
	
	
	

	
	
	
	

	
CERERE	DE	FINANŢARE	

	
Denumire	ajutor	de	minimis:	”Schema	de	ajutor	de	minimis	pentru	sprijinirea	IMM-urilor	din	
municipiul	Sfântu	Gheorghe,	județul	Covasna,	sesiunea	.....			”	
	
Solicitant:	 	
Sediul	social	al	solicitantului:	 str.	...............................................................,	nr.	.....,	bl.	....,	sc.	.....,	ap.	

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

CUI/CIF:	...................................................	
Nr.	Reg.	Comerțului:	......................................................	

Date	 de	 contact	 ale	
solicitantului:	

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

Reprezentantul	 legal	 al	
solicitantului:	

	

Împuternicitul	 solicitantului,	
desemnat	 pentru	 obținerea	
finanțării:	

	

TOTAL	CHELTUIELI	ELIGIBILE	(estimative)*,	**	 	
Notă:		
*	Nu		sunt		operațiuni	eligibile	și		nu		se		finanțează		cheltuielile	efectuate		înainte		de	depunerea		cererii		de		finanțare,		cu		excepția		
cheltuielilor		de	la	art.8	alin.	(1)	lit.	p	și	t	ale	Schemei	de	ajutor	de	minimis,	suportate		în		anul	depunerii	cererii	de	finanțare.	
**	 TVA	 este	 eligibilă	 numai	 în	 cazul	 solicitantului	 care	 nu	 este	 înregistrat	 în	 scopuri	 de	TVA	 la	momentul	 depunerii	 cererii	 de	
finanțare.	
	
	
Declarăm	 pe	 propria	 răspundere,	 cunoscând	 sancțiunile	 penale	 cu	 privire	 la	 falsul	 în	
declarații,	că	la	momentul	depunerii	cererii	de	finanțare:	
	
[			]	suntem	înregistrați	în	scopuri	de	TVA;	
	
[			]	nu	suntem	înregistrați	în	scopuri	de	TVA.	
	
Valoarea	maximă	a	ajutorului	de	minimis,	stabilit	de	solicitant	în	conformitate	cu	prevederile	
Schemei	de	ajutor	de	minimis	pentru	sprijinirea	 IMM-urilor	din	municipiul	Sfântu	Gheorghe,	
județul	Covasna:	............................	RON,	astfel	cum	rezultă	din	tabelul	Anexa	nr.1	la	prezenta	
cerere	de	finanțare.	

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

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

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

Comisia	mixtă	de	validare,	întrunită	
în	ședința	din	data	de	......................	
	
APROBĂ/RESPINGE	
	
prezenta	cerere	de	finanțare.	
	
	
.......................................................	
EDLER	András-György	-	
Președintele	comisiei	



	
	
Anexăm	următoarele	documente:	
	
Nrc.	 Denumire	anexă	 Atașat	

(DA/NU)	
1.	 Certificat	de	atestare	fiscală	privind	îndeplinirea	obligațiilor	de	plată	

către	 bugetul	 local	 al	 Mun.Sf.Gheorghe,	 în	 original	 sau	 în	 copie	
legalizată,	eliberat	în	condițiile	legii,	inclusiv	pentru	punctele	de	lucru	
din	Mun.Sf.Gheorghe.	

	

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

	

3.	 Declarație	 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	Concurenței	sau	a	Comisiei	Europene	sau,	în	cazul	în	care	
au	 făcut	 obiectul	 unei	 asemenea	 proceduri,	 aceasta	 a	 fost	 deja	
executată	și	creanța	integral	recuperată.	

	

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

	

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

	

6.	 Împuternicire	 de	 reprezentare	 și/sau	 de	 semnare	 electronică,	
dată	de	 reprezentantul	 legal	 al	 întreprinderii	 solicitante,	dacă	este	
cazul.	

	

7.	 Copia	documentului	de	 identitate	 a	persoanei	 împuternicite	pentru	
obținerea	 finanțării	 de	 minimis	 și/sau	 a	 personaei	 împuternicite	
pentru	semnare	electronică,	dacă	este	cazul.	

	

8.	 Copii de pe actele de identitate (pentru rezidenții în România 
obligatoriu Carte de identitate) ale tuturor asociaților/acționarilor 
solicitantului, care dețin cel puțin 25% din părțile sociale/acțiunile 
solicitantului precum	și	copii	de	pe	actele	de	identitate	(pentru		
rezidenții	 	 în	 	 România	 	 obligatoriu	 	 Carte	 	 de	 identitate)	 ale	
administratorilor	solicitantului.	

	

9.	 Declarație	pe	proprie	răspundere,	privind	numărul	mediu	de	salariați	
pe	anul	n-2	și	anul	n-1.	

	

10.	 Declarație	 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	și	restructurarea	întreprinderilor	în	dificultate	
(publicate	 in	 Jurnalul	 Oficial	 al	 Uniunii	 Europene	 nr.	 C	
244/01.10.2004).	

	

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

	

Nr.	
declarații:	
...................	

12.	 Copia	situațiilor	financiare	anuale	aferente	anului	n-2	(n	fiind	anul	în	
care	 se	 solicită	 ajutorul	 de	 minimis),	 împreună	 cu	 dovada	 de	
depunere.	

	

	
Data:	 .......................	 	 	 	 																					 Semnătura,	


