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Formular 2 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CU PRIVIRE LA INDEPLINIREA CRITERIILOR DE 

ELIGIBILITATE 

 

Societatea ............................................... („Societatea”), 

reprezentata prin ......................................... declara pe propria 

raspundere urmatoarele: 

 

1. Societatea (i) nu este în stare de faliment ori lichidare; (ii) nu are 

afacerile administrate de un judecator-sindic; (iii) activitatea sa comerciala 

nu este suspendata sau nu face obiectul unui aranjament cu creditorii; (iv) nu 

este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; (v) nu 

indeplineste criteriile prevazute de lege pentru initierea procedurii 

insolventei la solicitarea creditorilor. 

2. Societatea declara ca principala sa activitate generatoare de venituri nu are 

ca obiect niciunul din urmatoarele domenii de activitate si se angajeaza, 

irevocabil si neconditionat, ca pe perioada creditarii sa nu desfasoare 

activitatea principala in niciunul din urmatoarele domenii de activitate: 

 

a) productia si comercializarea de produse, sau orice activitate considerata 

ilegala, in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania. Clonarea umana 

pentru scopuri de reproducere este considerata o activitatea economica ilegala 

in toate cazurile, pentru finantarile garantate in temeiul conventiei incheiate 

intre Banca si Fondul European de Investitii; 

b) productia si comercializarea de produse din tutun, bauturi alcoolice 

distilate si alte produse asociate; 

c) comercializarea si productia armelor si munitiilor de orice fel; 

d) cazinouri, pariuri si alte intreprinderi cu activitate similara; 

e) cercetarea si dezvoltarea de aplicatii tehnice care se refera la programe de 
date electronice sau solutii destinate in special (i) sustinerii oricarei 

activitati din cele mentionate la lit. (a) – (d) de mai sus, precum si a 

activitatilor care constau in cercetarea si dezvoltarea de aplicatii tehnice 

care se refera la programe de date electronice sau solutii destinate pariurilor 

facute pe internet sau pentru cazinouri online sau pentru pornografie sau care 

(ii) sunt destinate sa permita ca intr-un mod ilegal sa se acceseze retele 

electronice de date sau descarcarea de date electronice; 

f) activitati de cercetare si dezvoltare ce implica clonarea umana in scop 

terapeutic sau de cercetare si/sau producerea de organisme modificate genetic1. 

                                                 
1 Desfasurarea acestor activitati este considerate acceptabila de catre Banca in masura in care 

Societatea poate furniza asigurari considerate adecvate de catre Banca in legatura cu respectarea 

atat a cadrului legal cat si a reglementarilor specifice acestui tip de activitate dovedind faptul 

ca Societatea a mitigat problemele de ordin legal si/sau etic aferente clonarii umane in scop 

terapeutic sau de cercetare si/sau producerea de organisme modificate genetic. 
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3. Societatea declara ca nu intreprinde niciun tip de activitate interzisa de 

legislatia in vigoare la nivel national, european sau international, inclusiv 

Carta Drepturilor Fundamentala a Uniunii Europene sau Conventia Europeana a 

Drepturilor Omului ( precum si toate protocoalele de amendare a acestei 

conventii).  

4. Societatea declara ca nu a fost finantata anterior prin programul Factory by 

Raiffeisen Bank pentru acelasi proiect, respectiv pentru aceeasi idee de afaceri. 

5. Societatea declara ca participarea la programul Factory by Raiffeisen Bank nu 

urmareste acoperirea prin finantare a cheltuielilor deja sustinute de alte 

granturi sau concursuri de finantare. 

Date de identificare a reprezentantului legal 

 

Subsemnatul(a),.........................................., identificat(a) cu 

B.I./C.I. seria ........ nr. ................, eliberat(a) de .................. 

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

............................, str. .............................. nr. ........, 

bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judetul ......................, 

functia .........................................., in calitate de reprezentant 

legal al ..........................................., declar pe propria 

raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezenta declaratie 

sunt corecte si complete. 

Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in 

scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii. 

 

Numele si prenumele ........................................................ 

 

Functia ............................................ 

 

Semnatura autorizata a solicitantului .......................... 

 

Data semnarii ....................... 
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