
 
 

 ProNEETs Sud-Est - Imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea gradului de ocupare  

pentru tinerii NEETs din regiunea Sud-Est 

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 

Anexa 8 Lista de documente solicitate în perioada de precontractare 

 

a. CI a reprezentantului legal - copie 
 

b. Declaraţie pe propria răspundere a întreprinderii, cu privire la respectarea cerințelor de 
eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis cf. Art. 7 din Schema de ajutor de 
minimis (conform modelului de mai jos) - original 

 
c. Actele constitutive ale întreprinderii (act constitutiv/ statut, certificat înregistrare - CUI,  

certificate constatatoare scurte, de la infiintare, Rezolutia, Certificat constatator extins/ 
Furnizare informatii Registrul Comerțului, Extras de cont curent)  - copie conform cu 
originalul 
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Anexa 4 la Contractul de subvenție 

Declarație pe propria răspundere a întreprinderii 

cu privire la respectarea cerințelor de eligibilitate pentru acordare a ajutorului de 
minimis conform Art. 7 din Schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII 

NEETs” 

Subsemnatul,................................................................................................... 

Reprezentant legal al SC................................................................................. 

Declar pe propria răspundere următoarele: 

(1) Intreprinderea este legal constituită în România și își desfășoară activitatea în România; 

(2) Intreprinderea nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un 
judecător sindic, nu are nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor 
aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate 
anterior, reglementate prin lege; 

(3) Intreprinderea nu înregistrează datorii publice şi şi-a plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte 
contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în 
vigoare; 

 (4) Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata 
în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-
profesionale; 

 (5 Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru 
fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

(6) Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 

(7) Reprezentantul legal al întreprinderii este direct responsabil de pregătirea şi 
implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi 
finanţat; 

(8) Intreprinderea nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare 
a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu 
piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

(9) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu 
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu 
depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice 
care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se 
aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă 
ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare. 
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Data 

Nume și prenume reprezentant legal  

Semnătura  

Ștampila  


