL 



18. Declar pe propria răspundere că voi respecta specificațiile schemei de calitate și toate 
cerințele în vigoare referitoare la schemă: 

☐DA 

☐NU 

☐NU ESTE CAZUL 

19. ☐Declar pe propria răspundere că nu sunt în insolvență sau incapacitate de plată. 

20. Sunt de acord ca AFIR să publice pe site, să consulte și să prelucreze, prin operațiunile 
prevăzute de legislația în vigoare în vederea desfășurării activității specifice, datele mele cu 
caracter personal, furnizate AFIR, cu respectarea legislației europene și naționale privind 
transparența, publicarea datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora. 

☐DA 

☐NU 

 
Semnătura reprezentantului legal și ștampila (obligatorie numai pentru beneficiarii publici)     
 
 
Data:Click here to enter a date. 
 
 


