
            

 

Măsura 2/2B – Instalarea tinerilor fermieri 

Asociatia GAL Ţinutul Argeşul de Mijloc - Sediu: Oraş Ştefăneşti, Str. Drumul Morii, Nr.18 B etaj , telefon -
0755894665, e-mail – galargesul@yahoo.com, pagina de internet – www.gal-tam.ro 
 

ANEXA 21  

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND  

ANGAJAMENTUL DE RAPORTARE  
 

Subsemnatul ………………………………………………………., in calitate de reprezentant legal al 
………………………………………………………………………… , legitimat cu ……….., seria ……., nr. ……………, 
domiciliat in ……..……….., str. ……….................………, nr. ….., Bl. ….., Sc. ……, Et. ……, Ap. ….., 
judetul ………………..……, solicitant în cadrul 
proiectului……………………………………………………………………………………………………………………. 
depus la GAL ŢINUTUL ARGEŞUL DE MIJLOC, pe măsura 2/2B, declar pe propria răspundere 
că mă angajez ca, după semnarea contractului de finanțare cu AFIR, voi transmite către GAL, 
in termen de 5 zile calendaristice de la data elaborarii/intrarii in vigoare:  

 Copia Contractului/Deciziei de finanțare semnată cu AFIR; 
 Copia Actelor Adiționale la contract încheiate cu AFIR; 
 Copia Notificărilor de plată emise de AFIR, pentru plățile efectuate către noi, în 

cadrul proiectului sus menționat; 
 Alte documente solicitate de GAL; 
 Cererile de plată, în vederea verificării conformității acestora, înainte de depunerea 

la OJFIR/CRFIR. 
 
Declar că mă angajez, în perioada de implementare si asigurare a 
sustenabilitatii/mentenenta investitiei sus menționata: 

 să permit accesul reprezentanților GAL  la locul de realizare a investiției, în vederea 
monitorizării progresului proiectului; 

 să pun la dispoziția reprezentanților GAL documentele solicitate (privitoare la 
acțiunile prevăzute în Planul de afaceri), în vederea monitorizării implementării 
proiectului. 

 
 

 
DATA…………… 

NUME PRENUME 
………………………………………….. 

SEMNĂTURA 
………………………………………….. 
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND  
                                                  CREAREA LOCURILOR DE MUNCA  

 
Subsemnatul ………………………………………………………., in calitate de reprezentant legal al 
………………………………………………………………………… , legitimat cu ……….., seria ……., nr. ……………, 
domiciliat in ……..……….., str. ……….................………, nr. ….., Bl. ….., Sc. ……, Et. ……, Ap. ….., 
judetul ………………..……, solicitant în cadrul 
proiectului……………………………………………………………………………………………………………………. 
depus la GAL ŢINUTUL ARGEŞUL DE MIJLOC, pe măsura 2/2B, declar pe propria răspundere 
că mă angajez ca, in termen de 12 luni după semnarea contractului de finanțare cu AFIR, voi 
crea minim un loc de munca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA…………… 

NUME PRENUME 
………………………………………….. 

SEMNĂTURA 
………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


