
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind aprobarea Programului ,Sustinem sectorul cultural independent in Bucure~ti" 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti nr. 5142/13.07.2021 si raportul de specialitate al Directiei Cultura, 
lnvatamant, Turism nr. 4267/06.0i2021; ' 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante !?i credite externe nr. 
128/15.07.2021 , avizul Comisiei de cultura, culte si educatie civica, relatii 

' ' ' internationale si relatia cu societatea civila nr. 38/15.07.2021 si avizul Comisiei 
' ' ' t 

juridice ~i de disciplina nr. 280/19.07.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

Tinfmd seama de: 
' - Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in 

contextul actualei epidemii de Covid - 19; 
- Decizia Comisiei Europene SA.62608 (2021/N)- Romania COVID-19 Ajutor 

pentru sectorul cultural independent din Bucure!?ti, comunicata prin lnfograma nr. 
N4/407/22.06.2021; 

- Adresa Consiliului Concurentei nr. 5040/04.06.2021, inregistrata Ia Primar 
General sub nr. 4309/14.06.2021 si ia Directia Cultura, lnvatamant, Turism sub nr. 

' ' ' 3639/15.06.2021; 
- Adresa Consiliului Concurentei nr. 7757/05.07.2021, inregistrata Ia Primar 

General sub nr. 5008/08.07.2021 si ia Directia Cultura, Tnvatamant, Turism sub nr. 
' ' ' 4231/09.07.2021/15.06.2021; 

Tn conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 
privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum ~i pentru 
modificarea ~i completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile !?i 
completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 odul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; ~~~1rm~J~o 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI 
H 0 TARA~ T E: 

Art.1 Se aproba Programul ,Sustinem sectorul cultural independent in 
Bucure~ti", destinat sectorului cultural independent din municipiul Bucure~ti pentru 
perioada august- decembrie 2020, conform anexei, care face parte integranta din 
prezenta hotarc3re. 

Art.2 Finantarea programului aprobat Ia art. 1 se va asigura de Ia bugetul local 
al municipiului Bucure~ti, prin bugetul alocat Directiei Cultura, invatamant, Turism; 

Art.3 Modalitatile de realizare a selectiei beneficiarilor, a decontarii cheltuielilor 
' ' aferente ajutorului ~i platile efective sunt descrise in anexa, care face parte integranta 

din prezenta hotarare ~i vor fi aprobate de catre ordonatorul principal de credite, cu 
respectarea conditiilor impuse de Comisia Europeana. 

Art.4 Direciia Cultura, invatamant, Turism cu sprijinul directiilor de profil din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure~ti vor 
aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 19.07.2021. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 

luliana - Roxana Cantea 

Bucure~ti, 19.07.2021 
Nr. 232 

SECRETAR GENERAL 
~=~AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI, 

Georgiana Zamfir 
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ANEXA Ia 

H.C.G.M.B. nr.~~ .. . / ... z...D. .. Z4 ..... . 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 

PENTRU FINANTAREA 

Programului SUSTINEM SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT iN BUCURE~TI 

I. DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. (1) Prezenta reprezinta o schema de ajutor de stat denumita Schema de ajutor de stat pentru 
finantarea Programului SUSTINEM SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT iN BUCURE~TI, destinata 
sectorului cultural independent din Municipiul Bucure~ti. 

(2) Acordarea ajutorului de stat in cadrul acestei scheme de ajutor se va face cu respectarea 
~vederilor Comunicarii Comisiei Europene Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de 

~t~rijinire a economiei in contextul actualei epidemii de Covid-19 9i a celorlalte prevederi legale de speta 
in vigoare. 

(3) Necesitatea prezentei scheme de ajutor de stat este sustinuta de nevoia culturala de urgenta 
identificata Ia nivelul Municipiului Bucure9ti. 

(4) Schema de ajutor de stat se aplica in Municipiul Bucure9ti. 

(5) UAT Municipiul Bucuresti este furnizorul si administratorul Schemei de ajutor de stat pentru 
finantarea Programului SUSTfNEM SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT iN BUCURE~TI, destinata 
sectorului cultural independent din Municipiul Bucure~ti. 

II. OBIECTIVUL ~I SCOPUL SCHEMEl 

Art. 2. Prezenta schema de ajutor de stat reglementeaza cadrul general de acordare de sprijin financiar 
nerambursabil, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din sectorul cultural 
independent din Municipiul Bucure~ti, prevazuti Ia art. 7 - 8, a carer activitate a fast afectata de raspandirea 
virusului SARS-CoV-2 sau a carer activitate specifica a fast interzisa prin ordonante militare pe perioada 
f'~-"rii de urgen~a sau ingradita pe perioada starii de alerta. 

Ill. BAZA LEGALA 

Art. 3. Prezenta schema de ajutor de stat se aplica cu luarea in considerare 9i respectarea dispoziWior 
urmatoarelor reglementari : 

a) Prevederile Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul 
actualei epidemii de Covid-19; 

b) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de 
stat, precum 9i pentru modificarea 9i completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

c) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privin Codul administrativ; cu modificarile 9i completarile 
ulterioare. 
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IV. DEFINITII 

Art. 4. in sensul prezentei scheme, urmatorii termeni se definesc astfel: 

a) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractu! de finantare nerambursabila in urma aplicarii 
procedurilor prevazute de prezenta schema de ajutor; 

b) sprijin financiar nerambursabil - sumele nerambursabile atribuite in baza prezentei scheme de ajutor 
din bugetullocal al municipiului Bucure!?ti, prin bugetul alocat Directiei Cultura, invatamant, Turism din cadrul 
Primariei Municipiului Bucure!?ti; 

c) nevoie culturala de urgenta- cerinta de produse sau servicii culturale, exprimata explicit ori implicit de 
persoane fizice sau juridice, a carei nesatisfacere poate prejudicia interesele unei comunitati. 

d) furnizor - orice entitate detinuta de stat sau care administreaza resurse ale statului sau, dupa caz, 
detinuta de catre o unitate administrativ-teritoriala sau care administreaza resurse ale unei unitati , , 
administrativ-teritoriale, care acorda intreprinderilor facilitati de natura ajutorului de stat; 

e) ajutor de stat- avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice 
forma, care denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau 
sectoare de productie, in masura in care acesta afecteaza schimburile comerciale dintre statele membre; 

f) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fara respectarea condi1iilor de acordare; 

g) intreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic sau modul de finantare, care desfa~oara o 
activitate economica (ofera bunuri sau servicii pe o piata); ( 

h) ,intreprindere in dificultate" inseamna o intreprindere care se afla in eel putin una din situatiile 
urmatoare: 

(a) in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata (alta decat un IMM care exista de eel mult 
trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de rise, un IMM aflat Ia 7 ani de Ia prima 
sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de rise in urma unui proces de 
diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul 
sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand 
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (!?i din toate celelalte elemente considerate in general ca 
facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce Ia un rezultat negativ care depaseste jumatate 
din capitalul social subscris. in sensul acest~i dispozitii, ,societate cu raspundere limitat~" 'se refera in 
special Ia tipurile de societati mentionate in anexa I Ia Directiva 2013/34/UE, iar ,capital social" include, 
daca este cazul, orice capital suplimentar. 

(b) in cazul unei societati comerciale in care eel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru 
creantele societatii (alta decat un IMM care exista de eel mult trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru 
ajutor pentru finantare de rise, un IMM aflat Ia 7 ani de Ia prima sa vanzare comerciala care se califica 
pentru investitii pentru finantare de rise in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar 
financiar selectat}, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu asa cum reiese ( 1 

contabilitatea societatii a disparut din cauza pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, ,o 
societate comerciala in care eel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele 
societatw' se refera in special Ia acele tipuri de societati mentionate in anexa II Ia Directiva 2013/34/UE. 

(c) Atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indepline!?te 
criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa Ia 
cere rea creditorilor sai. 

(d) Atunci cand intreprinderea a prim it ajutor pentru salvare !?i nu a rambursat inca imprumutul sau nu a 
incetat garantia sau a prim it ajutoare pentru restructurare !?i face inca obiectul unui plan de restructurare. 

(e) in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani : 

2. capacitatea de acoperire a 

"'ii~~ intreprinderilor care nu se aflau in dificultate Ia 31 
~~~.ij, .... ..,. ate ~ 'ficultate in perioada 1 ianuarie 2020-31 



i) Momentul acordarii ajutorului - data semnarii contratului de finantare. Conform legislatiei europene, 
momentul acordarii este momentul in care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit 
intreprinderii in temeiul legislatiei nationale aplicabile, indiferent de data Ia care ajutoarele se platesc 
intreprinderii respective. 

V. CUMULUL 

Art. 5. Masurile de ajutor temporare care fac obiectul prezentei Scheme pot fi cumulate cu alte_masuri 
acordate in baza Comunicarii Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de 
sprijinire a economiei in contextual actualei epidemii de Covid-19, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
cu conditia ca valoarea nominata totala a acestor masuri sa se situeze sub plafonul global de 1.800.000 
EURO pe intreprindere ~i cu conditia de a nu se depa~i totalul cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar 
pentru respectiva perioada. Toate cifrele utilizate trebuie sa fie brute ~i anume inainte de deducerea 
impozitelor ~i a alter taxe. 

Art. 6. Masurile de ajutor acordate in baza prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele care se incadreaza 
in domeniul de aplicare al regulamentelor europene referitoare Ia ajutoarele de minimis1 sau cu ajutoarele 
care se incadreaza in domeniul de aplicare al regulamentelor de exceptare pe categorii2, cu conditia 
respectarii dispozitiilor ~i normelor privind cumularea prevazute in regulamentele respective. 

VI. BENEFJCJARI ELIGIBILI 

'"'rt. 7. Beneficiarii eligibili in cadrul prezentei scheme sunt entitati de drept privat: orice entitate, indiferent 
de statutul juridic !?i de modul de finantare, inclusiv en_titatile non rofit care desfa~oara o activitate 
economica, care au calitatea de persoana jun 1ca mreg•s rata in Romania, respectiv au personalitate 
juridica ~i care activeaza in domeniul cultural independent in municipiul Bucure~ti. 

Art. 8. Beneficiarii vor indeplini urmatoarele conditii cumulative: 

a) ajutorul cumulat primit din masurile de ajutor temporare pentru acelasi tip de cheltuieli eligibile precum 
cele din programul SUSfiNEM SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT iN BUCURE$TI pentru 
perioada august - decembrie 2020 nu poate depa~i totalul cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar 
pentru respectiva perioada; 

b) sunt organizatie cu caracter cultural/ cu activitate intr-unul dintre domeniile de activitate culturale, dupa 
cum urmeaza: 
- organizatie neguvernamentala constituita in baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii 
~i Fundatii) sau a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire Ia asociatii §i fundatii, a probata prin Legea 
nr.246/2005, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu scop/obiectiv/activitate cu continut ~i caracter 
cultural intr-unul dintre domeniile culturale. Scopullobiectivullactivitatea trebuie sa fie inscris in 
documentele statutare ale organizatiei neguvernamentale ~i inregistrate in Registrul Asociatiilor ~i 
Fundatiilor Ia data depunerii solicitarii de ajutor. 
- societate constituita in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, cu activitate intr-unul dintre domeniile de activitate din Lista de coduri CAEN 
eligibile - Anexa nr. 1.1. Ia prezenta Schema. Domeniul de activitatea trebuie sa fie inscris in obiectul 
de activitate al societatii ~i autorizat Ia data depunerii proiectului, indiferent daca reprezinta activitatea 
principala sau secundara a intreprinderii, etc. 

1 Regulamcntul (UE) nr. 1407/2013 al C'omisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articole1or 107 ~ i 108 din Tratatul privind functionarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. I), Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 ~i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis In sectorul agricol (JO L 352, 
24.12.2013 p. 9), Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 ~i 108 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului ~i acvaculturii (10 L 190, 28.6.2014, p. 45) ~i Regulamentul (UE) 
nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 ~i 108 dinTratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul 
ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general (JO L 114, 26.4.2012, p. 8). 
2 Regulamentul (UE) nr. 651 /2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata internii In 
aplicarea articolelor 107 ~i 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare), Regulamentul (UE) nr. 702/2014 a! Comisiei 
din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de aj arele agricol ~i forestier ~i in zonele rurale ca fiind compatibile cu piata 
intema, in aplicarea articolelor 107 ~i 108 din Tratatul · funct~.M niunii Europene, JO L 193, 1.7.2014, p. I ~i Regulamentul (UE) nr. 
1388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de de . c~t .. de ajutoare acordate intreprinderilor care i~i des~oara activitatea 
in productia, prelucrarea ~i comercializarea prod inute din s it · acvacultura ca fiind compatibile cu piata int~m[, in aplicarea 
articolelor 107 ~i 108 din Tratatul privind functio · . =:':'--:ene, Jcy1 69, 24.12.2014, p. 37. ~ ' 
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c) au sediul social ~i punctele de lucru in Municipiul Bucure~ti; 
d) au fost infiintati ~i au desfa~urat activitate cu continut ~i caracter cultural in domeniul cultural independent 

cu eel putin doi ani calendaristici consecutivi inainte de data de 01 martie 2020; 
e) l~i mentin activitatea pe o perioada de eel putin 12 luni dupa acordarea prezentei formei de sprijin sub 

forma de grant; 
f) nu erau In dificultate Ia 31 decembrie 2019. Prin derogare, ajutorul se poate acorda microintreprinderilor 

sau intreprinderilor mici care se aflau deja In dificultate Ia 31 decembrie 2019, cu conditia sa nu faca 
obiectul unei proceduri colective de insolventa in temeiul legislatiei nationale ~i sa nu fi primit ajutor 
pentru salvare sau ajutor pentru restructurare; 

g) ajutorul total primit de beneficiar nu poate depa9i plafonul de 1.800.000 Europe Cadrul temporar pentru 
masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei In contextul actualei epidemii de CO VI D-1 9 aprobat de 
catre Comisia Europeana ~i cu conditia de a nu se depa~i totalul cheltuielilor eligibile efectuate de 
beneficiar pentru respectiva perioada. Ajutorul de stat poate fi acordat sub forma de granturi directe, 
avantaje fiscale ~i de plata ori sub alte forme, ca de exemplu, avansuri rambursabile, garantii, 
lmprumuturi ~i titluri de capital, cu conditia ca valoarea nominala totala a acestor masuri sa se situeze 
sub plafonul global de 1.800.000 EUR pe intreprindere. Toate cifrele utilizate trebuie sa fie brute 9i 
anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. 

h) nu se afla in una din urmatoarele situatii: 
1. beneficiarul este in faliment, in insolventa sau in lichidare, activitatile sale sunt sub administrare 

judiciara, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord incheiat cu creditorii, 
~i-a suspendat activitatea, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte 9i se afla In orice 
alta situatie similara care ar decurge dintr-o procedura asemanatoare prevazuta de legislatia sau 
reglementarile europene ~i nationale; ( 

2. beneficiarul sau reprezentantul legal au facut obiectul unei hotarari judecatore~ti ramase definitive, 
pentru frauda, coruptie, participare Ia o organizatie criminala, spalare de bani sau finantarea 
terorismului, infractiuni aferente terorismului sau infractiuni legate de activitati teroriste, exploatarea 
prin munca a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice alta activitate ilegala care aduce 
atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internationali, inclusiv 
condamnari definitive in cauze referitoare Ia obtinerea si utilizarea fondurilor nerambursabile 
(europene 9i/sau provenind de Ia donatori publici 'internationali) 9i a fondurilor publice nationale 
aferente acestora; 

3. beneficiarul sau reprezentantul legal au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca ramasa 
definitiva, pentru o infractiune legata de conduita lor profesionala; 

4. beneficiarul sau reprezentantul legal au facut obiectul unei hotarari judecatore9ti sau decizii 
administrative ramase definitive, cu privire Ia o abatere profesionala grava, deoarece au incalcat 
legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece 
se fac vinovati de orice conduita abuziva care le afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand 
aceasta conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava; 

5. beneficiarul sau reprezentantul legal au furnizat informatii false furnizorului/administratorului 
Schemei, nu furnizeaza sau nu sunt in masura sa prezinte informatiile/documentele justificative 
solicitate in vederea selectiei proiectului pentru finantare; 

6. beneficiarul sau reprezentantul legal se afla in orice situatie de conflict de interese, definit in 
conformitate cu prevederile nationale/ europene In vigoare, care ar putea aparea in legatura cu apelul 
de proiecte; 

7. beneficiarul sau reprezentantul legal au informat cu intarziere furnizorul/administratorul Schemei 
despre orice situatie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da na9tere unui conflict de 
interese; 

8. beneficiarul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/ de stat in cazul careia 
creanta nu a fost integral recuperata; 

9. este partid politic, instity,w~~~cisa sau cult religios recunoscut de stat, dupa caz, indiferent de 
forma de organizare· "* R 0 

10. respecta legislatia 
minimis, inclusiv . .,., .. ~..,.,.... c~e~n~~~~;rcJ 

Art. 9. Numarul estimat o1D-'~ ... ~ 

In vigoare cu privire Ia acordarea ajutorului de stat/de 
ulul acesta este definit In prezenta schema. 
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VII. CHELTUIELI ELIGIBLILE 
Art. 10. Urmatoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor: 

a) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat legal, aferenta sediului sau punctului de lucru al 
beneficiarului , pentru perioada august- decembrie 2020, limitate Ia maximum 20.000 lei/luna/ beneficiar; 

b) cheltuieli cu utilitatile aferente sediului sau punctului de lucru al beneficiarului (energie termica, energie 
electrica, apa, canalizare, salubritate, gaze naturale) pentru perioada august- decembrie 2020; 

c) cheltuieli cu salariile pentru maximum 3 angajati ai beneficiarului pentru perioada august- decembrie 2020, 
Ia valoarea salariului minim pe economie/ angajaU luna. Se vor lua in considerare doar salariatii angajati 
inainte de data de 01 martie 2020 !?i care nu au fost in !?Omaj tehnic in perioada august- decembrie 2020.; 

d) cheltuieli privind contributiile catre bugetul statului aferente cheltuielilor cu salariile definite Ia art. 10 pet. 
c). 

VIII. BUGETUL SCHEMEl 

Art. 11. Finantarea in cadrul prezentei Scheme se va asigura de Ia bugetul local al municipiului Bucure!?ti, 
prin bugetul alocat Directiei Cultura, invatamant, Turism din cadrul Primariei Municipiului Bucure!?ti. 

Art. 12. Valoarea totala a bugetului schemei este de 3.000.000 lei, respectiv valoarea estimata de 609.385 
EUR Ia cursul ECB de 1 EUR = 4,9231ei din 04.06.2021. 

IX. MODALITATEA ACORDARII SPRIJINULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL 

Art. 13. (1) Sprijinul financiar nerambursabil se acorda sub forma de grant, o singura data, sub forma de 
suma forfetara . 

(2) Prezenta masura se finanteaza in ordinea primul venit- primul servit pentru beneficiarii eligibili 
care depun documentatia completa, cu respectarea condi1iilor prevazute Ia art. 14. 

X. VALOAREA GRANTURILOR 

Art. 14. Ajutorul financiar nerambursabil sub forma forfetara este limitat Ia maxim 75.000 lei/beneficiar 
(15,230 euro/ beneficiar, Ia cursu! ECB de 1 EUR = 4,923 lei din 04.06.2021 ), sum a care poate reprezenta 
100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente prezentei scheme. 

XI. DURATA SCHEMEl 

Art. 15. Perioada de valabilitate a Schemei, in care pot fi acordate ajutoarele de stat (se pot incheia 
ntractele de finantare) este de Ia data intrarii in vigoare a prezentei Scheme pana Ia data de 31 decembrie 

LU21. 

Art. 16. Perioada in care se vor efectua platile ajutorului de stat este anul 2021 . 

XII. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEl 

Art. 17. Dosarul care va include cererea de solicitare a finantarii (conform formular din Anexa nr. 1.2.), o 
declaratie pe propria raspundere (conform art. 19 a lin . ( 1)) !?i documentele doveditoare (conform art. 18), va 
fi depus de solicitant in format fizic direct Ia Registratura Primariei Municipiului Bucure!?ti. 

Art. 18. Documentele doveditoare privind accesarea Programului SUSTINEM SECTORUL CULTURAL 
INDEPENDENT iN BUCURESTI sunt urmatoarele: • , 

a) actul constitutiv, statutul, ce · · egistrare fiscala, Hotararea Tribunalului de pe langa ONRC, 
Certificatul constatator d 0 , d), eierea ramasa definitiva privind inscrierea in Registrul 

~____, 

Asociatiilor !?i Fundatiilor: istrare in Registrul Asociatiilor !?i Fundatiilor, hotararea 
judecatoreasca de infiin 'ficatul de inregistrare a PFA, actul de infiintare ~i statutul 



ONG, alta forma de inregistrare/atestare l?i actele aditionale ale acestora, dupa caz - cu activitate intr
unul dintre domeniile de activitate din Lista de cod uri CAEN eligibile- Anexa nr. 1.1. Ia prezenta Schema; 

b) actele doveditoare ale sediului actual al solicitantului saul 9i ale punctului de lucru din Municipiul 
Bucuresti 9i actele aditionale, dupa caz, in copie certificata conform cu originalul; 

c) situatiile financiare anuale Ia data de 31 decembrie 2019, inregistrate Ia Administratia Finantelor Publice; 
d) dovada platii datoriilor aferente anului 2019 catre bugetul statului (certificat de atestare fiscala valabil 

em is de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din care sa rezulte ca solicitantul nu are obligatii 
de plata restante Ia bugetul de stat sau bugetul asigurarilor sociale de stat); 

e) document de Ia banca cu datele de identificare ale bancii 9i ale contului aferent solicitantului; 
f) copie document de identitate al reprezentantului legal al solicitantului; 
g) dovada angajamentului l?i toate documentele justificative de plata privind plata chiriei lunare aferenta 

sediului/ punctului de lucru al solicitantului pentru perioada august- decembrie 2020 (copie contract de 
inchiriere/ comodat, facturi fiscale, chitante, etc.), semnate 9i 9tampilate, in copie conforma cu originalul; 

h) dovada angajamentului l?i toate documentele justificative de plata privind plata cheltuielilor cu utilitatile 
aferente sediului/ punctului de lucru al solicitantului pentru perioada august- decembrie 2020 (energie 
termica, energie electrica, apa, canalizare, salubritate, gaze naturale) (copii ale facturilor, dovezi de 
plata, etc.), semnate l?i l?tampilate, in copie conforma cu originalul; 

i) dovada angajamentului 9i toate documentele justificative de plata privind plata salariilor pentru perioada 
august- decembrie 2020 (copii ale contractelor de munca, dovezi ale platii, etc.), semnate 9i 9tampilate, 
in copie conforma cu originalul. Se vor lua in considerare doar salariatii angajati inainte de data de 01 
martie 2020 l?i care nu au fost in l?Omaj tehnic in perioada august - decembrie 2020; 

j) dovada desfa9urarii activitatii in domeniul cultural de eel putin 2 ani calendaristici consecutivi inainte de 
data de 01 martie 2020 (un raport de activitate in domeniul cultural pentru perioada respectiva); ( 

k) o declaratie pe propria raspundere (Anexa nr. 1.3.) ca ajutorul total primit de beneficiar nu depa9e9te 
plafonul de 1.800.000 Euro pe Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei 
In contextul actualei epidemii de COV/0-19 aprobat de catre Comisia Europeana 9i nici totalul 
cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar pentru respectiva perioada. 

Art. 19. ( 1) Solicitantii vor depune 9i o declaratie pe proprie raspundere (Anexa nr. 1.4.) prin care i9i vor 
asuma faptul ca utilizarea neconforma sau utilizarea abuziva a ajutorului primit prin Programul SUSTINEM 
SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT iN BUCURE$TI atrag dupa sine recuperarea ajutorului de stat 
acordat impreuna cu sumele cheltuite pentru recuperare l?i dobanzile aferente, precum l?i cu privire Ia 
respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese l?i falsul in declaratii. 

(2) Ajutorul de stat va fi acordat cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese 9i 
falsul in declaratii. Legislatia conexa: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea $i sanctionarea 
faptelor de corupfie, cu modificarile l?i completarile ulterioare; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codu/ administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare; Legea nr. 161/2003 privind 
une/e masuri pentru asigurarea transparenfei In exercitarea demnitafilor pub/ice, a funcfiilor pub/ice $i in 
mediul de afaceri, prevenirea $i sancfionarea corupfiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare 9i Noul Cod 
Penal al Romaniei. 

Art. 20. Pentru a putea fi luate in considerare, toate documentele depuse in copie vor fi semnate, 9tampiiL _ 
9i vor contine mentiunea ,conform cu originalul". Toate documentele depuse vor fi numerotate 9i opisate. 

Art. 21 . Nu se admite completarea dosarului dupa depunerea acestuia. 

XIII. EVALUAREA Sl SELECTIA . . 
Art. 22. in baza documentelor depuse de solicitanti, persoanele desemnate din cadrul entitatii (Directia 
Cultura, invatamant, Turism- PMB ~i alte directii de'specialitate din cadrul PMB) vor verifica do~umentatia 
~i vor completa o fil?a de evaluare a fiecarui dosar in raport cu condi1iile de eligibilitate prevazute prin 
prezentul act ~i cu docum qgv · are 9i de plata depuse. Regulamentul privind procedura ~i directiile 
de specialitate care vo altt a mentarea prezentei Scheme va fi aprobat de catre ordonatorul 
principal de credite. 

Art. 23. Solicitanti i 
documentele original 
conforl):lita ·· de catre ~:;KQ.vll~F' 

/'f_,..-FIUl --:: 

~ . 

' 

 

s documentatia completa vor fi invitati Ia sediul entitatii cu 
dupa documentele depuse in copie Ia dosar pentru verificarea 
din cadrul entitatii (Directia Cultura, invatamant, Turism - PMB 



~i alte directii de specialitate din cadrul PMB). in cazul in care se constata neconformitatea documentelor 
depuse cu originalele prezentate, dosarul va fi respins, devenind eligibil urmatorul dosar. 

Art. 24. Persoanele desemnate din cadrul entitatii (Directia Cultura, invatamant, Turism - PMB ~i alte directii 
de specialitate din cadrul PMB) vor propune ordonatorului principal de credite lista cu beneficiarii eligibili care 
pot primi ajutorul de stat solicitat. Se va aplica criteriul primul venit- primu/ servit pentru beneficiarii eligibili, 
cu luarea in considerare a datei ~i a orei de depunere a documentatiei complete Ia Registratura Primariei 
Municipiului Bucure~ti. 

Art. 25. Directia Cultura, lnvatamant, Turism - PMB va comunica in scris, dupa aprobarea de catre 
ordonatorul principal de credite, beneficiarilor care au fest eligibili, cuantumul ajutorului de stat de care vor 
beneficia in baza prezentei scheme de ajutor de stat ~i invitatia pentru semnarea contractului de finantare. 

Art. 26. Directia Cultura, Tnvatamant, Turism- PMB va proceda Ia transmiterea, spre returnare, a dosarelor 
solicitantilor care nu vor beneficia de prezenta schema de ajutor. 

Art. 27. (1) Plata sprijinului financiar se va efectua intr-o singura tran~a, Ia data semnarii contractului de 
finantare. 

(2) fn contractu! de finantare se va preciza ca suma acordata reprezinta ajutor de stat acordat in baza 
3.1 din Cadrul Covid, facand referire expresa Ia Regulamentul CE nr. 1407/2013. 

(3) Raportul final de activitate va fi intocmit Ia 12 luni de Ia data semnarii contractului de finantare ~i 
va cuprinde un raport privind activitatea culturala derulata in cele 12 luni de Ia acordarea prezentei formei de 
sprijin. Scopul acestuia il constituie demonstrarea faptului ca beneficiarii ~i-au mentinut activitatea pe o 

rioada de eel putin 12 luni de Ia acordarea formei de sprijin sub forma de grant. 

(4) Sprijinul financiar nerambursabil acordat in cadrul prezentei Scheme nu este transmisibil. 

Art. 28. Prim aria Municipiului Bucure~ti i~i rezerva dreptul de a verifica, cu ajutorul serviciilor de specialitate 
~i situatia in fapt, daca este cazul. 

XIV. REGULI PRIVIND RAPORTAREA $1 MONITORIZAREA AJUTORULUI DE STAT 

Art. 29. Raportarea ~i monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se fac in conformitate 
cu legislatia comunitara ~i cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor 
de stat, pus in aplicare prin Ordinul Pre~edintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 

Art. 30. Pana Ia 31 decembrie 2021, furnizorul va transmite Ia Comisia Europeana, prin intermediul 
Consiliului Concurentei, o lista a masurilor instituite in baza schemei aprobate. 

Art. 31. Furnizorul va prezenta Comisiei Europene rapoarte anuale3 cu privire Ia ajutoarele acordate in baza 
prezentei scheme. 

' .. 32. Furnizorul va pastra evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata 
ae 1 0 ani de Ia data Ia care ultima alocare specifica a fest acordata in baza schemei. Aceasta evidenta 
trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia 
comunitara in domeniul ajutorului de stat. 

Art. 33. (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, ~i 
de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii condi1iilor impuse prin prezenta schema sau prin 
legislatia nationala sau europeana aplicabila Ia momentul respectiv. 

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul ~i in termenul prevazut 
de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoare/or de stat, toate datele ~i informatiile 
necesare pentru monitorizarea ajutoarelor Ia ni 

(3) in cazul in care exista indoieli s 
Concurentei poate sa solicite date ~i infor 

(4) In cazul in care furnizorul nu d valoarea ajutorului, acesta va transmite 
valori estimative. 

3 10 L 140, 30.4.2004, p. 1-134. 



(5) Erorile constatate de furnizor 9i corectiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari, se 
raporteaza pana Ia 31 martie a anului urmator anului de raportare. 

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei forma finala a prezentei scheme In 
termen de 15 zile de Ia data adoptarii acesteia, conform art. 17 al O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile 
nationale in domeniul ajutorului de stat, cu modificarile l?i completarile ulterioare. 

Art. 34. (1 )Furnizorul/administratorul ajutorului are obligatia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul 
privind Registrul ajutoarelor de stat, pus In aplicare prin Ordinul Pre9edintelui Consiliului Concurentei nr. 
437/2016, de a lncarca In Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate In Romania (RegAS) datele 9i 
informatiile referitoare Ia prezenta procedura lntr-un termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de Ia data 
intrarii in vigoare a acesteia. 

(2)Contractul de finantare, actul de acordare a ajutorului, platile, obligatiile de recuperare a ajutorului 
9i rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei proceduri, se vor incarca in RegAS in 
termen de maxim 7 (9apte) zile lucratoare de Ia data semnarii contractului I actului, respectiv de Ia data 
instituirii platilor, a obligatiilor de recuperare sau a rambursarii efective a respectivelor obligatii. 

XV. REGULI PRIVIND RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT 

Art. 35 (1) Stoparea 9i recuperarea ajutoarelor acordate se realizeaza de catre furnizorul Schemei de ajutor 
de stat, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari 9i 
completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, 
a probata cu modificari 9i completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile 9i completarile ulterioare( · 
Normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de stat. Normele de recuperare emise de furnizor vu1 
fi transmise, spre informare, Consiliului Concurentei, in termen de 5 zile lucratoare de Ia momentul adoptarii 
acestora. 

(2) La suma respectiva se adauga 9i dobanzile aferente, datorate de Ia data platii ajutorului pana Ia 
data recuperarii acestuia. 

(3) Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 
iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, 
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015. 

(4) Rata dobanzii aplicabile este rata in vigoare Ia data Ia care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost 
pus Ia dispozitia beneficiarului. 

(5) Aceasta dobanda va fi calculata incepand cu data efectuarii platii pana Ia data recuperarii integrale 
a fractiei de suma/sumei totale utilizate abuziv. ln cazul In care dobanda nu a putut fi recuperata In anul 
anterior, aceasta va fi purtatoare de dobanda, fiind aplicabil principiul capitalizarii. 

XVI. REGULI PRIVIND TRANSPARENT A ( 
Art. 36. Schema de ajutor va fi publicata integral pe site-ul furnizorului, www.pmb.ro. 



Anexa nr. 1.1. - Lista codurilor CAEN eligibile 

Anexa nr. 1.2.- Formular- CERERE DE SOLICITARE A FINANTARII 

Anexa nr. 1.3.- Formular- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

Anexa nr. 1.4.- Formular- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

Anexa nr. 1.1. 

Lista codurilor CAEN eligibile 

90. ACTIVITATI DE CREATIE ?IINTERPRETARE ARTISTICA 

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 

9003 Activitati de creatie artistica 
.. 

*cu conditia incadrarii actJvitatii desfa~urate in domennle culturale definite in prezenta schema 



Anexa nr. 1.2. 

CERERE DE SOLICITARE A FINANJARII 

(Orice modificare in textul original a/ formularului atrage dupa sine respingerea cererii) 

1. SOLICITANTUL 

1.1. DATE DE IDENTIFICARE 

Denumire legala completa: 

Forma juridica: 

Anul infiintarii: 

Nr. de inregistrare in Registrul Comertului I 
Numar de inregistrare in Registrul 
Asociatiilor ~i Fundatiilor: 

Cod Unic de lnregistrare (CUI) I Cod de 
ldentificare Fiscala (CIF): 

Obiectul principal de activitate: 

Cod CAEN: 

Obiectul secundar de activitate : 

Cod CAEN: 

Persoana de contact: 

Telefon: 

Adresa de e-mail: 

Website: 

<se va completa conform certificatului 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comef1ului, in cazul societa1ilor 
comerciale/cooperative, respectiv conform 
documentelor statutare, in cazul celorlalte 
entita1i> 

<se va completa conform certificatului 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului in cazul societatilor , , 
comerciale/cooperative, respectiv codul CAEN 
asimilat, in cazul celorlalte entita1i > 

<se va completa conform certificatului 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comef1ului, in cazul societa1ilor 
comerciale/cooperative, respectiv conform 
documentelor statutare, in cazul celorlalte 
entita1i> 

<se va completa conform certificatului 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comef1ului in cazul societa1ilor 
comerciale/cooperative, respectiv codul CAEN 
asimilat, in cazul celorlalte entita1i > 

Adresa de e-mail a persoanei dec¥~~~~.,, l#l'd 
~~J\tdl~~~ _,/ 

( 

*Orice schimbare de adresa numere uv ~ ~e-mail etc. trebuie notificata Primariei Municipiului 
Bucuresti. 

' ' 
-



1.2. DATE BANCARE: 

Numele titularului de cont: 

Contul bancar (I BAN) 

Numele bancii: 

Adresa bancii: 

Numele/ functia persoanelor cu drept de 
semnatura 

1.3. DESCRIEREA ACTIVJT.iqll SOLICITANTULUI 

1.3.1. Cand a fost infiintata organizatia ~i cand ~i-a inceput activitatea? 

1.3.2. Care este activitatea organizatiei dumneavoastra in sectorul cultural independent din 
Municipiul Bucure~ti? 

1.4. DESCRIEREA RESURSELOR SOLICITANTULUI 

Va rugam sa furnizati o descriere detal iata a diferitelor resurse Ia care are acces organizatia 
dumneavoastra ~i . in special , a urmatoarelor aspecte: 

1.4.2.1. Numarul total al membrilor organizatiei, respectiv personalul acesteia: .. ... ... ... .. ... . , din care: 
... ..... .. .. . salariati cu norma lntreaga, ... .... .. .... salariati cu norma partiala, ..... ... .. . voluntari. ...... . . 

1.4.2.2 .. Sediul sau punctul de lucru (adresa): ... ...... .... ....... ........ .... .. ........ ........... .. . 

2. TOTALUL SUMEI SOLICITATE DIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: ........................ LEI 

Observatie. Ajutorul financiar nerambursabil este limitat Ia max. 75.000 lei/ beneficiar. 

3.1.3. Suma solicitata - defalcare 

.r. 
crt. Cheltuieli eligibile 

1 Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat legal, 
aferenta sediului sau punctului de lucru al beneficiarulu i, 
pentru perioada august - decembrie 2020 

(max. 20.000 lei/luna) 

2 Cheltuieli cu utilitatile aferente sediului sau punctului de lucru 
al beneficiarului (energie termica, energie electrica, apa, 
canalizare, salubritate, gaze naturale) pentru perioada 
august- decembrie 2020 

3 

Suma solicitata de Ia 
Autoritatea Finantatoare 

(Lei) 



Se vor lua in considerare doar salarialii angajali inainte de 
data de 01 martie 2020 ~i care nu au fost in ~omaj tehnic in 
perioada august- decembrie 2020. 

4 Cheltuieli privind contribuliile catre bugetul statului aferente 
cheltuielilor cu salariile definite Ia pet. 3 

TOTAL 

. . - . Observat•e. Ajutoru/ total pnm1t de benef1c1ar nu poate depa$1 p/afonul de 1. 800.000 Europe Cadrul temporar 
pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de CO V/0-19 aprobat 
de catre Comisia Europeana ~i nu poate depa~i nici totalul cheltuielile eligibile efectuate de beneficiar pentru 
respectiva perioada. Ajutoru/ de stat poate fi acordat sub forma de granturi directe, avantaje fisca/e $ide plata 
ori sub alte forme, ca de exemplu, avansuri rambursabile, garanfii, imprumuturi $i tit/uri de capital, cu condifia 
ca va/oarea nomina/a total a a acestor masuri sa se situeze sub plafonul global de 1. 800.000 EUR pe 
intreprindere. Toate cifrele utilizate trebuie sa fie brute $i anume inainte de deducerea impozitelor sau a a/tor 
taxe. 

Subsemnatul (nume/e reprezentantului legal/ persoanei imputemicite, astfe/ cum acesta apare in 81/CI) 
.. .. .. .. ..................................... .. .... .. ..... .. .................. , posesor al 81/CI seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . ............... ... , 
eliberat/a de .................... ....... ..................................... ..... ... ....... . , CNP .... ... ... .. ........... .. .. ..... ........ , avand 
func~ia de ... ..... ... ... .. ...... .. .. in cadrul (intreprinderii) ....... .... ..... .... ... .. ..... .. .. .. ...... ........ .... ............ . , in calitate de 
solicitant Ia Schema de ajutor de stat, inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea 
informa~iilor in scopul de a ob~ine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii . Cunoscand ca falsu 
declara~ii este pedepsit in conformitate cu prevederile Codului Penal, declar pe propria raspundere ca daten:~ 
din aceasta declara~ie sunt conforme cu realitatea. 

Semnatura autorizata a reprezentantului legal/ a persoanei imputernicite ...... .... .. ....... .... . 

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

12 



Anexa nr. 1.3. 

Declaratia privind cumulul ajutoarelor de stat/ de minimis 

Subsemnatul (numele reprezentantului legal/ persoanei lmputernicite, astfel cum acesta apare In 81/CI) 
............ ... ............................................................... , posesor al 81/CI seria .................. nr. ................... , 
eliberaUa de ................................................................................ , CNP ........................................ , avand 
functia de .......................... in cadrul (intreprinderii) ................................................................... , in calitate de 
solicitant Ia Schema de ajutor de stat, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, declar 
pe propria nlispundere urmatoarele date privind ajutoarele de stat/ de minimis: 

D Nu am mai beneficiat de ajutoare de stat din surse locale, nationale, comunitare sau din alte surse 
l?i nici de ajutor de minimis. 

D Am beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent daca ajutoarele provin din fonduri nationale 
sau comunitare, dupa cum urmeaza: 

a) ajutoare de stat primite in cadrul unor scheme de ajutor: 

Data acordarii Costurile eligibile Forma 
Nr. ajutorului de care au facut ajutorului 
rt. stat obiectul 

(an/luna/zi) ajutorului de stat de stat 

~ 
I 

2 

b) ajutoare de minimis, primite in ultimii 3 ani: 

r. I ~ rt. 

1 

2 

I 

Data acordarii 
ajutorului de 

minimis 
(an/luna/zi) 

Costurile eligibile 
Forma care au facut 

obiectul ajutorului 

ajutorului de de minimis 
minimis 

Furnizorul 
ajutorului 
de stat 

Furnizorul 
ajutorului 

de minimis 

Sursa 9i actul 
Sum a normativ in 

baza caruia a a cordata Sum a 
a cordata 

beneficiat de (euro) 
finantare (lei) 

I 

Sursa 9i actul 
Sum a normativ in 

baza caruia a a cordata Sum a 
beneficiat de (euro) acordata 

finantare 
(lei) 

lntreprinderea ........................................................................... , prin reprezentantul sau legal, 
............................................................... , declara caprin cumulul ajutoarelor de stat/ de minimis prevazute Ia 
lit. a) l?i b) cu cele acordate in cadrul prezentei Scheme nu depal?el?te plafonul de 1.800.000 Europe Cadrul 
temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-
19 aprobat de catre Comisia European a l?i cu conditia de a nu se depal?i totalul cheltuielilor eligibile efectuate 
de beneficiar pentru respectiva perioada. 



Anexa nr. 1.4. 

Declaratie pe propria raspundere 

Subsemnatul (numele reprezentantului legal/ persoanei lmputernicite, astfe/ cum acesta apare In 81/CI) 
... .... ........................................... ....... ..................... , posesor al 81/CI seria .. ... ... .......... nr. . .................. , 
eliberat/a de ................................................................ ........ ........ , CNP ....... ..... .... .... ............ ... ..... , avand 
functia de ... .......... .. ..... ...... in cadrul (intreprinderii) ..... .. .. .... .. ... ........................... ... .... ... ...... .... .. , in calitate de 
solicitant Ia Schema de ajutor de stat, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, declar 
pe propria raspundere urmatoarele: 

o utilizarea neconforma sau utilizarea abuziva a ajutorului primit prin Programul SUSTINEM 
SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT iN BUCURE$TI atrag dupa sine recuperarea ajuto(ului de 
stat acordat impreuna cu sumele cheltuite pentru recuperare ~i dobanzile aferente; 

0 respect prevederile legale privind conflictul de interese; 

o Sunt de acord cu colectarea, prelucrarea, stocarea ~i arhivarea datelor cu caracter personal, in 
conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protec(ia persoanelorfizice In ceea ce prive~te 
prelucrarea date/or cu caracter personal ~i privind Iibera circula(ie a acestor date ~i de abrogara. 
Directivei 95/46/CE (Regu/amentul general privind protectia date/or), in scopul implementarii ~~ 
derularii prezentei Scheme ~i derularii activitatilor de certificare ~i control de catre organismele 
abilitate. 

Declar pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate ~i consemnate in prezenta declaratie sunt corecte 
~i complete ~i inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine 
avantaje pecuniare este pedepsita conform legii. 

Semnatura autorizata a reprezentantului legal/ a persoanei imputernicite ......... ... ....... .... . 

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




