
 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 

Subsemnatul .............................................., posesor al ...... seria ......., nr. ..............., 

eliberată de SPCEP ............ la data de ..................,   în calitate de ........................... al 

................................ cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe 

propria răspundere că: 

1. ................................. 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 în stare de faliment/lichidare conform Legii 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 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 
solicitantului 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 
solicitantului 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 
solicitantului/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. 

Declar că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt 

corecte. 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 

Data:................................. 

 

 

 

 



FIŞA PARTENERULUI 

Denumire 
organizaţie 

 

Acronim   

Cod de înregistrare 
fiscală 

 

Număr de 
înregistrare în 

Registrul Comerţului 
 

Nr. de la Registrul 
Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 
 

Anul înfiinţării  

Date de contact 
(adresă, tel., fax, e-

mail) 
 

Persoana de contact 
(nume, poziţia în 

organizaţie) 
 

Experienta relevanta 
a partenerului 

pentru domeniul 
proiectului 

 

Activitatea 
/activităţile din 

cadrul proiectului în 
care doriţi să vă 

implicaţi  

 

Anul 2018  

Număr mediu de 
angajaţi 

 

Venituri  

Anul 2017  

Număr mediu de 
angajaţi 

 

Venituri  

Anul 2016 
Număr mediu de 

angajaţi 
 

Venituri  

Anul 2015  



 
 
 
 
Numele şi prenumele reprezentantului legal     Data Semnătura 
………………… 
 

Număr mediu de 
angajaţi 

 

Venituri  

Categoria de 
parteneri eligibila 

 

 
Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în 
ultimii 3 ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse 
financiare de către partener). Pentru fiecare proiect relevant, menţionaţi: 
 

Calitatea avută în 
cadrul proiectului  

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul 
implementării 

proiectului 
 

Activitate derulata  


