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CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU  Anexa nr. 2 la contractul pentru punerea în aplicare a 

schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 

operatorilor aerieni în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID - 19 

 

 

DECLARAȚIE 

Denumirea companiei......................................................................................................., 

adresa .......................................................................................................................................... 

telefon.............................., fax …………………………………………………………………. 

 E-mail...............................................Data înregistrării companiei 

……………………………………………………………......................................................... 

Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului............................................................. 

Codul de identificare fiscală......................................................................................................... 

nr. certificat european de operator aerian (AOC)......................................................................... 

 Subsemnatul (a).........................................................................................................................., 

identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ............... nr.....................................,eliberat (ă) de ..................... 

............................................. la data de ........................................, cu domiciliul în 

localitatea................................................................, str............................................................... 

............................................., nr...........................,bl........................., sc.................., ap.............., 

sector/județul.........................................., funcția…………………, în calitate de reprezentant 

legal al companiei........................................................................................................., declar: 

  Nu am beneficiat de alte ajutoare de stat acordate în conformitate cu dispozițiile secțiunilor 

specifice ale diferitelor secțiuni ale Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19; 

 Am beneficiat de alte ajutoare de stat acordate în conformitate cu dispozițiile secțiunilor 

specifice ale diferitelor secțiuni ale Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 în valoare totală de 

............................... EUR. 

 Nu am beneficiat de alte ajutoare acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din 

Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 

economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19; 
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 Am beneficiat de alte ajutoare acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din 

Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 

economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 iar sprijinul total primit este în cuantum 

de ........................................ EUR. 

 

 Nu am mai beneficiat de ajutor de minimis sau alt ajutor care intra în domeniul de 

aplicare al Regulamentului 651/2014  al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

  Am beneficiat de ajutor de minimis / ajutor care intră în sfera de aplicare a 

reglementărilor de minimis sau cu ajutorul care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului 

651/2014  al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere 

sunt corecte și complete. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 

Numele și prenumele…………………………………………………………………………… 

Funcția………………………………………………………………………………………….. 

Semnătura autorizată a solicitantului………………………………………………………….. 

Data semnării…………………………………………………………………………………… 


