
 

Anexa 4 

DECLARAŢIA DE ELIGIBILITATE 

se completează de solicitant şi de fiecare din parteneri (dacă este cazul) 

 

Subsemnatul/a ______________, posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de 

_______, CNP _____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________, în 

calitate de (funcţie / reprezentant legal / împuternicit) al (denumirea solicitant), cunoscând că 

falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:  

 

1. Solicitantul este o  entitate  cu personalitate juridică, constituită conform 

legislaţiei naţionale relevante în vigoare (acelaşi criteriu se aplică tuturor 

partenerilor – dacă proiectul este depus în parteneriat); 

2. Declar pe propria răspundere că: 

Nu sunt înregistrat în scopuri de TVA și că mă angajez să notific Agenției 

orice modificare a situației privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în 

maxim 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri de TVA; 

SAU 

Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în 

scopuri de TVA); 

3. La data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de 

finanţare, solicitantul să nu înregistreze obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre 

obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget)  

a. mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul 

certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală 

b. mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în 

cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice 

locale. 

4. Solicitantul este direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi 

nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat. 

5. Activităţile şi cheltuielile eligibile ale proiectului nu au mai fost finanţate în 

ultimii 3 ani sau nu sunt finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din 

fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse publice. În acest caz, 

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. 

6. Solicitantul/Partemerul nu se află în dificultate. 

7. Solicitantul/Partenerul nu se află în stare de insolvenţă; 



 

8. Solicitantul/Partenerul nu se află 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. În cazul 

parteneriatelor, în situaţia în care unul din membrii intră în una din situaţiile 

mai sus în perioada de evaluare, contractare, implementare sau post 

implementare, solicitantul va preciza cine preia obligaţiile acestuia; 

9. Solicitantul/Partenerul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei 

decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind 

ilegal şi incompatibil cu piaţa comună. 

10. Reprezentantul legal 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; 

11. Reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, 

demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate 

justifica;  

12. Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese; 

13. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a 

MADR/AFIR prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la 

cererea de propuneri de proiecte 

 

; 

 

 

Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit ............................................................. 

Semnătura şi ştampila (după caz).....................................................   

Data întocmirii ............................... 
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