
Anexa nr. 3  

                       

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de 
............, în calitate de reprezentant legal al <denumire organizatie>, cunoscând că falsul în 
declaraţii este pedepsit de Codul Penal, în cadrul Programului Operational Capital Uman 
(POCU) 2014 - 2020, declar pe propria răspundere că:  

1. <denumire organizatie>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:    
• 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 Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, după caz; 

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

•  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; 

•  reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea au 
comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea 
contractantă le poate justifica; 

• 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; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 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; 

• partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi 
persoanele care asigură conducerea i/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict 
de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in 
vigoare 

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

 
Numele și prenumele reprezentantului legal  
Data …………………………………………………………………….  
Semnătura ………………………………………………….  
Stampila  


