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DECLARAŢIE PRIVIND AJUTORUL DE STAT 

 

 

 

 

Subsemnatul  .........................., domiciliat în  jud. ........................., str. ........................... nr......, 

bl. ....., sc. ....., ap. ....., identificat cu ....... seria .........., nr. ......................, eliberat la data de 

........................., de către ......................................., CNP ..............................., în calitate de  

reprezentant legal al SC ............................ SRL (solicitant), cunoscând prevederile OUG 

nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi ale 

actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Codului penal privind falsul 

în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:  

 

Nu am beneficiat/ am beneficiat : NU  [  ]    DA   [ ]  în ultimii trei ani de ajutor de 

stat, după cum urmează: 

1. anul :........,  

suma: ...............................................lei, 

sursa de finanţare:............................................................... 

2. anul :........,  

suma: ...............................................lei, 

sursa de finanţare:............................................................... 

3. anul :........,  

suma: ...............................................lei, 

sursa de finanţare:...............................................................,  

 

sub una sau mai multe din următoarele modalităţi: 

 
a) subvenţie                  □ 

 

b) subvenţie pentru export                   □ 

 

c) anularea de datorii (forma concretă a datoriei ..............................., perioada în care a 
fost înregistrată) ......................................................:                           □  

 

d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat ...................................:            
   □ 

 

e) exceptări de la plata taxelor şi impozitelor (precizaţi fiecare taxă şi/sau  impozit 

şi perioada de exceptare) .................................................:            □ 

 

f) reduceri de la plata taxelor şi impozitelor (precizaţi fiecare taxă şi/sau  impozit, 

în ce constă reducerea şi perioada pentru care se acordă reducerea) 

.......................................................................................:                 □ 
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g) amânări de la plata taxelor şi a impozitelor (precizaţi fiecare taxă şi/sau impozit, 
a duratei şi perioadei de acordare a amânării) ................................................. □ 

 

h) obţinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:      

       

- acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale (precizaţi suma care 

constituie ajutor de stat - diferenţa dintre dobânda  medie anuală practicată de 

băncile comerciale pentru aceeaşi perioadă şi dobânda anuală cu care a fost obţinut 
împrumutul)...............................................................................:                        □   

 

- participări cu capital la investiţii în condiţii preferenţiale (precizaţi suma care 

constituie ajutor de stat – profitul anual la care fondul respectiv a renunţat prin 
efectuarea investiţiei respective) ..................................................:              □ 

 

 i) garanţii acordate de stat sau de alte autorităţi publice; cuantificaţi avantajele 

obţinute pe această cale .............................. ...............................:                       □ 

 

j) reduceri de preţ la bunurile şi/sau la serviciile achiziţionate (precizaţi suma care 

constituie ajutor de stat: diferenţa dintre valoarea la preţul de piaţă şi valoarea 
acestora la preţurile la care au fost achiziţionate) ..........................................................   □ 

 

k) venituri obţinute din achiziţionarea sub preţul pieţei a unor terenuri aparţinând 

domeniului privat al statului (precizaţi suma care constituie ajutor de stat: 

diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul efectiv la care s-a realizat 

tranzacţia)..........................:       □  

 

l) alte modalităţi prin care s-a acordat ajutorul de stat 
(specificaţi)................................................................................:               □  

 

Nu suntem/Suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare 

declarate ilegale sau incompatibile. 

Nu au mai fost/Au fost acordate fonduri comunitare sau naţionale în raport cu 

aceleaşi costuri eligibile solicitate în prezenta cerere de finanţare. 

Nu au mai fost/Au fost acordate ajutoare de minimis, acordate în baza legislaţiei 

privind ajutorul de minimis în vigoare la momentul acordării acestuia, raportate la 

aceleaşi costuri eligibile solicitate prin prezenta cerere de finanţare. 

 

 

 

Nota Bene: se bifează varianta corespunzătoare 

 

 

 

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


