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DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............, în calitate de
<funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii
este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii propunerii de parteneriat în cadrul
Programului ……….., declar pe propria răspundere că:

1. Activitatile proiectului pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din
fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În situaţia în care o
astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul
implementării proiectului, <denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional ……..

2. <denumire partener>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a

Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative
teritoriale, respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare, după caz;

 a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;

 se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani
dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor
situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute
de legislaţia sau de reglementările naţionale;

 reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
partenerului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe
care autoritatea contractantă le poate justifica;

 se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-
una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția
Naţională de Administrare Fiscală;

 reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea
partenerului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă,
corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;

 solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere
a acestora şi persoanele care asigură conducerea partenerului/partenerului/partenerilor
se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in
legislația naționala si comunitara in vigoare

 se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile
naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii
de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile
publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene
structurale şi de investiţii;
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4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele
proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind
achiziţiile publice

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire partener>, .
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în
aceasta sunt corecte.

Ştampila:
Semnătura reprezentantului legal al partenerului sau de împuternicit
Data:


