Anexa 5
Declaraţia de eligibilitate
Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului de drept
public/privat/al liderului de proiect într-un parteneriat,
Subsemnatul … , CNP..................posesor al CI seria … nr. …, eliberată de ............, în calitate de
reprezentant legal(funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul
........................, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară .....................,Prioritatea
de investiții ......................, în calitate de:
(alegeţi varianta potrivită)
o

Solicitant

o

Solicitant – Lider de proiect în cadrul Parteneriatului format din:
completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor
Ceilalţi membri ai parteneriatului vor completa câte o Declaraţie de
eligibilitate (B), prezentată mai jos.

B. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante, numai în cazul solicitantului CC, AS
sau SC) se încadrează în categoria:
întreprinderilor mici (inclusiv microîntreprinderi)
întreprinderilor mijlocii
întreprinderilor mari, daca este cazul
în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare
C. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
(alegeţi varianta potrivită şi ştergeţi textul/ tabelul care nu se aplică)
nu a mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru una
sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de
finanţare
este în curs de solicitare a unui/unor ajutor(oare) de stat (inclusiv ajutoare de
minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul
prezentei cereri de finanţare, după cum urmează:
Nr.
crt

Valoarea
ajutorului
solicitat

Instituţia
finanţatoare

Titlul programului de
finanţare

Forma
ajutorului
solicitat şi cheltuielile
pentru care s-a solicitat
ajutorul

1

„Sprijin pentru functionarea GAL GIURGIU - COMUNITATE LOCALĂ RESPONSABILĂ la implementarea SDL”,
cod SMIS 123360- Contract de finantare nr. POCU/390/5/1/123360, POCU 2014-2020

1.

lei

e.g. ajutor de
regional,
ajutor
minimis

stat
de

2.
…

a beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru unul sau
mai multe dintre costurile care fac obiectul prezentei cereri de finanţare, după
cum urmează:
Nr.
crt
1.

Anul
acordării
ajutorului

Valoarea
ajutorului

Instituţia
finanţatoare

lei

Titlul
programului
de finanţare

Forma ajutorului şi
cheltuielile
finanţate
e.g. ajutor de stat
regional, ajutor de
minimis

2.
…
D. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare
publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip
de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice
din alte surse de finanţare
E. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situații pe
întreg procesul de evaluare, selecție contractare:
a) Să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea
economică 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;
b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la
punctul a.
c) să fie în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004.
d) să fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei
fraude/infracțiuni din fonduri externe și/sau fonduri naționale cu excepțiile prevăzute de
Codul Penal, (la art. 135, respectiv fiind vorba de persoana juridică, cu excepţia statului şi a
autorităţilor publice, care răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea
obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, care nu exclude
răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte).
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F. Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații la momentul contractării:
a) in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a
măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia
contractul de finanţare în următoarele situaţii:
recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management şi il
achită integral, ataşand dovezi în acest sens;
 ia la cunostinţă debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management şi îl
achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din
valoarea cererilor de rambursare ulterioare, cu condiţia ca sumele care
urmează a fi rambursate să acopere valoarea debitului, ataşand dovezi în
acest sens.
b) Sa fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în
ultimul an calendaristic /in ultimile 6 luni, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare.
c) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.


G. Reprezentantul legal care isi exercita atributiile de drept la pe perioada procesului de
evaluare, selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:
a) să fie subiectul unui conflict de interese, respectiv să se afle într-o situaţie care are sau
poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare
selecție, contractare și implementare a proiectului. Astfel de situaţii pot apărea ca
rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie
sau emoţionale, ori al altor legături sau interese comune.
b) Să se afle în situația de a induce/a fi indus grav în eroare Autoritatea de Management,
Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de
informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de
proiecte derulate în cadrul POR
c) Să se afle în situația de a incerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau
să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de
Management/Organismul Intermediar
pe parcursul procesului de evaluare a
prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR
d) Să fi suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate
împotriva legii în legătură cu utilizarea de fonduri externe, decizie formulată de o
autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate
exercita nicio cale de atac)
H. [dacă este cazul, pentru APL] Dreptul de proprietate/ administrare asupra infrastructurii
şi terenului care fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, a fost
acordat prin Hotărârea Guvernului nr. … din …, publicată în Monitorul Oficial nr. … din …
I.

Infrastructura (teren și/sau clădire, după caz, în conformitate cu prezentul criteriu de
eligibilitate) care fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare,
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:


Nu sunt afectate de limitări legale, convenționale,
judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu
realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale,
convenționale etc) Această prevedere se aplică numai pentru
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proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție
cu autorizație de construire.


Nu sunt afectate de limite ale dreptului de proprietatea care
sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului.



Nu sunt afectate de dezmembrăminte ale dreptului de
proprietate, cu excepția dreptului de superficie (uzufruct,
uz, abitatia). Această prevedere se aplică numai pentru
proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție
cu autorizație de construire.



Nu sunt obiectul unor litigii în curs de soluţionare la
instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică a
imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de
solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu
criteriul de eligibilitate aferent.



Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în
materie sau dreptului comun.

J. Înțeleg că în cazul modificărilor condițiilor de eligibilitate pe perioada procesului de
evaluare, selecție și contractare cererea de finanțare va fi respinsă.
K. Înțeleg că orice modificare asupra condițiilor de eligibilitate menționate vor fi aduse la
cunoștința AMPOR în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a
situației respective.
L. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este
permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.

Data:

Semnătura:
Nume, prenume
Semnătura
reprezentantului
solicitantului

legal

al
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