
Declarație de eligibilitate

Subsemnatul ............................................… , CNP..................posesor al CI seria … nr. …, 
eliberată de ............,  în calitate de reprezentant legal(funcţie) al … (completaţi cu denumirea 
organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe 
propria răspundere că:

• A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)  nu se află în următoarele situații 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi 
contractare pentru proiectul ”SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚII 
MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL MARGHITA”:

• Este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative 
teritoriale, respective conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, după caz;

• Este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii 
sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul 
unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute anterior;

• Nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

• A suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva 
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;

• A fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în 
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 
Comunităţii Europene;

• Este vinovat de grave greşeli profesionale pe care Autoritatea de Management le poate 
dovedi prin orice mijloace;

• 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.

• Se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, 
întruna 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 sau are datorii către bugetul local

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

• Solicitantul sau partenerii 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.

• Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de 
drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și 
contractare trebuie să  nu se afle într-una din 



situațiile de mai jos:
• Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

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

• 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;

• Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 
solicitantului se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este 
definit in legislația anaționala si comunitara in vigoare.

Nume, prenume: .........................
Funcție: .........................................
Data:.............................................


