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Anexa 1 
 

PROCEDURA DE SELECTIE A PARTENERILOR 

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal/imputernicitul 

reprezentantului legal ca nu se incadreaza in niciuna din situatiile de excludere 

stipulate in cadrul Regulilor generale privind partenerii in cadrul cererilor de 

finantare nerambursabila prin POCU mentionate in Ghidul Solicitantului 

Conditii Generale 

 
 
 
 
 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de 

............,   în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire 

solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 

Codul Penal, cu prilejul depunerii candidaturii de parteneriat, în cadrul  AP 5/Pl 9.vi/ 

OS 5.1, declar pe propria răspundere că: 

1. activitatile pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din 

fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data 

depunerii cererii de finanţare.  

2. <denumire partener>,  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

Condiţii generale de eligibilitate: 

· <denumire partener> este o organizaţie legal constituită în România, persoana 

juridică, conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de persoană 

juridică desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare 

cerere de propuneri de proiecte. 

· <denumire partener> nu 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 partenerului nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res 

judicata pentru un delict legat de conduita profesională; 

· Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură 

conducerea partenerului nu au comis în conduita profesională greşeli grave, 

demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

· Nu 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 
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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 partenerului 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; 

· Partenerul şi/sau reprezentanții legali/structurile de conducere şi persoanele care 

asigură conducerea partenerului nu se află în situaţia de conflict de interese sau 

incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare; 

· Partenerul nu se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate 

de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații; 

· Partenerul nu se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii 

contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau 

a refuzat să semneze contractul de finanţare. 

 

Semnatura (reprezentant/imputernicit) 

 


