
Anexa 18 Ghid M4 GALMMV 

Model Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind  
respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis. 

(Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare) 
 

DECLARAŢIE 

 Subsemnatul(a),.........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, 
eliberat(ă)                de .................. la data de ................, funcţia ..............................., în cal itate de 
reprezentant legal al întreprinderii .......denumirea completă..........Cod unic de inregistrare. ............Nr. 

de înmatriculare ORC  declar  următoarele : 

- Întreprinderea al cărei reprezentant legal sunt nu a mai/a mai beneficiat de ajutor  

de minimis respectiv de plăţile menţionate la art. 81, alin. (2) şi la art. 82 din Regulamentul 

(UE) nr. 1305/2013 în ceea ce priveşte aceleaşi costuri eligibile; 

- Întreprinderea al cărei reprezentant legal sunt respectă regula privind cumulul 

ajutoarelor de stat așa cum aceasta este descrisă în Ghidul solicitantului pentru Schema de 

Ajutor de Stat aferentă submăsurii 4.3 - componenta infrastructura de acces silvică, din PNDR 

2014-2020 ; 

- Întreprinderea al cărei reprezentant legal sunt va notifica AFIR dacă, în perioada de 

la depunerea proiectului până la publicarea pe site a Raportului de selecție a obținut un ajutor 

de minimis pentru aceleași costuri eligibile, în vederea corectării sprijinului primit, în sensul 

încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise ;  

- Întreprinderea al cărei reprezentant legal sunt va notifica AFIR dacă, pentru 

realizarea investiţiei, pe întrega perioada de derulare a implementarii proiectului va beneficia 

de alte ajutoare de stat/minimis pentru aceleași costuri eligibile în vederea corectării 

sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise. 

 Ajutoarele de minimis  și/sau plăţile menţionate la art. 81, alin. (2) şi la art. 82 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce priveşte aceleaşi costuri eligibile de care a mai 

beneficiat întreprinderea sunt următoarele: 

(Se va complete  de solicitant numai în cazul în care a mai beneficiat de ajutoare de stat/minimis) 
 

a) alte ajutoare de minimis pentru aceleași costuri eligibile, primite în ultimii 3 ani: 
            Lei 

 

 
 
Nr. 
crt. 

Data acordării 
ajutorului de 

minimis 
(an/lună/zi) 

Costurile eligibile 
care au făcut 

obiectul 
ajutorului de 

minimis 

 
Forma 

ajutorului de 
minimis 

 
Furnizorul 

ajutorului de 
minimis 

Sursa şi actul 
normativ în baza 

căruia a 
beneficiat de 

finanţare 

 
Suma 

acordată 

       

       



b) plăţile menţionate la art. 81, alin. (2) şi la art. 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 de 
care a beneficiat întreprinderea, în ceea ce priveşte aceleaşi costuri eligibile: 
          Lei  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de 

a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit în conformitate cu Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din 

această declaraţie sunt conforme cu realitatea. 

 

Nume ..................................... 
 
 
 
Semnătura autorizată şi ştampila  
Reprezentantului legal al întreprinderii 
 
..................................................... 
 
 
 
 
Data semnării ......................... 
 
 

 

 

 
 
Nr. 
crt. 

Data plății 
(an/lună/zi) 

Costurile eligibile 
care au făcut 
obiectul plății 

Sursa şi actul 
normativ în baza 

căruia a 
beneficiat de 

finanţare 

 
Suma 

acordată 

     

     


