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Anexa 14 

 

     DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE  
 

 

Solicitantul _______________________________________________, prin reprezentant legal 

________________________________, in vederea obtinerii unei asistente financiare 

nerambursabila prin programul FEADR pentru proiectul intitulat ______________________ 

________________________________________________________________, aferent masurii 

M1/2A – Investii în modernizarea sectorului vegetal şi zootehnic, în paralel cu respectarea 

principiilor dezvoltării durabile, cunoscand prevederile legii penale cu privire la falsul in 

declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele: 

        Nu creez, in mod artificial, conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in 

cadrul masurilor PNDR 2014‐2020 si imi asum faptul ca, in situatia in care, in orice etapa 

de derulare a proiectului pentru care solicit finantare, se constata crearea de conditii 

artificiale, proiectul va fi declarat neeligibil si se va proceda la recuperarea sprijinului 

financiar, daca s‐au efectuat plati. 

  Ma angajez sa particip la să participe la unul din cursurile realizate pe măsura 

M5/1A „Formare, informare şi diseminare de informaţii pentru persoanele active din 

domeniul agricol”;    

  Ma angajez ca prin proiectul sa creez ____ locuri de munca (se introduce numarul 

de locuri de munca create);    

 Proiectul pentru care solicit finantare la nivelul Grupului de Actiune Locala „De la 

Sai la Calmatui”: 

A fost depus in cadrul altei masuri din PNDR si se afla in evaluare/a fost declarat 

eligibil. 

A fost depus in cadrul altei masuri din PNDR, dar a fost fost retras/ neconform/         

neeligibil/ respins/ neadmis la finantare. 

 Nu a fost depus in cadrul altei masuri din PNDR. 

  Daca proiectul pentru care solicit finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune 

Locala „De la Sai la Calmatui” va fi selectat, ma angajez sa informez GAL cu privire la 

sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, pentru toate cererile de plata 

aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea plații, 

in termen de maximum 5 zile. 

  Daca proiectul pentru care solicit finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune 

Locala „De la Sai la Calmatui”  va fi selectat, ma angajez sa furnizez Asociatiei Grupul de 

Actiune Locala „De la Sai la Calmatui” orice document sau informatie in masura sa ajute la 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului. 

 Declar ca proiectul contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013: 
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Inovare DA 

  NU 

* În cazul în care se bifează DA, se va detalia modul în care se respectă acest criteriu și se 

va face referire la paginile din documentația depusă care susțin prezenta declarație 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Mediu  DA 

  NU 

 

* În cazul în care se bifează DA, se va detalia modul în care se respectă acest criteriu și se 

va face referire la paginile din documentația depusă care susțin prezenta declarație 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Reprezentant Legal (Nume/prenume)________________________ 

Semnătura __________________ 

Data: ________________________________ 


