Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest “ –GALMMV

PNDR Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală!”
GALMMV Masura 1/1A Cooperare, Anexa nr. 6

Anexa 6 DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND


 COFINANTAREA1 ,
 respectarea HG 226/2015 si
Sustinerea pe Perioada de funcționare si locuri de munca

ANTET Solicitant ................................................
DATELE DE IDENTIFICARE – ADRESĂ.........................
CUI..................................................................
Cont bancar,......................................................
Sediu social, etc...................................................



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND
 COFINANTAREA ,
 respectarea HG 226/2015 si
Sustinerea pe Perioada de funcționare si locuri de munca

Subsemnatul _______________ legitimat cu BI/CI/PASS seria ___________ Nr.
________________ eliberat de _____________________ la data de _____________, CNP
_______________, domiciliat în localitatea ___________________, str. ________________, nr.
_____, bl. ______, sc. _____, ap. _____, etaj _______ județul __________________, în calitate
de reprezentat legal al proiectului, cu datele de identificare din antet, cunoscand prevederile
Codului Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere, ca in cazul in care
cererea de finantare depusă pentru finanțarea unui proiect finanțat prin Masura M1/1A
GALMMV , sesiunea 1 – august 2017 este selectata pentru finantare, ma oblig ca
I.

in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data primirii Notificarii de
selectare a cererii de finantare, sa asigur si sa prezint unul din urmatoarele
documente pentru cofinantarea proiectului (Daca proiectul e generator de
profit ):

În cazul în care prezenta declarație va fi redactată pe două sau mai multe pagini/file fiecare pagină va fi semnată și
ștampilată de reprezentantul legal. Obligatoriu această declarație va fi redactă în format tipărit.
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a)extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte
de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finantare, în cazul
cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi
dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data depunerii
documentelor pentru semnarea contractului de finantare (copie conform cu originalul);
b)extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte
de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finantare, în cazul existentei
unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care
să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o (copie conform cu originalul);
c)extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de
bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni
faţă de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finantare (copie
conform cu originalul) ;
d)extrasul liniei de credit datat cu cel puțin cinci zile lucrătoare față de data semnării
contractului, cu valabilitate de un an la momentul semnarii contractului de finanțare, şi
Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu valabiltate de
un an la momentul semnarii contractului de finanțare, deschis la o bancă (copie conform cu
originalul).
II.De asemenea declar ca in conformitate cu H.G.nr. 226/2015 2 privind stabilirea
cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală
cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat Text
publicat în M.Of. al României, În vigoare de la 06 aprilie 2015, articolul Art. 6. , declar ca nu
sunt in nici una din situatiile de mai jos la data depunerii cererii de finantare :
Categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR
2014-2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:
a) beneficiarii măsurii 112 "Instalarea tinerilor fermieri" din cadrul Programului Național de
Dezvoltare Rurală 2007-2013 pentru submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"
din PNDR 2014-2020;
b) solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru
Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR,
inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;
c) solicitanții/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanțare pentru proiecte
nerealizate încetate din proprie inițiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar
solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea
obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;
d) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase
cu AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;
e) solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare că vor depune
dovada cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu prezintă
documentele la data prevăzută în notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai
putea accesa programul timp de un an de la notificare.
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https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/HG_226_2015_cadru_implementare_PNDR.d
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III.

Declar de asemenea ca ne obligam sa mentinem Perioada de funcționare a
proiectului finantat pe o perioada de putin egală cu perioada metionata mai
jos , inclusiv pastrarea locului (locurilor ) de munca nou creat(e)3 prin
proiect.

În cazul proiectelor de investiţii , conform art.2 din contractul de finanţare durată de
valabilitate a contractului cuprinde atât perioada de implementare a proiectului la care se
adăugă termenul de 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăti , cât şi cea de
monitorizare , dată semnării de către ambele părţi constituind momentul iniţial. În perioada
de monitorizare a contractului de finanţare , Autoritatea Contractanta va verifica menţinerea
de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pe baza cărora proiectul a fost
finanţat.
În cazul proiectelor de servicii , la art.8-Monitorizarea şi evaluarea proiectului , alin.2 din
Anexa 1 Prevederi Generale , " pe durata de valabilitate a contractului de finanţare ,
beneficiarul va furniza GAL ului orice document sau informaţie în măsură să ajute la
colectarea datelor referitoare la indicatorii d e monitorizare aferenţi proiectului ". Conform
art.2)1) durata de valabilitate a contractului "începe cu data semnării acestuia de către părţile
contractante şi cuprinde perioada de implementare la care se adăugă termenul de maxim 90
zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăti , fără a depasi data de 31.12.2023 .
Personalul va fi angajat după semnarea contractului cu AFIR conform precizărilor din proiect
privind activitatea desfăşurată , în cadrul perioadei de implementare a acestuia .
De asemenea menţionăm că locurile de muncă nou create prin proiect vor fi menţinute pe
întreaga durată de implementare şi monitorizare a proiectului.
Astfel pentru proiectele de investiţii locurile de muncă trebuie sa fie create până la
finalizarea perioadei de implementare şi menţinute în perioada de monitorizare.
Pentru proiectele de servicii , indicatorul privind numărul locurilor de muncă se va
cuantifica pentru perioada de implementare , neexistând perioada de monitorizare.

Reprezentant Legal
Data .......................................
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Semnatura…………………..
Ștampilă

Locuri de munca cu norma intreaga (sau cu norme partiale de munca – insumate pentru a da norme intregi FTE)
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