
 
 

Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Antreprenoriatului și Turismului nr. ...../.......... 

 

 

Nr. ………/………………. 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
a beneficiarului ajutorului de minimis 

 

 

 Subsemnatul/a ……………………………………………, identificat/ă cu cartea de identitate 

seria……., numărul …….…………………, eliberată la data de……………………., de 

către………………..,având calitatea de reprezentant legal/împuternicit al operatorului economic  

………………………………………………………………………., am solicitat înscrierea în Program în scopul 

decontării sumelor aferente sejururilor/circuite  finalizate în trim….……, și declar pe propria 

răspundere, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis, că 

S.C._________________________________________este singura societate cu care particip ca și 

beneficiar al ajutorului de minimis și că aceasta  respectă regula privind cumulul ajutoarelor 

situate sub pragul de minimis admis. 

 Totodată, declar pe propria răspundere că operatorul 

economic………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

la data depunerii cererii de înscriere pentru decontarea sumelor aferente 

sejururilor/circuitelor  finalizate în trim ………………………:  

a) nu are datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru 

toate punctele de lucru, 

b) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  

închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității, 

 c)  nu a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană, alt furnizor de 

ajutor de stat, Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în 

cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța 

integral recuperată, cu penalități aferente, 



 
d) a avut activitate de incoming în anul calendaristic anterior _______de _______ turiști 

străini*i. 

De asemenea, înţeleg şi sunt de acord cu toate condiţiile stabilite prin prezenta Schema 

de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii 

de incoming şi îmi asum sancţiunea nerespectării acestora. 

 Cunosc prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii şi îmi asum consecinţele 

juridice ce decurg din declararea unor date sau situaţii neconforme cu realitatea. 

 

 

 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic  

Semnătura…………………………………….. 

Data prezentării declarației…………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i (trebuie sa fie mai mare de 200 de turiști străini) 

 


