
ANEXA XI          

 

 

Declaraţie1 privind conformitatea cu reglementările aplicabile ajutorului de stat 
şi rezultatelor gratuităţii proiectului pentru Beneficiarii /partenerii români                

în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Comun  
România – Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013 

 

 
Subsemnatul …………………………………………………........................... (nume, 
prenume), în calitatea mea de reprezentant legal al ................................ 
(numele, adresa şi numărul TVA al instituţiei), acţionând în calitate de Beneficiar / 
Partener, având cunoştinţă de faptul că falsul în declaraţii reprezintă o infracţiune 
în baza Codului Penal, declar prin prezenta că: 

 Acţiunea comună “………………………………” (titlul Acţiunii comune) nu creează 
un avantaj economic unei anumite societăţi; 

 Toate studiile şi alte rezultate ale acţiunilor de cercetare şi dezvoltare fără 
investiţii, create prin şi/sau rezultând din Acţiunea comună, vor fi puse în 
mod gratuit la dispoziţia tuturor persoanelor fizice sau juridice interesate, 
în mod nediscriminatoriu; 

  Toate rezultatele Acţiunii comune, obţinute sub responsabilitatea mea, vor 
fi gratuite pentru publicul general şi vor fi dispuse într-un spaţiu /într-o 
zonă publică, asigurând accesul publicului la acestea; 

  Toate cheltuielile prevăzute în Acţiunea comună, pentru a căror 
implementare sunt responsabil, vor fi realizate în conformitate cu cadrul 
legal aplicabil achiziţiei publice; 

 
Subsemnatul accept faptul că finanţarea nu poate produce nicio circumstanţă, 
profit sau venit pentru mine. Profitul este definit în cazul unei finanţări pentru o 
Acţiune comună, ca surplus de sume efectiv primite, ce depăşesc costurile efective 
ale respectivei Acţiuni comune, atunci când solicitarea este efectuată pentru plata 
soldului. 

În toate cazurile, operaţiunile financiare sunt efectuate la valorile pieţei. 

Declar, de asemenea, prin prezenta, faptul că mă voi supune monitorizării continue 
efectuate de către Autoritatea de Gestionare în Comun, în legătură cu respectarea 
regulilor privind ajutorul de stat. 

Semnat de către reprezentantul legal, în numele Beneficiarului /partenerului: 

Numele 
 

 

Semnătura, ştampila 
 

 

Funcţia 
 

 

Data 
 

 

 

                                                 
1 Această declaraţie trebuie să fie prezentată de către toţi solicitanţii şi partenerii care îşi au sediul şi sunt 
înregistraţi în România. 


