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Anexa  4 

 

Declaraţie de angajament 

Pentru Solicitant individual (public/privat) 

 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate de 
reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus 
prezenta Cerere de finanţare 

 

Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) 

 Să asigure contribuţia proprie respectiv … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din 
valoarea eligibilă a proiectului (introduceţi procentul contribuţiei la valoarea eligibilă a 
proiectului, conform secţiunii ............Sursele de finanţare” din formularul cererii de 
finanţare)  

 Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului, 

 Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 

 Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate 
cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare în care să se menționeze 
sumele ce implică contribuția solicitantului la chaleuieli eligible și neeligible aferente 
proiectului.. 

 Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a 
bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajeze 
sau ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțarre bunurile 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin:  

 [aplicanți de drept public] 5 ani pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății 
finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat., 

 

 [aplicanți de drept privat] 3 ani pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății 
finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat., 

 în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură sau 
producție, pe termenul de 5 ani anterior menționat sau în termenul prevăzut de normele 
privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie să :  

 înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara zonei 
vizate de program;  

 să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de 
infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau 
unui organism public;  

 să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, 
obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina 
subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. 

 Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen.  
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 Să notifice OI/AMPOR si GAL Giurgiu Comunitate Locala Responsabila asupra oricărei 
situații intervenite de natură a afecta cele angajate în termen de maxim 5 zile de la 
apariția acesteia 

 

Semnătura:  

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

 

Data:  

zz/ll/aaaa 

 



 

3 

 

Declaraţie de angajament 

Pentru Parteneriate 

Subsemnatul ... posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  CNP nr. ..., în calitate de ... al 
(completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante – Lider de proiect) – Lider de proiect1  

 

Subsemnatul ... posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  CNP nr. ..., în calitate de ... al 
(completaţi cu denumirea organizaţiei partenere) - Partener 

Subsemnatul ... posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  CNP nr. ..., în calitate de ... al 
(completaţi cu denumirea organizaţiei partenere) - Partener 

 

În calitate de parteneri, conform Acordului de parteneriat încheiat în scopul implementării 
proiectului (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare 

 

Ne angajăm 

 Să asigurăm contribuţia proprie respectiv … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din 
valoarea eligibilă a proiectului (introduceţi procentul contribuţiei la valoarea eligibilă a 
proiectului, conform secţiunii ..........”Sursele de finanţare” din formularul cererii de 
finanţare), după cum urmează 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante – Lider de proiect): … 
(introduceţi suma în lei), reprezentând …% din contribuţia proprie de mai sus 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere): … (introduceţi suma în lei), 
reprezentând …% din contribuţia proprie de mai sus 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere): … (introduceţi suma în lei), 
reprezentând …% din contribuţia proprie de mai sus 

conform prevederilor din Acordul de parteneriat anexat la prezenta Cerere de 
finanţare 

 Să finanţăm toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului, 
după cum urmează 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante – Lider de proiect): … 
(introduceţi suma în lei), reprezentând …% din costurile neeligibile ale proiectului 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere): … (introduceţi suma în lei), 
reprezentând …% din costurile neeligibile ale proiectului 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere): … (introduceţi suma în lei), 
reprezentând …% din costurile neeligibile ale proiectului 

conform prevederilor din Acordul de parteneriat anexat la prezenta Cerere de 
finanţare 

 Să asigurăm resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 

                                                 

1 In cazul axei prioritare 6 pot exista parteneriate fara lider de parteneriat (pentru 
realizarea traseelor compuse din proiecte inddividuale), obligațiile partenerilor fiind sunt 
clar stipulate în acord 
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 Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate 
cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare în care să se menționeze 
pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și a partnerilor 

 Să rezinte, la momentul contractării acordul de parteneriat încheiat  

 (Dupa caz) Să menţinem proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse, a 
bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajăm 
sau ipotecăm bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel 
puţin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului şi să asigure 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

 în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură sau 
producție, pe termenul de 5 ani anterior menționat sau în termenul prevăzut de normele 
privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie să :  

 înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de 
dezvoltare regională în cadrul căruia a fost prevăzuită inițial 
implementarea proiectului;  

 să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de 
infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau 
unui organism public;  

 să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, 
obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina 
subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. 

 Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen.  

 Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele angajate 
în termen de maxim 5 zile de la apariția acesteia 

 

Semnătura:  

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului – Lider de proiect 

Data:  

zz/ll/aaaa 

 

Semnătura:  

Semnătura reprezentantului legal al partenerului 

 

Data:  

zz/ll/aaaa 

 

Semnătura:  

Semnătura reprezentantului legal al partenerului 

 

Data: zz/ll/aaaa 
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