Anexa C

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea
coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL
LOCAL PESCĂRESC DUNĂREA DE SUD VEST
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire………………………………..…….......................................................................................
Statut juridic ………….......................................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email …………………………………………………………….........

Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI/Pașaport seria …. nr. ………..,
CNP ………………………… eliberată de …………………….la data de………………..,
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere
în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil
…………………denumire solicitant……… care a depus Cererea de finanțare din care această
declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr
................... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ……………………… constituit în baza
………..……….……, în anul ………..…, cu sediul în Localitatea :……………………, Județul
………………. Strada …………….………. Nr…….., Bl……, Sc. ….., Etaj ……, Apartament nr.
…… , nu se află în nici una din situațiile de mai jos:
▪

▪
▪
▪

▪

sunt în stare de faliment/ insolvenţă, fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, am încheiat acorduri cu creditorii, am suspendat activitatea
economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau ma aflu în situaţii
similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de
reglementările naţionale;
s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru
o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească cu putere
de „res judicata”;
este vinovat de grave greșeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace;
a fost subiectul unei judecăți de tip res judecata pentru fraudă, corupție, implicare în
organizații criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare
ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o
instanță de judecată;
a fost declarat a fi într-o situație gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea
obligațiilor provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă
din fondurile Uniunii Europene, de către autoritățile competente;

▪
▪
▪

a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive și
irevocabile emise de o instanță de judecată;
este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autoritatea de Management pentru POP
2007-2013 și POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informații incorecte sau
nefurnizarea informațiilor solicitate;
va încerca să obțină informații confidențiale sau să influențeze Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime în timpul
procesului de evaluare a proiectului și nu va face presiuni la adresa evaluatorului.

Subsemnatul/a ................................ cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform
art.326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
• operațiunea care face obiectul prezentei cereri de finanțare nu este încheiată în mod
fizic sau implementată integral înainte de depunerea cerererii de finanțare în cadrul
prezentului apel;
• informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu,
și înțeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul
verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc Cererea de
finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența,
competența și resursele de care dispunem.

Reprezentant legal al solicitantului
……………(nume, prenume - cu majuscule) ……………..
Semnătură

Data:……………………

