
Anexa 10

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE1

Subsemnatul/a  ______________,  posesor  al  CI  seria  _______,  nr.  _________,  eliberată  de
_______, CNP _____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________ la data de
________,  cunoscând  că falsul  în  declaraţii  este pedepsit  de  legea penală,  declar  pe propria
răspundere că:

1. Dețin calitatea de (reprezentant legal / împuternicit) al .........................................., persoana
juridică constituită conform legislatiei in vigoare, cu sediul social în ............................................,
entitate care are rolul de [a se completa PP/partener] în cadrul proiectului “…………….”, depus
spre finanțare în cadrul apelului  de propuneri  de proiecte “Creșterea incluziunii  și  abilitarea
romilor”;

2. În vederea exercitării calității mele de reprezentant legal, în raporturile cu FRDS voi folosi
specimenul  de semnătură de mai jos,  pentru toate documentele proiectului  depus în cadrul
apelului de propuneri de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

3. Organizația .................................. (PP/Partenerul) este o  entitate cu personalitate juridică,
constituită conform legislaţiei naţionale relevante în vigoare;

4. Informaţiile  și  documentele  prezentate  în cadrul  aplicației  sunt  veridice  şi  corespund în
totalitate realităţii;

5. Declar pe propria răspundere că organizația:

☐ Nu este înregistrată în scopuri de TVA 

   SAU

☐ Este înregistrată în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA) 

și mă angajez să notific FRDS cu privire la orice modificare a situației, în maxim 10 (zece) zile
de la data producerii modificării.

6. La data depunerii Cererii de finanţare nu înregistrez obligații de plată a impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat sau către bugetul autorităţilor publice
locale.

7. Activităţile şi cheltuielile eligibile ale proiectului nu au fost și nu sunt finanţate în prezent,
parţial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau asimilabile sau din alte surse
publice.  În  acest  caz,  înțeleg  că  finanţarea  nu  va  fi  acordată  sau,  dacă  acest  lucru  este
descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi
recuperate.

8. Activitățile  proiectului  nu  constituie  obligație  de  asigurare  a  sustenabilității  proiectelor
anterior finanțate prin Programul RO10 “Copii  și tineri în situații  de risc și inițiative locale și
regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, finanțat din
Granturile SEE 2009-2014.

9. Organizația (PP/Partenerul) nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii
anterioare a Oficiului/Comitetului Mecanismului Financiar privind declararea unui ajutor ca fiind
ilegal şi incompatibil cu piaţa comună.

10. Organizația (PP/Partenerul) nu se află în dificultate financiară, în procedură de insolvenţă,
faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau
nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia
sau de reglementările naţionale. 

1 Se completează de PP şi de fiecare din partenerii naționali, dacă proiectul se derulează în parteneriat.



11. Reprezentantul legal al organizației (PP/Partener) nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu
valoare  de  res  judicata  pentru  un  delict  legat  de  conduita  sa  profesională,  pentru  fraudă,
corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul
intereselor  financiare  ale  Uniunii  Europene,  României  sau Mecanismelor  Financiare  SEE și
Norvegian.

12. Reprezentantul legal al organizației nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave,
demonstrate prin orice mijloace. 

13. Reprezentantul legal al organizației nu este subiectul unui conflict de interese.

[Punctul de mai jos se completează doar de către PP entități publice ce au ca parteneri ONG-
uri, în celelalte cazuri eliminându-se acest paragraf:]

14. În calitate de reprezentant legal al PP declar că pe tot parcursul derulării  procesului  de
publicitate,  identificare  şi  selecţie  a  partenerului/partenerilor  ……………………..  în  vederea
pregătirii şi depunerii spre finanţare a proiectului au fost respectate prevederile legale aplicabile.
În cazul în care proiectul este selectat spre finanțare, voi furniza OP spre verificare, în etapa de
contractare, documentația aferentă procesului de selecție, iar în cazul în care se va constata
încălcarea prezentei declarații, înțeleg că finanţarea nu va fi acordată.

[Punctele de mai jos se completează doar de către PP, în cazul  partenerilor  eliminându-se
aceste paragrafe:]

15. PP este direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat.

16. În calitate de reprezentant  legal  al  PP,  declar  că  toate informațiile  furnizate în dosarul
proiectului sunt veridice și corespund realității. Varianta electronică a dosarului proiectului este
identică cu cea fizică și poate fi accesată de pe dispozitivul de stocare electronică a datelor.

Reprezentant Legal

Funcția …………………………………………………

(Nume/prenume).......................................

Semnătura…………………..

Ștampilă………………………

Data .......................................


