
Anexa nr. 3 la Ghidul de finanţare 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 

Subsemnatul/subsemnata ..................…………………………………............., declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele: 
a) imobilul în/pe care se realizează investiţia nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică; 
b) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu am încălcat dispoziţiile legale privind protecţia 
mediului şi nu sponsorizez activităţi cu efect negativ asupra mediului; 
c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire 
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire 
(programul) nu fac obiectul unui alt program de finanţare; 
d) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză şi selectare a proiectului, poate apărea ca 
necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză, mă 
oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul Ghidului de finanţare a Programului; 
e) sunt de acord să finanţez partea ce îmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum şi 
toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului; 
f) mă angajez să menţin în funcţiune instalaţiile pentru care se acordă finanţare pentru o perioadă de minim un 
an; 
g) sunt de acord ca reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu sau ai instituţiilor desemnate de 
autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării 
banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite; 
h) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru 
scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare; 
i) respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniul protecţiei mediului; 
j) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în cererea 
de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia 
ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul 
Programului; 
k) nu înregistrez obligaţii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte localităţi decât cea pe raza 
căreia am domiciliul. 
l) nu am mai aplicat pentru acelaşi imobil şi nu am mai depus o altă cerere de finanţare care să fi fost 
acceptată în cadrul acestei sesiuni. 
 
Subsemnatul/subsemnata, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în 
scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am 
furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea 
de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că 
datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete. 
Prin semnarea prezentei, confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul cererii de finanţare. 
 

Numele şi prenumele solicitantului ___________________________________ 
Semnătura _________________ 

 
 
 


