
  

 

 

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE   
 

privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de 
menținere a criteriilor de eligibilitate  

 
Prin prezenta declarație, subsemnatul ______________________________________________ 

(nume, prenume) 
 

în calitate de __________________________________________________________________ 
(funcția de administrator/reprezentant legal)  
 

al companiei __________________________________IDNO ___________________________,  
                             (denumirea companiei solicitante) 
 
care solicită înregistrarea pentru a participa la misiunile de afaceri (B2B) în cadrul Programului 
Agenției de Investiții din Republica Moldova „Export Missions” (Misiuni de afaceri pentru 
export), cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații: 

 
1. Declar că toate informațiile prezentate precum și documentele anexate la dosar sunt 

veridice și mă angajez să respect condițiile prevăzute în Regulament cu privire la criteriile 

de selecție a companiilor beneficiare ale programului „Export missions” (în continuare 

Regulament) și să furnizez periodic la cererea colaboratorilor Agenției documentele 

justificative necesare. 

2. Declar că _____________________________________ (denumirea completă a întreprinderii) nu se află 

în proces insolvabilitate sau lichidare. 

3. Declar că la data depunerii cererii, ___________________________(denumirea completă a întreprinderii) 

are cel puțin doi ani de activitate economică. 

4. Declar că ____________________________________________(denumirea completă a întreprinderii)   

realizează constant exporturi în ultimii doi ani (2019-2020). 

5. Declar că _____________________________________________(denumirea completă a întreprinderii) 

este o întreprindere locală (sau cu capital majoritar local) sau mixtă (capital local și străin) și 

că este o companie privată - cu capital total sau majoritar privat. 

6. Declar că _________________________(denumirea completă a întreprinderii) este o „întreprindere mică 

și mijlocie” conform Legii nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;  



  

 

7. Declar că ___________________________________________(denumirea completă a întreprinderii) 

la momentul depunerii Cererii nu are restanțe la bugetul public național, inclusiv: plăți de 

bază, majorări de întârziere, amenzi și penalități. 

8. Declar că sunt de acord ca datele de contact și informațiile despre suport vor fi transmise 

evaluatorilor și auditorilor în cadrul procesului de monitorizare și evaluare. 

9. Declar că adresa electronică indicată în cererea este veridică, funcțională și verificată de 
către subsemnatul cel puțin o dată pe săptămână și accept ca toată informația livrată de 
către Agenție la poșta electronică să fie consideră oficială și recepționată, iar în cazul 
modificării acesteia mă oblig să anunț Agenția. 

10. Declar că cunosc prevederile art. 324 și 325 din Codul penal. 

Angajamente: 

1. Să accept participarea în activități de comunicare și promovare ale Programului în sursele 

mass media și rețele sociale, coordonate de Agenția de Investiții. 

2. Eprimarea consimțământului (prin semnarea prezentei declarații) ca datele cu caracter 
personal solicitate pentru derularea Programului să fie stocate, prelucrate și utilizate de 
către Agenția de Investiții și consultantul Programului în conformitate cu prevederile Legii 
nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

3. Asumarea obligației privind  raportarea rezultatelor obținute în urma participării la 

Program, conform termenilor prestabiliți – 3/9/12 luni. 

4. Să deleg personal pentru participarea la doua misiuni de B2B.1   

5. În cazul în care nu respect angajamentele asumate prin prezentul document, sunt de acord 

cu excluderea _____________________ (denumirea completă a întreprinderii), din prezentul Program 

sau/și alte programe implementate de Agenție. 

 

 ____________________                               ________________________________________  

Data                                                                   Semnătura solicitantului/reprezentantului legal     

E-mail______________________________________________  (se completează obligatoriu) 

 
1 Programul prevede participarea Beneficiarului la două misiuni B2B pe piețe de export diferite. 


