
Anexa 12

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE1

privind asigurarea capacității financiare, tehnice și a personalului calificat

Subsemnatul/a,  ..........................................................................................  (nume  și  prenume)  reprezentant
legal/împuternicit/  în  calitate  de......................................................................(funcţia)
al.............................................................................  (denumirea/numele  şi  sediul/adresa),  declar  pe  propria
răspundere,  sub  sancţiunile  aplicate  faptei  de  fals  în  acte  publice,  că,  în  cazul  în  care  proiectul
„.......................” depus în cadrul apelului de proiecte „Dezvoltare locală” va fi admis pentru finanțare, voi
asigura resursele financiare necesare desfășurării  activităților asumate prin proiect,  echipamentele,  toate
mijloacele tehnice considerate necesare pentru îndeplinirea contractului de finanțare (din dotarea proprie sau
prin contracte de închiriere, convenții de închiriere etc.) precum și personalul calificat.

Totodată, mă angajez să cooptez în echipa de proiect numai profesionişti care respectă următoarele condiţii:

a) nu sunt  salariaţi/colaboratori  (indiferent  de forma de  stabilire  a  relaţiilor)/membri  în  organele  de
conducere ale FRDS, Punctul Naţional de Contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Agenţia de
Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Oficiului Mecanismului Financiar sau în orice
structură sau organizaţie capabile să influenţeze aprobarea sau procesul de implementare al Proiectului; 

b) nu au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte  din personalul  de conducere şi  execuţie şi/sau personalul  de evaluare şi  selecţie,  monitorizare şi
control din cadrul  entităţilor enumerate la lit. a) sau cu orice fel de persoane din aparatul de implementare al
Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian  – România;

c) nu au nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea, corectitudinea şi capacitatea de exercitare
a profesiei pe parcursul procesului implementare şi nu se află în nicio situaţie de natură să îi împiedice în a
reclama la FRDS sau alte autorităţi competente orice neregulă sau suspiciune de neregulă/abatere de la
prevederile legale si procedurale aplicabile Proiectului sus-menţionat;

d) nu au săvârşit fapte penale care să le facă incompatibile cu activitatea prestată în cadrul Proiectului
şi nici nu se fac vinovate de fapte care să atragă restrângerea totală sau parţială a dreptului de exercitare al
profesiei;

e) nu au săvârşit fapte, nu au convingeri şi nu sunt membre al unor organizaţii de natură să aducă
atingere valorilor promovate de Uniunea Europeană, România, Mecanismul SEE și Norvegian; pe întreaga
perioadă a Proiectului, nu vor promova idei sau convingeri care să contravină acestor valori (se abţin de la
orice formă de prozelitism religios şi politic în cadrul activităţii din Proiect, nu promovează rasismul, orice
formă de discriminare sau orice alte idei care contravin valorilor mai sus enunţate).

În cazul în care se descoperă încălcarea unuia sau a mai multor puncte din cuprinsul acestui document, se
va  aplica  sancţiunea  desfacerii  relaţiilor  de  muncă  sau  colaborare  cu  persoana  respectivă,  excluderea
imediată din procesul de implementare a Proiectului, precum şi informarea FRDS şi a altor instituţii abilitate.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că FRDS
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării  declaraţiilor, situațiilor și documentelor depuse,
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Reprezentant Legal al ..............................................................

Calitate…………………………………………………

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

Semnatura…………………..

Ștampilă………………………

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

1 Se va completa de către PP și fiecare partener din România


