Anexa nr. 3 – Declaraţii şi angajamente la Ghidul Solicitantului
DECLARAȚIE DE ELIGIBILTATE
PARTENERULUI DE PROIECT

A

PROMOTORULUI

DE

PROIECT/

Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel cum acesta
apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>, CNP
<…………>, în calitate de <funcția> al <denumirea organizației>:
Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală și având în vedere depunerea
cererii de finanțare <titlul proiectului>, din care această declarație face parte integrantă, în
cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” RO - Mediu
din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat prin Mecanismul Financiar al
Spațiului Economic European 2014-2021,
declar pe propria răspundere, următoarele:
a)

<denumirea organizaţiei> ca <Promotor de Proiect>/<Partener de Proiect> dispun de
resursele financiare, de competențele profesionale și calificările necesare pentru
implementarea proiectului <titlul proiectului> descris în cererea de finanțare;

b) Activitățile propuse în cererea de finanțare pentru implementarea proiectului depus în
cadrul prezentului apel nu au mai beneficiat și nu beneficiază de finanțare publică din
fonduri publice/fonduri externe rambursabile și nerambursabile;
c)Se va completa numai în cazurile organizațiilor neguvernamentale: Asociația/Fundația/
Federația…<denumirea organizației>…. este constituită conform prevederilor OG nr.
26/2000 privind asociațiile şi fundațiile, cu modificările și completările ulterioare și nu
are scop comercial, este independentă de autorități locale, regionale sau centrale, de
entități publice, de partide politice şi de societăți comerciale.
d)

<denumirea organizaţiei>:
o nu a făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive (res judicata) pentru
fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală
care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii;
o nu este în faliment sau în lichidare, activitățile sale nu sunt sub administrare judiciară,
nu fac obiectul unui concordat preventiv, nu și-a suspendat activitatea comercială, nu
face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte și nu se află în nicio altă situație
similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau
reglementările naționale;
o și-a îndeplinit toate obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor precum și a
contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu legile țării în care este
înregistrată legal;

o nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res
judicata) pentru o infracțiune legată de conduita profesională a reprezentanților săi
legali/structurilor de conducere în ultimii 3 ani:
o nu s-a făcut vinovată de comiterea unei abateri profesionale grave dovedită prin orice
mijloace pe care Operatorul de Program le poate justifica;
o nu a fost declarată a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor contractuale
privind procedurile de achiziții publice și/sau de contractare în cadrul Spațiului
Economic European;
o nu a încercat și nu va încerca să obțină informații confidențiale sau să influențeze
evaluatorii contractați de Operatorul de Program în timpul procesului de evaluare a
cererilor de finanțare;
o nu a furnizat informații false Operatorului de Program;
o nu se află în nicio situație de conflict de interese care ar putea apărea în legătură cu
prezenta cerere de proiecte (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca
urmare a unor interese economice, afinități politice sau naționale, legături familiale
sau emoționale, sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);
e)

imobilul/terenul pe care se face investiția (unde este cazul) îndeplinește cumulativ
următoarele condiții la data depunerii cererii de finanțare :
o este liber de orice sarcini;
o nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu
privire la situația juridică;
o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului
comun.

Subsemnatul, declar că voi informa cu celeritate Operatorul de Program despre orice
situație care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de
interese în ce privește proiectul depus spre finanțare.
Subsemnatul declar că nu voi da declarații false sau inexacte în ceea ce privește furnizarea
informațiilor solicitate de către Operatorul de Program.
Subsemnatul, declar că voi informa în maxim 3 zile Operatorul Programului cu privire la
orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de
evaluare şi selecție a cererii de finanțare, precum şi pe parcursul derulării contractului de
finanțare în cazul în care proiectul propus va fi acceptat.
Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Operatorului de
Program cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea organizației.
Subsemnatul, declar că înțeleg şi accept că furnizarea deliberată de date incorecte şi/sau
incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea din
procesul de evaluare şi selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea
cererii de finanțare.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt reale, complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că Operatorul de Program are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc cererea de finanțare, orice
informații suplimentare privind eligibilitatea, precum şi experiența, competența şi resursele
existente în cadrul organizației.

Denumirea organizației
solicitante

Numele și prenumele
persoanei autorizate să
semneze
Funcție
Semnătura și ștampila
organizației solicitante

Data și locul

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
Subsemnatul, ...................................................... posesor al BI/CI seria ....... nr. ...............,
eliberat/ă de .............................., CNP …………………....., în calitate de .............................
al ................................(completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de
finanțare pentru proiectul ......................................................................(completaţi cu titlul
proiectului)/
Lider
desemnat
al
parteneriatului
format
din
…..................................................................... ………………………………..(completați cu
denumirea organizației solicitante) şi ...................................... (completați cu denumirea
organizației /organizațiilor partenere) pentru proiectul........................... (completați cu titlul
proiectului),
pentru
care
am
depus
cererea
de
finanțare,
angajez...........................................................(completaţi cu denumirea organizației
solicitante)
 Să asigure contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului1,
respectiv…........................................... (introduceți suma în Euro), reprezentând
…............. % din valoarea eligibilă a proiectului (introduceți procentul contribuției
la valoarea eligibilă a proiectului)2


Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului,



Să mențină proprietatea facilităților construite/modernizate/extinse (unde este cazul),
a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu
gajeze sau ipotecheze facilitățile construite/ modernizate/ extinse și bunurile
achiziționate din finanțarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după
finalizarea perioadei de implementare şi să asigure exploatarea și întreținerea în
această perioadă,



Să respecte, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, prevederile
legislației comunitare și naționale incidente inclusiv în domeniul achizițiilor publice
și ajutorului de stat,



Să respecte, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, principiile
transversale și temele orizontale ale Programului și Mecanismului Financiar SEE
2014 – 2021,



Să asigure sustenabilitatea pentru toate bunurile mobile și
conservate/restaurate/amenajate în cadrul proiectului (unde este cazul).

imobile

În cazul proiectelor în parteneriat, se va adăuga următoarea frază în declarație:
”Prezenta declarație angajează în egală măsură solicitantul şi fiecare dintre ceilalți membri
ai parteneriatului”.

Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / solicitantului şi partenerilor, după caz, de
aprobare a sumelor aferente contribuției proprii.
2
Nu se va completa dacă Solicitantul este o entitate de drept public.
1
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