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DECLARATIE REFERITOARE LA FIRMA IN DIFICULTATE

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI, BI, seria <seria> nr. <nr.>,
eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de
<organismul emitent>, în calitate de <persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea>
al <denumirea completă a organizaţiei solicitante>,
Cunoscand prevederile din Îndrumările Comunităţii cu privire la ajutorul de stat pentru
salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul Oficial 2004/C 244/02) si
anume:
“Art.2, (2) În mod concret, o întreprindere este considerată ca fiind în dificultate, în
principiu şi indiferent de mărimea ei, în următoarele împrejurări:
a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult
de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele
12 luni; sau
b) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat
pentru datoriile întreprinderii, atunci când 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 s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau
c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte
condiţiile pentru a fi supuse unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura
reorganizării judiciare şi a falimentului” si a executarii silite.
(3) Chiar dacă nici una din condiţiile prevăzute la alin. 2 nu este îndeplinită, o
intreprindere poate totuşi să fie considerată în dificultate, mai ales dacă suntem în
prezenţa caracteristicilor obişnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, precum
creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea volumului stocurilor,
supracapacitate de producţie, scăderea fluxului de numerar, creşterea datoriilor,
creşterea sarcinilor financiare şi scăderea sau dispariţia valorii activului net.”
Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală in vigoare, declar pe
propria răspundere că societatea ............................................. in calitate de potentiala
beneficiara a Programului National de Dezvoltare Rurala nu este in dificultate in
intelesul prevederilor Îndrumările Comunităţii cu privire la ajutorul de stat pentru
salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul Oficial 2004/C
244/02).
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