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Declaraţie de angajament 

[ 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 >:  

� având în vedere depunerea Cererii de finanţare <titlul >, 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 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”,  

angajez <denumirea organizaţiei solicitante> 

� Să implementeze întocmai şi la termen proiectele individuale pentru care se solicită 
finanţarea nerambursabilă, 

� Să asigure contribuţia proprie şi contribuţia ce revine asociaţiilor de proprietari, respectiv 
…. (introduceţi suma în lei), reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor 

� Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile suplimentare) aferente 
proiectului, 

� Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 

� Să respectăm, pe durata pregătirii proiectelor şi a implementării acestora, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, dezvoltării durabile şi eficienţei energetice, achiziţiilor publice. 

 

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 evaluare şi 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 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.  

Semnătura:  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite 

 

Data:  zz/ll/aaaa 

  

 


