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Anexa 7  - Declaraţii 

 

În funcţie de tipul organizaţiei, fiecare entitate parteneră în consorţiu trebuie să 

completeze şi să transmită următoarele declaraţii: 

 

Nr. 

Anexa 
Denumire Anexa 

Tipul entității care trebuie să 

completeze 

7.1 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în 

categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi  

mari 

Entitățile care sunt beneficiarele 

ajutorului de stat  -  întreprinderi 

7.2 Declaraţie privind încadrarea în definiția 

organizaţiei de cercetare 

Entitățile care se declară 

organizație de cercetare 

7.3 Declaraţie pe propria răspundere privind  

eligibilitatea întreprinderii 

Entitățile care sunt beneficiarele 

ajutorului de stat 

7.4 Declaraţie pe propria răspundere privind  

eligibilitatea organizaţiei de cercetare 

Organizațiile de cercetare 

7.5 Declaraţie în vederea certificării efectului 

stimulativ  

Contractorul 

7.6 Declaraţie privind validarea criteriilor de 

eligibilitate privind participarea întreprinderii 

Contractorul  

7.7 Declarație privind nefinanțarea din alte surse 

 

Contractorul  

7.8 Declarație privind angajamentul susţinerii din 

surse proprii a proiectului 

Contractorul  

 

În afara declaraţiilor pe propria răspundere, Autoritatea Contractantă își rezervă 

dreptul de a solicita documente justificative care să ateste realitatea acestora. 
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ANEXA 7.1 -      Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici, mijlocii şi mari 

 
I. Date de identificare a întreprinderii 

 Denumirea întreprinderii 

 Adresa sediului social 

 Cod unic de înregistrare 

 Numele şi funcţia (director general sau echivalent) 

II. Tipul întreprinderii 

  Întreprindere autonomă – Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 

calculelor efectuate conform legii 346/2004 cu modificările şi  completările ulterioare   

  Întreprindere parteneră – Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 

calculelor efectuate conform legii 346/2004 cu modificările şi  completările ulterioare   

  Întreprindere legată – Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 

efectuate conform legii 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare   

III.  Date utilizate pentru a stabili categoria întreprinderii *1) 

Exercițiul financiar de referinţă *2) 

Numărul mediu anual de 

salariați 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii euro) 

Active totale (mii lei/mii 

euro) 

   

Declar pe propria răspundere că ....(denumirea completă a întreprinderii).... se 

încadrează în categoria ..........(întreprindere mică, mijlocie sau mare)........., în 

conformitate cu informaţiile din prezenta declaraţie. 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

Data :..................... 

     Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi  prenumele 

Semnătura/Ştampila 

 

 

*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004 cu modificările şi  completările ulterioare. 

*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi  activele totale sunt cele 

realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.  
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ANEXA 7.2 - Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare 

 

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei de cercetare), în calitate de  ……………………………… 

(funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..……………………………. 

………………………………….. (denumirea completă a organizaţiei de cercetare), declar pe 

proprie răspundere că următoarele condiţii sunt îndeplinite simultan:  

1. Organizaţia pe care o reprezint este organizaţie de cercetare*, după cum urmează:   

 Instituţie de învăţământ superior**;  

 Instituţie cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72), aşa cum 

reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare; 

2. Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite în activităţi de cercetare, 

diseminare sau educaţie (conform actului de constituire sau al statutului); 

3. 

 Nu există întreprinderi care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare; 

 Există întreprinderi care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare (ca 

acţionari sau ca membri), dar aceştia nu au acces preferenţial la capacităţile de cercetare ale 

organizaţiei, şi nici la rezultatele cercetării;  

4. 

 Organizaţia desfăşoară exclusiv activităţi non-economice***; 

 În afara activităţii non-economice principale, organizaţia desfăşoară şi activităţi 

economice****, dar  în bilanţ sau în balanţa cu situaţia analitică, activităţile non-economice, 

costurile şi finanţarea acestora sunt prezentate separat de activităţile economice.  

Data:  

Reprezentant legal Funcţia:  

 Numele şi prenumele 

Semnătura/Ştampila 

 Responsabil proiect partener 

 

Numele şi prenumele 

Semnătura 
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Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice 

 

Dacă una din cele patru condiţii simultane din Declaraţie nu este respectată, entitatea 

acţionează în calitate de întreprindere şi se va verifica respectarea schemei de acordare a 

ajutorului de stat. 

*) “Organizaţie de cercetare” este o entitate, indiferent de statutul sau legal (de drept public 

sau privat) sau de modalităţile de finanţare, al cărei scop principal este de a conduce activităţi 

de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, şi de a 

disemina rezultatele sale prin publicaţii, educaţie, sau activităţi de transfer tehnologic. Toate 

profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în aceste activități, diseminarea rezultatelor 

sau activitatea de educație. Întreprinderile care pot exercita o influenta asupra unei astfel de 

organizații, în calitate de, spre exemplu, acționari sau membri, nu vor beneficia de acces 

preferențial la capacitățile de cercetare ale acestei entități sau la rezultatele cercetării generate 

de aceasta. 

**) Inclusiv spitalele clinice şi  universitare definite in Legea spitalelor nr 270/2003 cu 

modificările şi  completările ulterioare după cum urmează. Spitalul clinic este spitalul care are 

in componenta cel puțin doua clinici universitare in specialități diferite, care desfășoară 

asistenta medicala, activitate de învățământ şi  cercetare științifica medicala şi  de educație 

medicala continua. Spitalul universitar este spitalul organizat in centre universitare medicale, 

in structura căruia toate secțiile de specialitate sunt secții clinice şi  sunt incluse in structura 

clinicilor universitare. Secțiile clinice sunt secțiile de spital in care se desfășoară activități de 

învățământ universitar. Clinica universitara are in structura ei una sau mai multe secții clinice. 

***) Prin activităţi non-economice se înțeleg:  

- Activităţi educaţionale pentru perfecționarea resurselor umane;  

- Activităţi CD independente sau în colaborare, pentru extinderea şi mai buna înţelegere a 

cunoștințelor;  

- Diseminarea rezultatelor cercetării; 

- Activităţi de transfer tehnologic (vânzarea de licenţe, crearea de spin-off-uri sau alte forme 

de management al cunoaşterii, create de organizaţiile de cercetare), dacă sunt de natură 

internă, şi toate veniturile din aceste activităţi sunt reinvestite în activităţile principale ale 

organizaţiei de cercetare. Prin “natura internă” se înțeleg situaţiile în care managementul 

cunoașterii în cadrul organizaţiilor de cercetare este realizat fie de un departament al acesteia, 

fie de altă formă de organizare subordonată organizaţiei de cercetare în cauză, sau în 

colaborare cu altă organizaţie de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la terţi, prin 

achiziţii publice, nu afectează  natura internă a acestor activităţi. 

****) Contractele cu industria, activităţile de consultanţă şi de închiriere a infrastructurii sunt 

activități economice. 
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ANEXA 7.3 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii  

 

 Certificăm pe proprie răspundere că .......(denumirea completă a întreprinderii)......: 

- nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată şi nu are 

plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; 

- nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale să nu sunt administrate de 

către un judecător sindic, activităţile sale comerciale nu sunt suspendate sau nu sunt 

într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

- nu a încălcat în mod grav prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior 

cu o autoritate contractantă; 

- nu a făcut declarații inexacte, cu privire la informaţiile solicitate de o autoritatea 

contractantă, în vederea selectării contractorilor; 

 Certificăm pe proprie răspundere că ........................................ (se va scrie denumirea 

completă a întreprinderii) nu se află în dificultate, şi anume: 

a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, pentru care se constată pierderea a 

mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din acest 

capital în ultimele 12 luni; 

b) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi răspund nelimitat de 

datoriile întreprinderii şi se constată că s-a pierdut mai mult de jumătate din 

capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi  mai 

mult de un sfert din acest capital  în decursul ultimelor 12 luni; 

c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, se constată că respectiva 

întreprindere întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională privind 

procedura insolvenţei; 

 Certificăm pe proprie răspundere că .................................. (se va scrie denumirea 

completă a întreprinderii) nu a fost obiect al 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 au făcut obiectul unei astfel 

de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv 

dobânda de recuperare aferentă. 
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 Certificăm pe proprie răspundere că în cazul în care se constituirii unui consorțiului, 

nu pot exista întreprinderi care să exercita influențe asupra coordonatorului, ca 

acționari sau membri. 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

 

 

Data: 

Reprezentant legal  

Funcția 

Numele şi  prenumele 

Semnătura 

Ștampila 

 

Director de proiect/ Responsabil 

proiect partener 

Numele şi prenumele 

Semnătura 
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ANEXA 7.4 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea 

organizaţiei de cercetare 

 

Declarăm pe proprie răspundere că .......(denumirea completă a organizaţiei)...... nu este 

declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată şi nu are plăţile / conturile blocate 

conform unei hotărâri judecătoreşti. 

De asemenea, unitatea nu se face vinovată de: 

- declaraţii inexacte, cu privire la informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în 

vederea selectării contractorilor; 

- încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o 

autoritate contractantă. 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

 

 

Data: Reprezentant legal 

 Funcţia: 

 Numele şi  prenumele 

Semnătura 

Ștampila 
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ANEXA 7.5 - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal), în calitate de  ……………………………… (funcţia reprezentantului 

legal) al ……..…………………………….(denumirea  completă a întreprinderii solicitante), 

declarăm pe proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul 

proiectului cu titlul:   “............................................................................................. ”, depus la 

Competiţia Program INOVARE modulul 5 - 2012, nu au fost demarate înainte de depunerea 

ofertei de proiect la UEFISCDI.  

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

 

Data: 

Reprezentant legal  

Funcția 

Numele şi  prenumele 

 

Director de proiect/  

Numele şi  prenumele 

Semnătura 
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ANEXA 7.6 - Declaraţie privind validarea criteriilor de eligibilitate privind participarea 

întreprinderii 

 

Subsemnatul ................, reprezentant legal al ....................................... cu sediul în 

..........................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice (art. 292 din Codul Penal), că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  

 Subsemnatul…………… declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc propunerea de 

proiect, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai UEFISCDI, cu sediul 

în Str. Mendeleev nr. 21-25, București, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 

cu activitatea noastră. 

SC……..... are numărul de înregistrare la registrul comerţului 

………………................... si codul fiscal ........................................... 

Profitul net pentru ultimul exerciţiu financiar declarat în situaţiile financiare este de 

............................ lei. 

Media profitului net pentru ultimii trei ani este de .................................... lei conform 

datelor : 

Nr. crt. Anul  Valoare lei 

1 n-2  

2 n-1  

3 n  

Media pentru ultimi trei ani  

 

 
 

 

 

 

 

 

Data:         Reprezentant legal 

        Funcția: 

Numele şi  prenumele 

Semnătura 

Ștampila 
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ANEXA 7.7- Declarație privind nefinanțarea din alte surse 

 

Declarăm pe proprie răspundere că activităţile şi  lucrările din cadrul proiectului cu titlul: “ 

............................................................................................. ” depus la Competiţia Program 

INOVARE modulul 5 - 2012 -  organizată de UEFISCDI, nu sunt şi  nu au fost finanţate 

din alte surse bugetare.   

 

 

 

Data: 
 

Reprezentant legal 

Funcția: 

Numele şi  prenumele 

Semnătura 

Ștampila 

 

  

Director de proiect 

Numele şi  prenumele 

Semnătura 
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ANEXA 7.8 

 

Declarație privind angajamentul susţinerii din surse proprii 

 

 

 

Se aprobă participarea în cadrul proiectului.......... (cod proiect, titlu/ acronim ).................. 

depus de ................................................(denumirea completă a întreprinderii)............ depus la 

Competiţia Program INOVARE modulul 5 - 2012 cât şi asigurarea finanţării din surse proprii 

necesare implementării proiectului anterior menţionat. 

 

 

 

 

Data: 
 

Reprezentant legal 

Funcția: 

Numele şi  prenumele 

Semnătura 

Ștampila 

 


