Anexa nr. 2
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/a __________________, 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 și asupra lui nu este aplicat sechestru.
b. În activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu am încălcat dispoziţiile legale
privind protecţia mediului şi nu susțin financiar activităţi cu efect negativ asupra
mediului;
c. 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/informații,
pe care, la solicitarea AEE, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul
Regulamentului Programului. Sunt de acord să finanţez partea ce îmi revine din
valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum şi toate costurile
neeligibile/suplimentare necesare implementării proiectului;
d. Confirm că imobilul, obiect al proiectului propus, se află în afara ariei de acoperire a
rețelelor de distribuție centralizată a energiei termice.
e. Mă angajez să menţin în funcţiune instalaţiile pentru care se acordă finanţare pentru o
perioadă nu mai mică de 12 luni;
f. Sunt de acord ca reprezentanţii autorităţii sau instituţiei desemnate de autoritatea
centrală cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să monitorizeze și
să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite în vederea constatării
funcționalității echipamentului la locul instalării;
g. Am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată, falsă sau incompletă a datelor şi
informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente
cuprinse în dosarul de finanţare, sau neprezentarea informațiilor/documentelor solicitate
suplimentar - va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau,
ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Programului;
h. Nu înregistrez obligaţii restante la bugetul public național.
Subsemnatul/a, 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 prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte

documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele
furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.
Prin semnarea prezentei, confirm că am înţeles şi am însuşit conţinutul integral al cererii de
finanţare și prevederile Regulamentului Programului.
Totodată, accept prin libera voință – prelucrarea datelor cu caracter personal de către AEE în
scopul colectării, înregistrării, stocării, păstrării și verificării datelor/informațiilor prezentate.

NPP solicitantului ___________________

Semnătura __________________/L.Ș/

