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CERERE DE FINANŢARE 
 
 
Denumire ajutor de minimis: ”Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-

urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, sesiunea aprilie 2013” 

 
Solicitant:  
Sediul social al solicitantului: str. ..............................................................., nr. ....., bl. ...., sc. ....., 

ap. .... , jud. ..................................... Țara: ................................ 
Date de identificare ale 
solicitantului: 

CUI/CIF: ................................................... 
Nr. Reg. Comerţului: ...................................................... 

Date de contact ale 
solicitantului: 

Tel.: ......................................... Fax: ........................................... 
E-mail: ........................................................................................ 

Reprezentantul legal al 
solicitantului: 

 

Împuternicitul pentru 
semnarea cererii de finanţare: 

 

 
În conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis solicităm finanţare 
nerambursabilă pentru următoarele (se marchează cu 'X' opţiunea/opţiunile dorite): 
 
 Cheltuieli eligibile Valoare 

estimată 
(Ron, fără 

TVA) 

 Reabilitarea exterioară parţială (faţade) sau completă a clădirilor 
deţinute în proprietate, situate pe raza municipiului Sf. Gheorghe. 

 

 Crearea sau modernizarea de spaţii verzi pe terenurile deţinute în 
proprietate, situate pe raza municipiului Sf. Gheorghe. 

 

Nr. înreg. Registru special: .................... 
Data: .................... 

Ora și minutul: ..................... 

Comisia tehică propune  
 
APROBAREA/RESPINGEREA 
 
Numele: ............................................ 
  
 
 
Semnătura: ...................................... 
 
Data: ......................................... 
 

Comisia mixtă de validare, întrunită 
în ședinţa din data de ...................... 
 
APROBĂ/RESPINGE 
 
prezenta cerere de finanţare. 
 
 
....................................................... 
X Y- Președintele comisiei 
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 Reabilitarea termică a clădirilor deţinute în proprietate, situate pe 

raza municipiului Sf. Gheorghe. 
 

 Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, pentru imobilele deţinute în proprietate, situate pe 
raza municipiului Sf. Gheorghe. 

 

 Participare la târguri și expoziţii din ţară și/sau străinătate în 
scopul promovării produselor și serviciilor realizate și/sau 
comercializate de noi și/sau în scop de documentare. 

 

 Achiziţionarea de materiale promoţionale sau informative aferente 
produselor și serviciilor realizate și/sau comercializate. 

 

 Efectuarea de studii de piaţă.  
 Consolidarea capacităţii IT, prin achiziţionare de echipamente sau 

componente hardware și software. 
 

 Realizare de site web, inclusive magazin virtual (webshop).  
 Introducerea sistemelor de standardizare și certificare a calităţii.  
 Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru accesul la proiecte 

de atragere de fonduri europene. 
 

 Introducerea sistemelor moderne de plată (cititoare de carduri, 
plata online). 

 

 Achiziţia și punerea în funcţiune de unelte, utilaje și echipamente 
în scopul îmbunătăţirii produselor și serviciilor existente și/sau a 
diversificării activităţii. 

 

 Crearea de spaţii special amenajate pentru mame și copii la sediul 
și/sau punctele de lucru ale solicitantului. 

 

 Achiziţia de mobilier pentru dotarea spaţiilor comerciale/de 
producţie/de servicii de la sediul și/sau punctele de lucru ale 
solicitantului. 

 

 Dobânda* aferentă creditelor și contractelor de leasing, contractate 
de beneficiar. 

 

 TOTAL cheltuieli eligibile (fără TVA)  
 TVA  (eligibil doar în cazurile arătate prin program**)  
 TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (estimative)  
Notă:  
* Nu sunt cheltuieli eligibile și nu se finanţează cheltuielile efectuate înainte de depunerea cererii de finanţare, cu excepţia 

cheltuielilor cu dobânzile aferente creditelor și contractelor de leasing, care se finanţează dacă sunt aferente ratelor 

scadente în sau după data de 01.01.2013.  

** TVA este eligibilă numai în cazul solicitantului care nu este înregistrat în scopuri de TVA la momentul depunerii cererii de 

finanţare. 

 
Declarăm pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile penale cu privire la falsul în 
declaraţii, că la momentul depunerii cererii de finanţare: 
 
[   ] suntem înregistraţi în scopuri de TVA; 
 
[    ] nu suntem înregistraţi în scopuri de TVA. 
 
 
Numărul locurilor de muncă nou create în 2012 faţă de 2011: .............. adică .......... % 
 
Valoarea maximă a ajutorului de minimis, stabilit de solicitant în conformitate cu 
prevederile art.8 alin.4-6 al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din 

municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna: ............................ RON, astfel cum rezultă din 
tabelul Anexa nr.1 la prezenta cerere de finanţare. 
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Anexăm următoarele documente: 
 
Nrc. Denumire anexă Atașat 

(DA/NU) 

1. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat 
în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru. 

 

2. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare silită, 
reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, 
lichidare sau administrare specială; că societatea nu are activităţile 
suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege. 

 

3. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii că solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie 
de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca urmare a unei decizii a 
Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene sau, în cazul în 
care au facut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja 
executată şi creanţa integral recuperată. 

 

4. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii privind ajutoarele de minimis primite/solicitate de 
întreprindere. 

 

5. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM. 

 

6. Împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al 
întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât 
aceasta semnează cererea de finanţare. 

 

7. Copia buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei 
împuternicite să semneze cererea de finanţare. 

 

8. Declaraţie pe proprie răspundere, privind numărul mediu de 
salariaţi pe anii 2011 și 2012. 

 

9. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al 
întreprinderii că solicitantul nu este "întreprindere în dificultate", 
conform prevederilor Liniilor directoare comunitare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 
dificultate (publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 
244/01.10.2004). 

 

 10. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentanţilor legali ai 
întreprinderii din care rezultă că aceștia nu au fost supuși niciunei 
condamnări în ultimii 3 ani de nici o instituţie de judecată din 
motive profesionale sau etic profesionale (se va completa câte o 
declaraţie de către fiecare reprezentant legal al întreprinderii). 

Nr. 
declaraţii: 
................... 

 
 
 
Data: .......................                         Semnătura şi ştampila, 
 
 


