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Declaraţia de eligibilitate  

[ Acest model se va completa de către reprezentantul legal al UAT sau de persoana 
împuternicită, dacă este cazul] 

 

Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în 
BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>,  CNP <…………>, în 
calitate de <funcţia> al <denumirea UAT >, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea 
penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

� <denumirea UAT> depune Cererea de finanţare <titlul cererii de finanţare>, din care 
această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 
domeniul major de intervenţie (DMI) 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe”, în calitate de:  

 Solicitant  

� proiectele propuse în prezenta cerere de finanţare sunt următoarele: 

1. blocul de locuinţe sau scara de bloc <adresa exactă> 

2. blocul de locuinţe sau scara de bloc <adresa exactă> 

3. etc. <se vor enumera toate proiectele care sunt parte din cererea de finanţare, 
cu adresa exactă>. 

 

� proiectele propuse în prezenta cerere de finanţare nu au mai beneficiat de finanţare 
publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de 
activităţi realizate asupra aceluiaşi imobil / aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment de 
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare 

� din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice <denumirea UAT > 
nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

a) obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, 
conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală; 

b) obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, 
conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale.” 

  

� de asemenea, <denumirea UAT > nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

1. se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de 
lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a 
suspendat activitatea economică 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; 

2. în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri 
publice comunitare şi/sau naţionale, a fost găsit vinovată, printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza 
nerespectării obligaţiilor contractuale.1 

                                                   

1
 Daca solicitantul de finantare se gaseste in situatia mentionata, acest punct va fi eliminat din declaratia 
de eligibilitate si solicitantul de finantare va anexa la cererea de finantare documentele care sa 
dovedeasca achitarea debitului si a penalitatilor aferente, precum si a indeplinirii oricaror masuri stabilite 
in sarcina sa de catre autoritatea judecatoreasca si/ sau de catre autoritatea contractanta. 
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În cazul menţionat la pct. 2, solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare 
şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale, sau a recunoscut debitul stabilit 
în sarcina sa de către autoritatea contractantă, va putea să depună proiecte pentru a fi finanţate 
prin POR, cu condiţia achitării acestui debit precum şi a penalităţilor aferente şi să facă dovada 
achitării acestora, precum şi a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricăror măsuri 
stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi / sau de către autoritatea contractantă. 
 

 

� <nume, prenume- se completează cu identificarea reprezentantului legal al solicitantului), 
în calitate de …………………………………………………………………(se completează cu funcţia în cadrul 
organizaţiei solicitante) al………………………………………………(se complezează cu denumirea 
solicitantului de finanţare>: 

1. nu am suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, 
decizie formulată de o autoritate de judecată şi având forţă de res judicata; 

2. nu am 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 Uniunii Europene. 

 

� imobilele care fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, 
îndeplinesc cumulativ, la data depunerii cererii de finanţare, următoarele condiţii: 

o nu sunt grevate de sarcini 
o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu 

privire la situaţia juridică 
o nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 

comun. 
 

� de asemenea, <denumirea UAT > certifică următoarele: 

- <denumirea UAT> nu are deschise, in vederea depunerii de proiecte spre finanţare, alte 
scheme/programe de finanţare a intervenţiilor ce fac obiectul prezentului ghid, care oferă condiţii 
de finanţare mai avantajoase decât cele prezentate in ghidul solicitantului pentru DMI 1.2 în cadrul 
POR 2007-2013  

- Blocurile propuse pentru intervenţii în cadrul DMI 1.2 în cadrul POR 2007-2013 sunt construite in 
baza unor proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990 şi nu necesita lucrări de consolidare a 
structurii de rezistenţă. 

 

Subsemnatul declar că vom informa imediat Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele 
sus-menţionate pe parcursul procedurii de selecţie a cererii de finanţare, precum şi pe parcursul 
derulării contractului de finanţare în cazul în care cererea de finanţare propusă va fi acceptată.  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional au 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi 
experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii de Management şi/sau ai 
Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legătură cu activitatea noastră. 
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Subsemnatul declar că înţeleg şi accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management 
şi/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, de date incorecte şi/sau 
incomplete în legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din 
prezentul proces de selecţie pentru acordarea finanţării nerambursabile şi la respingerea cererii de 
finanţare.  

 

Data: Semnătura: 

Semnătura reprezentantului legal al 
solicitantului/persoanei împuternicite 

 


