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ANEXA Nr. 4  

Model Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria 
"întreprindere în dificultate" 
(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.) 

 

DECLARAŢIE 

1.Date de identificare a solicitantului 

Numele sau denumirea întreprinderii ........................................ 
Adresa (domiciliul sau sediul social) ........................................, cod poştal .............. 
Telefon ......................... Fax ...................... 
E-mail ........................................................ 
Data înregistrării întreprinderii ................... 
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............................. 
Codul de identificare fiscală ..................................................................... 
Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) 
............................................, deschis la Trezoreria ............................. 
Forma juridică ........................... 
Capitalul social ......................... lei, deţinut de: 
- persoane fizice: ....... %; 
- IMM1: ........ %. 
Obiectul principal de activitate ............................................... 
Cod CAEN ....................... 
Obiectul secundar de activitate2 ........................................... 
Cod CAEN ....................... 
Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ................................. 
Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) ........................  ... lei 
Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate)3 ......................... lei 
 

2.O Întreprindere este considerată în dificultate4 dacă se încadrează în unul din cazurile de mai jos. 

(În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finantare, cu exercitiu 

financiar complet) . 

A) 1. Pentru societăţile cu răspundere limitată: Capitalul social (CS) scade în anul N faţă de anul N-2 

cu mai mult de 50% (CSN-2-CSN>50%xCSN-2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 

25% (CSN-1-CSN>25%*CSN-1) – pct. 1 din tabel; 

    2.  Pentru toate tipurile de intreprinderi, în cazul în care acestea se află în procedură de insolvenţă. 

B)  Chiar dacă niciuna din condiţiile de mai sus nu se îndeplineşte, o intreprindere este considerată în 

dificultate dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile de mai jos: 

1. Cifra de afaceri (CA) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mul de 50% (CAN-2-CAN>50%xCAN-2)- 

pct.3 din tabel; 

                                                           

1 IMM sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 

(inclusiv), raportat în anul anterior, şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 
milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 
milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active 
imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.  
2 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate. 
3 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans 
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2. Datoriile (D) cresc în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (DN-DN-2>50%xDN-2) –pct. 4 din 

tabel; 

3. Rezultatul net (pierderea netă), creşte în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (PN-PN-

2>50%xPN-2)- pct. 5 din tabel. 

Date economico financiare ale solicitantului: 

Indicator 31Dec.N-

2 

(lei) 

31 Dec.N-1 

(lei) 

31Dec.N 

(lei) 

Indicato

r 1 

Indica

tor 2 

Indica

tor 

Indica

tor 
Indicator final 

 A B C D=A-C E=B-C F=50

%xA 

G=25

%xB 

D>F? E>G

? 

1. Capital 

social subscris 

si varsat 

(simultan D>F 

si E>G) 

Rand 20, 

col 1 din 

bilant 

Rand 20, col 

2 din bilant 

Rand 20 col 

2 din bilant 
    Da/nu Da/n

u 

2. Total 

Capitaluri 

Rand 34, 

col 1 din 

bilant 

Rand 34, col 

2 din bilant 

Rand 34, 

col 2 din 

bilant 

    Da/nu Da/n

u 

3. Cifra de 

afaceri 

Rand 01, 

col 1 din 

CPP 

Rand 01 col 

2 din CPP 

Rand 01, 

col 2 din 

CPP 

    

x 

Da/nu  

    D=C-A E=C-B F=50

%xA 

G=25

%xB 
  

4. Total Datorii Rand 

11+Rand 

14, col 1 

din bilant 

Rand 

11+Rand 14, 

col 2 din 

bilant 

Rand 

11+Rand 

14, col 2 din 

bilant 

    

x 

 

Da/nu 

 

5. Rezultatul 

(pierderea) 

net/a 

Rand 65, 

col 1 din 

CPP pt. 

Pierdere 

Rand 65, col 

2 dinCPP pt. 

Pierdere 

Rand 65, 

col 2 din 

CPP pt. 

Pierdere 

    

     x 

 

Da/nu 

 

 

Explicaţii: 

a. <Bilant> reprezintă formularul de Bilanţ prescurtat-Formularul 10 din Situaţiile financiare anuale. 

b. <CPP>reprezintă Contul de Profit şi Pierdere-Formularul 20 din Situaţiile financiare anuale. 

c.  Dacă pentru indicatorii de la punctele 3,4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloanele 

„Indicator final” sunt afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate; pentru indicatorii de la poziţiile 

1 şi 2 răspunsurile din col. D>F şi E>G trebuie să fie afirmative simultan pentru a considera că 

întreprinderea este în dificultate. 

d.  Pentru societăţile care raportează pe bilanţ detaliat, pentru indicatorul Total Capitaluri se va avea 

în vedere  rândul 85 col 1 (2) din bilanţ, pentru indicatorul Total Datorii vor avea în vedere rândurile 

45+56 col 1(2) din bilanţ. 

În cazul societăţilor care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi start-up şi totodată nu au trei exerciţii 

financiare încheiate, se completează tabelul de mai jos: 
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Indicator 31Dec. N-1 

(lei) 

31Dec.N (lei) Indicator 

2 

Indicator Indicator Indicator final 

 B C E=B-C F=50%xB G=25%xB E>F? E>G? 

1. Capital 

social subscris 

si varsat (E>G) 

Rand 20, col 2 

din bilant 
  

 

 

X 

  

X 

Da/nu 

2. Total 

Capitaluri 

Rand 34, col. 2 

din bilant 

Rand 34, col. 

2 din bilant 
  

X 

  

X 

Da/nu 

3. Cifra de 

afaceri 

Rand 01, col 2 

din CPP 

Rand 01, col 

2 din CPP 
   

X 

Da/nu  

   E=C-B F=50%xB -   

4. Total Datorii Rand 11+Rand 

14, col. 2 din 

bilant 

Rand 

11+Rand 14, 

col. 2 din 

bilant 

   

X 

 

Da/nu 

 

5. Rezultatul 

(pierderea) 

net/a 

Rand 65, col 2 

din CPP pt. 

Pierdere 

    

X 

 

Da/nu 

 

Explicaţii: 

a. Pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din col. E>G trebuie să fie afirmative pentru a 

considera că întreprinderea este în dificultate; Dacă pentru indicatorii de la punctele 3,4 şi 5 din tabel 

răspunsurile la întrebările din coloana „Indicator final” (E>F) sunt simultan afirmative, atunci 

întreprinderea este în dificultate.  

De asemenea, se declară pe propria răspundere următoarele: 

3.1.Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere 

operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau alte 

situaţii similare reglementate de lege. 

3.2.La data depunerii cererii de finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la 

bugetele locale, sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de 

asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 

precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate. 

3.3.Nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar 

acest ordin nu a fost deja executat. 

Subsemnatul(a),.........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, 

eliberat(ă) de .................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea ............................, str. 

.............................. nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ......................, funcţia 

..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ............................, declar pe 

propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi 

complete. 

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

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 

Numele .............................. 
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Funcţia ............................... 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4 5........................... 

Data semnării ......................... 

                                                           

5 Toate cererile depuse pentru această măsură vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să 

reprezinte legal întreprinderea 


