Anexa nr. 3 - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a) ..........................................................................................., domiciliat (ă) în
localitatea
..................................................
judetul
..................................................,
strada.....................................................,
nr……………….,
posesor
al
CI/BI,
seria..................................., numărul ..................................., eliberat de ..................................., la
data de..................................., CNP ................................................................., în calitate de
reprezentant
legal
al………………………CUI/CIF…………………….
având
sediul
social
în………………………………str………………………………….nr…………….județ……………………mucipiciul…………
……………………………. declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a
sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice că instituția/organizația/societatea pe care o
reprezint îndeplinește condițiile de eligibilitate menționate mai jos, în vederea participării în
calitate de partener la pregătirea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capitalul
Uman 2014-2020.
Condiţii generale de eligibilitate:
1. Partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere ale acestora şi persoanele
care asigură conducerea solicitantului/partenerilor NU se află în situaţia de conflict de interese
sau incompatibilitate, aşa cum este definit în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;
2. NU se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu au furnizat aceste informaţii;
3. Partenerii NU se află pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii
contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat
să semneze contractul de finanţare;
4. Partenerii sunt organizaţii cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice
Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul
proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi
activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea
referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor
profesionale;
5. Partenerii trebuie să fie implicaţi cel puţin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se
înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu:
formare profesională, informare și consiliere profesională, programe de tipul „a doua șansă”,
incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație, economie socială, etc). Partenerii trebuie să
aibă activitatea pe care doresc să o desfășoare în statut/act constitutiv;

Nume și prenume…………………………..
Semnătura şi ştampila…………………
Data.............................

