
Data: 10.01.2022 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 

ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

2014-2020 (POCU) 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 

aprobate prin H.G. nr 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, în baza O.U.G. nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul 

Solicitantului-condiții generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 și Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice-”Educație nonformală în 

sistem outdoor” Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i./ Obiective 

specifice: O.S.6.3. și O.S.6.6., cu modificarile si completarile ulterioare, UAT Lopatari  anunță organizarea 

procedurii de selecție a partenerilor naționali privați pentru încheierea a unui Acord de Parteneriat în 

vederea implementării unui proiect care va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 Apelul ”Educație nonformală în sistem outdoor”: 

Având în vedere Procedura operațională nr.28384/9.12.2021 privind selecția partenerilor în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 20214-2020. 

 

 

Descriere program: 

1.Obiective Specifice ale programului în care se va depune cererea de finanțare: 

O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 

oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 

minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic; 

O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 

vederea 

promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

 

2. Obiectivul general al proiectelor: 

 

3. Scopul cererilor de finanțare este: ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de 

prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu 

accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate 

socioeconomic” și ”Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar 

în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli 

incluzive”. 



4. Principalele acțiuni/activități sprijinite (conform Ghidului Solicitantului- Condiții Specifice- 

”Educație nonformală în sistem outdoor”, POCU sunt (aferent O.S.6.3): 

1) Activități de bază pentru programe de educație nonformală sau în sistem outdoor, activități 

activparticipative, interactive, centrate pe copii; 

2) Programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă; 

3) Activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe; 

4) Activități de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea 

aptitudinilor socio-emoţionale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, 

pentru a putea exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu 

personalul); 

5) Programe și activități activ-participative educator/profesor - elev, pentru îmbunătățirea utilizării 

limbajului şi aptitudinilor sociale, conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare; 

6) Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi practice de bază necesare pentru utilizarea 

informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină; 

7) Activități practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobândite în educația formală; 

8) Activități interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcțional cu privire la 

înțelegerea/procesarea/folosirea rațională și asumată a noțiunilor acumulate în educația formală; 

9) Activități pregătitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu 

școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului 

educațional (copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare, copiii de clasa a patra care 

urmează 

să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmează să intre la liceu) și activități care sprijină 

acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ; 

10) Programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer 

liber și alte activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de 

leadership etc; 

11) Programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă; 

12) Programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație 

interculturală; 

13) Orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului vulnerabil și care contribuie la 

prevenirea sau reducerea abandonului școlar etc. 

 

In plus, se solicita si activitatea obligatorie, secundara (aferent O.S.6.6): 

14) Perfecționarea profesională specializată acreditată a resurselor umane pentru învățământul 

preuniversitar. 

 

5. Descrierea succintă a proiectului: 

Prin prezentul proiect se vor realiza urmatoarele: 

• Organizarea de ateliere de educatie nonfomala intr-o sala dotata modern prin acest proiect 

• Crearea a 3 spatii de educatie nonformala atractive outdoor si organizare de activitati outdoor 



• Crearea a 3 laboratoare mobile pentru studiu si activitati de stiinte, mediu si schimbari climatice 

precum si dezvoltarea 

mecanismului de incluziune si nediscriminare va creste gradul de atractivitate a procesului educational 

in zona comunei Lopatari. 

Cresterea gradului de atractivitate a procesului educational , chiar daca este vorba de educatie 

nonformala outdoor si activitati outdoor va 

duce implicit la scaderea ratei de abandon scolar. 

* Implementarea unui mecanism de nediscriminare si incluziune, inclusiv organizarea unor conscursuri 

intre elevi in vederea 

diseminarii rezultatelor implemenatrii acestui mecanism 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 

1. Cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei prin crearea a 3 laboratoare mobile pentru ore 

si activitaþi de stiinþe, mediu si schimbari climatice outdoor. 

 

2. Dezvoltarea unei experiente complete de educatie nonformala prin participarea elevilor la ateliere de 

Robotica, Lectura, Teatru, Ciclism 

 

3. Cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei prin dotarea a 3 spatii de educatie nonformala 

outdoor 

 

4. Dezvoltarea unui Mecanism de Integrare a nediscriminarii si incluziunii in procesul educational pentru 

scaderea riscului de abandon 

 

5. Cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei prin dotarea unei Sali de educatie nonformala 

 

6. Dezvoltarea unei experiente de educatie nonformala competitiva prin organizarea a 2 concursuri 

pentru elevii din grupul tinta 

 

 Acțiunile/activitățile în care va fi implicat partenerul selectat: Partenerul va fi implicat în 

acțiunile/activitățile proiectului, pe care le propune si le poate implementa, în funcție de specificul 

fiecărui participant. Partenerul are obligația de a prevedea în activitățile lor și în bugetul aferent, 

elemente ce privesc temele secundare: nediscriminare. 

 

6. Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit 

pentru fiecare criteriu în parte sunt prezentate mai jos. 

Partenerul național este din categoria entităților legal constituite în România, cu personalitate juridică 

(cu excepția Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt 

eligibile) ce desfășoară activități relevante în cadrul proiectului; Categoriile eligibile de parteneri  



sunt: 

- Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, privaţi; 

- Instituţii de cult şi asociaţii religioase; 

- ONG. 

Se vor prezenta următoarele documente pe care candidații le pot depune în original la sediul UAT 

Lopatari sau le pot transmite semnate electronic, prin e-mail, la adresa primar@comunalopatari.ro: 

1. Actul constitutiv/statutul actualizat prin care se face dovada că obiectul de activitate corespunde 

cerințelor din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și celor din anunțul de selecție (copie); 

2. Certificatul de înregistrare la judecătorie (ONG-uri); Certificat de înregistrare fiscal, C.U.I.; 

3. Situațiile financiare aferent ultimului exercitiu financiar incheiat conform cu originalul  

4. Documente din care sa reiasa Partenerii trebuie să NU se afle în niciuna din următoarele situații: 

• este în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform 

Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, 

decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de resjudecată; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 

judiciară, și-a suspendat/i-a fost suspendată activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de 

finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma 

unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; 

reprezentații săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 

solicitantului/partenerului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, pe 

care autoritatea contractantă le poate justifica; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una 

din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 

luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 

solicitantului/partenerului au fost condamnați 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 comunităților; 

• solicitantul și partenerul/partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora 

și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situația de 

conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și comunitară în 

vigoare; 

• se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI/POCU responsabil sau 

nu a furnizat aceste informații; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una 

din situațiile de mai jos: 

- obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul 

certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

- obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, în cazul  

certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale. 



 

Astfel, se vor depune minim: 

- Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea 

-Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finantari 

5. Scrisoare de intenție si Fișa partenerului, din care sa reiasa continutul activitatilor propuse pentru 

implementarea proiectului. Aceasta va fi insotita obligatoriu de CV-ul Coordonatorului propus de 

Partener. 

 

7. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere 

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzând toate documentele și 

informațiile solicitate la sediul UAT lopatari, până la data de 24.01.2022, ora 12.00. 

 

Calendarul de desfășurare: 

 

10.01.2022 - 24.01.2022, ora 12:00 Depunerea dosarelor 

24.01.2022, ora 16:00 Afișarea rezultatelor 

24.01.2022, ora 16:00 – 25.01.2022, ora 12:00 Depunerea eventualelor contestații 

25.01.2022. ora 16:00 Afișarea rezultatelor finale 

Documentele se vor putea transmite si prin e-mail, la adresa primar@comunalopatari.ro 

Toate documentele depuse trebuie să fie prezentate în limba română. 

 

8. Rezultatul procedurii de selecție va fi publicat pe site-ul www.comunalopatari.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunalopatari.ro/


Anexa 1 – Scrisoare de intentie 

 

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman 

ce urmează a fi depus de către UAT Lopatari 

 

 În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de parteneriat cu entități de drept 

public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanțare pe Axa prioritară 6 – Educație și 

competențe din POCU _____________________________________ (denumirea organizație) își exprimă 

intenția de a participa ca partener în cadrul proiectului cu tema: EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM 

OUTDOOR 

 

 

Precizăm că _____________________________________________________(denumirea organizație) se 

încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa prioritară 6 – Educație și competențe 

În cadrul activității ne propunem să aducem următoarea contribuție: _____________________________ 

 

 

 

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, 

dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect 

POCU.  

 

Declar pe proprie răspundere că:  

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;  

B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu 

avem datorii fiscale;  

 

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră să devină partener în 

cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate.  

 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal  

 

Data  

 

Semnătura ........................................................... Ștampilă 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

 

FIŞA PARTENERULUI 

Denumire organizaţie  

Acronim   

Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare în Registrul 

Comerţului 
 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 
 

Anul înfiinţării  

Date de contact 

(adresă, tel., fax, e-mail) 

 

 

Persoana de contact 

(nume, poziţia în organizaţie) 

 

 

Descrierea activităţii partenerului, 

relevantă pentru acest proiect 

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al organizaţiei 

se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare 

implementării proiectului, conform cu activitatea/ activităţile la 

care doriţi să fiţi partener 

Experienta relevantă a 

partenerului pentru domeniul 

proiectului 

Descrieţi experienţa privind implementarea unor proiecte 

relevante pentru prezenta Cerere de Proiecte. Faceţi referire la 

scurtă descriere a proiectelor, buget, an obţinere finanţare  

si/sau   

Descrieti experienţa în domeniul activitatii/activităţilor 

prezentului proiect.  

Activitatea /activităţile cadru din 

cadrul proiectului în care doriţi să 

vă implicaţi  

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a organizaţiei 

dumneavoastră în elaborarea şi implementarea proiectului. 

 

Resurse umane 

 

Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul relevant pentru 

implementarea activităţilor în care ofertantul dorește să se implice 

si pe care le-a menţionat mai sus. 

Anul 2020  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului 

financiar (conform bilanţ) 
 



Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile derulate / coordonate / administrate în ultimii 5 ani 

(daca este cazul). Pentru fiecare proiect relevant, completați câte un tabel după modelul de mai jos: 

Titlul proiectului (conform 

contractului de finanţare) 
 

ID-ul proiectului (acordat de 

instituţia finanţatoare) 
 

Beneficiar proiect  

Calitatea avută în cadrul 

proiectului (solicitant / partener) 
 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării proiectului Implementat sau în curs de implementare 

Rezultatele parţiale sau finale ale 

proiectului 
 

Valoarea totală a proiectului  

Sursa de finanţare (bugetul de stat, 

local, surse externe 

nerambursabile, surse externe 

rambursabile, etc) 

 

Numele instituţiei finanţatoare  

Valoarea angajată (cheltuită) în 

proiect 
 

Notă:  

Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere 

de reprezentantul legal. 

Data,                         Reprezentant legal, 

                                                                                            Nume şi prenume, 

                                                                                       __________________ 

                                                                                        Semnătura şi ştampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 3  

 

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR 

 

Participant: ___________________ 

 

Criteriu calificare DA NU NU ESTE 

CAZUL 

I. Conformitatea documentelor     

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunt de 

selecţie 

   

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul 

www.comunalopatari.ro  

   

Documentele date ca model sunt integral și corect completate    

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător 

activităţilor proiectului  

   

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care 

sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/ 

activităţile la care doreşte să participe in calitate de partener  

   

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din 

proiect  

   

III. Conduita ofertantului     

Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul 

Regulilor generale de eligibilitate a solicitanţilor menţionate la punctul 

4.1.1. - Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de 

finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate in Ghidul 

Solicitantului – Condiţii Generale 

   

 

Notă: Oferatantul se consideră calificat numai in cazul în care la toate criteriile de calificare a 

fost bifată rubrica “DA” (exceptie (1) daca partenerul opteaza pentru implicarea in activitati care 

nu necesita acreditarile mentionate). 

 

Comisia de evaluare si selectie 

 

 

http://www.comunalopatari.ro/


Anexa nr. 4 

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR 

Participant: _____________________ 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

participant 

1. Capacitatea operaţională și financiară 50  

1.1 Resurse umane 30  

 Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat 
(dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi 

cu studii superioare) 

 1 expert – 5 puncte 

 2 experţi –10 puncte 

 de la 3 experţi in sus–15 puncte 

15 

 

 

Evaluarea calitativă a experienţei specifica din CV (1) 

 Nivel scăzut (experienţă de până la 3 ani) – 5 puncte 

 Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 3 și 5 ani) – 10 puncte 

 Nivel înalt (experienţă mai mare de 5 ani) – 15 puncte 

15 

 

1.2 Situaţia financiară   20  

  Fara datorii  - 20 puncte 

 Cu datorii – 0 puncte 
20 

 

2. Capacitatea profesională 30  

2.1 Dovada experienţei în domeniul activităţilor proiectului  

 

30 

 

 Intre 0 luni si 6 luni – 5 puncte 

 Intre 6,1 luni si 12 luni – 10 puncte 

 Intre 12,1 luni si 24 luni – 15 puncte 

 Intre 24,1 luni si 36 luni – 20 puncte 

 Mai mult de 36 luni – 30 puncte 

3 Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 20  

3.1 Numărul de activităţi/subactivitati eligibile în care partenerul dorește să 

se implice 

20 

 

 1 activitate – 5 puncte 

 2 activităţi – 10 puncte 

 Mai mult de 2 activităţi – 20 puncte 

 TOTAL  100  
Punctaj minim 50 puncte  

 

 

Comisia de evaluare si selectie 

 

 

 



Anexa 5 

  

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 

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

calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire partener>, cunoscând că 

falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru 

proiectul <denumire proiect>, în cadrul  Programului ……….., declar pe propria răspundere că: 

1. proiectul 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. În  situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după 
transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire 
partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul 

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

 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrative teritoriale, respectiv în stare de faliment/lichidare conform Legii 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 
modificările şi completările ulterioare, după caz; 

 a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 

împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 
judicata; 

 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 solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, 
demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

 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 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 solicitantului 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; 

 solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de 
conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau 

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



 se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI 
POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații. 

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte 
prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, 

promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, 
tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi 
legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii; 

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, 
eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat 
legislaţia privind achiziţiile publice. 

 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire 

partener>. 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile 

incluse în aceasta sunt corecte. 

 

Partener n:    ___________________ 

Data:     ___________________  

Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 

Prenume şi Nume    ___________________  

Semnătura: 

 

 

 

 

 



Anexa 6 

 

 

 

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 

 

 

În calitate de  reprezentant legal/împuternicit al ____________________________ <denumire 

partener>, subsemnatul/subsemnata  ____________________, identificat(ă) cu ____________ 

seria _______ nr. _____________, eliberat(ă) de _______________________________ la data 

de ___________________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în 

conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

 

1. Proiectul cu titlul______________________________________________ şi activităţile 
acestuia ce vizează persoanele care fac parte din grupul ţintă nu au primit nici o altă 
finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare. 

 

2. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

 

Partener n:    ___________________ 

Data:     ___________________  

Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 

Prenume şi Nume    ___________________  

Semnătura: 
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