NOTĂ
Privind explicitarea și reformularea unor aspecte din Ghidul unic competiții Axa 1 și anexe
Prezentele explicitări și corelări nu au impact asupra elaborării propunerilor de proiecte.
I)

Explicitări și corelări în Ghidul unic (marcate cu roșu în coloana „ Text actualizat” )

Secțiune Ghid unic
Secțiunea A
Capitolul 1- Prezentarea
generală a tipului de
proiect “ Investiții penru
departamentele de CD ale
întreprinderilor” (pag. A-4)

Capitolul 2- Eligibilitatea
solicitanților, proiectelor,
activităților și cheltuielilor
- subcapitol 2.1.2 Criterii
de
eligibilitate
a
solicitanților (pag. A-7)

Actualizare
Anexă

Text actualizat în ghid
” Acest tip de proiect va sprijini investiții inițiale pentru:
• Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) însoțită
obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare ;
• Modernizarea, extinderea, consolidarea departamentelor de CD existente, schimbarea
de destinație construcție pentru crearea unui departament de CD, însoțită obligatoriu
de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare ;
• Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.”
j. “Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, chirie sau
comodat cu privire la imobilul (teren și/sau clădire) unde se face investiţia,
indiferent de categoria de proiecte avute în vedere de solicitant (conform
prevederilor 2.2.1 din prezenta secțiune). Prin noțiunea de clădire se are în vedere
inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de
finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală, etc)
(....)

 Se probează prin
o documentele care atestă dreptul de proprietate/concesiune/chirie/comodat, în
copie “conform cu originalul”
sau
o copia „ conform cu originalul” a ante-contractului de vânzare -cumpărare.
și prin Declaraţie pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui
litigiu (Anexa 2.5 a acestui Ghid)” .
Capitolul 2.2 Eligibilitatea
“ Prezentul apel se adresează solicitanților care vor dezvolta următoarele categorii de
proiectului - subcapitol Anexa 5.1 - proiecte:
2.2.1- Categorii de proiecte Model Studiu de
A. Proiecte de construcţii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare
1

Secțiune Ghid unic
(pag. A-8,pag. A-9)

Actualizare
Anexă
Fezabiliate/
DALI s-a divizat
în
Anexa 5.1.1 –
Model Studiu de
fezabilitate
și
Anexa 5.1.2 –
Model
documentație de
avizare
a
lucrărilor
de
intervenție
(DALI)

Text actualizat în ghid
de cercetare în cadrul întreprinderii) însoțite obligatoriu de achiziţionarea de noi
instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de
noi direcţii de cercetare.
Proiectul va fi însoțit obligatoriu de studiu de fezabilitate (elaborat conform
modelului din anexa 5.1.1) și plan de afaceri (elaborat conform modelului din
anexa 5.4)
În studiul de fezabilitate, secțiunea de analiză cost beneficiu va fi completată
conform indicațiilor menționate.
B. Proiecte de modernizare, extindere, consolidare a departamentelor de CD
existente, schimbare de destinație construcție pentru crearea unui departament
de CD însoțite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente,
pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare.
Proiectul va fi însoțit obligatoriu de documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții (DALI elaborat conform modelului din anexa 5.1.2) și plan de afaceri
(elaborat conform modelului din anexa 5.4)
C. Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare. Pentru această
categorie de proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este
cazul). Tipurile de lucrări exceptate de la autorizare sunt cele menționate la art. 11 din Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltării regionale și

locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Proiectul va fi însoțit numai de plan de afaceri (elaborat conform modelului din anexa
5.4)”
Capitolul 2- Eligibilitatea
solicitanților, proiectelor,
activităților și cheltuielilor
- subcapitol 2.2.2 Criterii
de eligibilitate a proiectelor
(pag. A-9)

“ b. Domeniul de cercetare al proiectului este specificat în cererea de finanțare și
reprezintă unul din domeniile de specializare inteligentă sau sănătate (conform Anexei
3 din Ghidul solicitantului)”
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Secțiune Ghid unic
Capitolul 2.6 – Lista
documentelor însoțitoare
(pag. A-18)

Actualizare
Anexă

Text actualizat în ghid
2.6 Lista documentelor însoțitoare
(......)
Denumire document
Hotărârea de guvern pentru înființarea și
funcționarea regiilor autonome si societăților
comerciale de interes național, sau Hotărârea CL/CJ
pentru înființarea și funcționarea regiilor autonome
și societăților comerciale de interes local
Certificat constatator *****

Model
anexa

Cerințe

în

2 copii

RPC
și
original şi 1 copie
semnate
de
reprezentantul
legal*

Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii
despre acţionari, capital social*****

RPC

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei*****

RPC

Situațiile financiare pe ultimii 3 ani*****

RPC

*****Aplicanții înregistrați în alt stat membru UE, vor depune document similar însoțit de
traducere autorizată, care nu se va înregistra în RPC
Capitol 3.2 Evaluarea
propunerilor (pag. A-21)

CRITERII ELIMINATORII

DA

NU

(...)
3

Secțiune Ghid unic

Actualizare
Anexă

Text actualizat în ghid
2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C <9%)*
(se verifică cf. Planului de Afaceri secțiunea 6 a)

Capitol 4-Indicații privind
completarea Cererii de
finanțare pentru acest tip
de proiect (pag. A- 27)

“ Punctul 1 Informații privind solicitantul
Solicitantul va completa informațiile de la punctele 1.8 și 1.8.1 după cum urmează
1.8 Cod CAEN

< aferent activtății de CD>

(.....)

Secțiunea C și Secțiunea
D (pag.C-6,C-10,C-11 și
pag. D-7)
Secțiunea D
Capitol
2.3
Activități
eligibile (pag, D-11)

Secțiunea F
Capitolul
2.1
–
Eligibilitatea solicitanților
(pag.F- 4)
2.1.2
Criterii
de
eligibilitate a solicitanților
(pag. F-6)

"Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM"
sau, "Opinie scrisa emisa de OSIM in urma efectuarii serviciului de cercetare documentara pe
baza solutiei tehnice din cererea de brevet. Opinia din documentele emise de OSIM trebuie să
fie favorabilă"
•

„ servicii de sprijinire a inovării pentru: închirierea de spaţii de lucru, acces la bănci de
date şi biblioteci tehnice, studii de piaţă, utilizarea de laboratoare pentru
testări/experimentări, etichetarea, testarea şi certificarea calităţii conform definiției de la
art.8, lit.(t) din schema de ajutor de stat privind „ Finanțarea activităților de cercetaredezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin programul operațional
competitivitate (POC)”.

Se elimină de la Capitolul 2.1 – Eligibilitatea solicitanților, următorul text
“ Toate documentele care nu sunt emise de instituții din România trebuie să fie depuse
împreună cu traducerea autorizată a acestora. La momentul depunerii cererii de finanțare
solicitantul trebuie să fie înregistrat în România sau într-un stat membru al UE”
“ c) Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate sau de primire în
administrare sau de concesiune a terenului şi, după caz, proprietatea, concesiunea,
administrarea sau închirierea clădirii unde se face investiţia, indiferent de categoria de
proiecte avute în vedere de solicitant (conform prevederilor 2.2.1 din prezentul ghid).
(....)
 Se probează prin
o documentele care atestă dreptul de proprietate/concesiune/chirie/comodat, în
copie “conform cu originalul”
4

Secțiune Ghid unic

Capitolul 2.2 Eligibilitatea
proiectului - subcapitol
2.2.1- Categorii de proiecte
(pag. F-8)

Actualizare
Anexă

Anexa 5.1 Model Studiu de
Fezabiliate/
DALI s-a divizat
în
Anexa 5.1.1 –
Model Studiu de
fezabilitate
și
Anexa 5.1.2 –
Model
documentație de
avizare
a
lucrărilor
de
intervenție
(DALI)

Text actualizat în ghid
sau
o copia „ conform cu originalul” a ante-contractului de vânzare -cumpărare.
și prin Declaraţie pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui
litigiu (Anexa 2.5 a acestui Ghid)” .
„ Prezentul apel se adresează solicitanților care vor dezvolta următoarele categorii de
proiecte:
A. Proiecte de construcții pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare
de cercetare în cadrul instituției) însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi
instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de
noi direcții de cercetare.
Proiectul va fi însoțit obligatoriu de Studiu de fezabilitate (elaborat conform
modelului din anexa 5.1.1) și Proiecții financiare (conform Anexei 5.6) – în limba
română și în limba engleză.

În studiul de fezabilitate, secțiunea de analiză cost beneficiu va fi completată
conform indicațiilor specificate.
B. Proiecte de modernizare, extindere, consolidare a departamentelor de CD
existente, schimbare de destinație construcție pentru crearea unui departament
de CD însoțite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente,
pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare.
Proiectul va fi însoțit obligatoriu de documentația de avizare a lucrărilor de
intervenții (elaborat conform modelului din anexa anexei 5.1.2) și Proiecții
financiare (conform Anexei 5.6) - în limba română și în limba engleză.
C. Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare. Pentru
această categorie de proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (dacă
este cazul). Tipurile de lucrări exceptate de la autorizare sunt cele menționate la art.
11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului
dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii.
Proiectul va fi însoțit de Memoriul Tehnic (model în Anexa 5.5) și Proiecții
financiare (conform Anexei 5.6) – în limba română și în limba engleză”
5

Secțiune Ghid unic
Capitolul 2.6 – Lista
documentelor însoțitoare
(pag. F-16)

Actualizare
Anexă

Text actualizat în ghid
2.6 Lista documentelor însoțitoare
(......)
Denumire document

Capitolul 2.6 – Lista
documentelor însoțitoare
(pag. F-16)

Model în anexa

Cerințe

“ Copie acord de parteneriat între
solicitantul de finanțare și companii din
cadrul unui cluster/parc tehnologic/parc
științific/pol de competitivitate (în limba
română și în limba engleză)” – pentru
cazul A

2 ex. copii**

Copie Angajament al viitorilor membri ai
gruparii economice pentru constituirea
structurii emergente de tip cluster/ parc
tehnologic/parc
științific/pol
de
competitivitate și copie acord de
parteneriat (în limba română și în limba
engleză)- pentru cazul B

2 ex. copie**

2.6 Lista documentelor însoțitoare
(......)
Denumire document

Model în anexa

Notă de fundamentare privind valorile 4

Cerințe
semnată de
6

Secțiune Ghid unic

Actualizare
Anexă

Text actualizat în ghid
cuprinse în bugetele orientative din cererea
de finanţare

reprezentantul legal al
instituţiei - 2 ex.
originale;
Ofertele se prezintă
numai pe CD împreună
cu studiul de
fezabilitate/DALI
și proiecții financiare

Capitolul 3.2 – Evaluarea
propunerilor (pag F- 17)

CRITERII ELIMINATORII

DA

NU

(...)
2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C <5%)*
(se verifică cf. Proiectii financiare)
Capitolul 3.2- Evaluarea
propunerilor
(pag. F-20)
Capitolul 3.2- Evaluarea
propunerilor
Criteriul 1 Relevanţa si
impact (pag. F-20)
Capitolul 3.2- Evaluarea
propunerilor
Criteriul 2 Calitate și
maturitate
(pag. F-21)

„ CV-urile echipei de management şi ale personalului care va asigura implementarea
proiectului și operarea infrastructurii precum şi Studiul de fezabilitate sau /DALI/Memoriul
tehnic, capitolele 5 şi 6, strategia de dezvoltare instituțională, Proiecții financiare.”
„ 1.4 Se va evalua modul cum infrastructura propusă se adresează și altor strategii sectoriale,
strategii și politici industriale. Se va considera că impactul economic este mai important
pentru propunerile care generează venituri nete din contracte cu industria. Se va urmări
corelarea veniturilor nete realizate (Anexa 5.36 Proiecții financiare) cu contribuția
solicitantului la proiect” .
„ Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:
4.7 Descrierea proiectului ,
4.8 Managementul proiectului,
7.4 Achiziții,
8. Pachetul de finanţare a proiectului,
CV-urile echipei de management, precum şi Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriul tehnic,
7

Secțiune Ghid unic

Capitolul 3.2- Evaluarea
propunerilor
Criteriul 3- Sustenabilitate
și capacitate de operare
(pag. F-23)

Capitolul 3.2 – Evaluarea
propunerilor (pag. F-19, F21)
Pentru toate
(de la A la G)

secțiunile

Pentru secțiunile (A, B,
D,F)

Actualizare
Anexă

Text actualizat în ghid
Nota de fundamentare a bugetului, Anexa 5.26 Proiecții financiare” .
„ Pentru aceasta secţiune se vor examina Cererea de finanţare, în special capitolele:
4.7 Descrierea proiectului ,
4.8 Managementul proiectului,
6 Sustenabilitatea proiectului
8. Pachetul de finanţare a proiectului,
CV-urile echipei de management, strategia de dezvoltare instituțională, Anexa 5.26 Proiecții
financiare”
Se elimină propoziția Criteriul 1.2 Relevanţa si impact socio-economic de sub tabel
Se elimină propoziția Criteriul 2.1 Coerenţa şi fezabilitatea proiectului de sub tabel
Pentru criteriul Domeniul de cercetare al proiectului se încadrează într-unul dintre domeniile
și subdomeniile prioritare se va verifica în etapa de eligibilitate doar înscrierea domeniului
conform anexei 3 în cererea de finantare

2.6 Lista documentelor însoțitoare
(......)
Denumire document
Declaraţie pe proprie răspundere că
terenul/ imobilul nu face obiectul unui
litigiu

Pentru toate secțiunile
(de la A la G)- Capitolul
3- Instrucțiuni de depunere
a propunerii de proiect

Model în anexa
2.5

Cerințe
semnată de
reprezentantul legal al
instituției, - 2 ex. în
original

3. Transmiterea documentelor însoțitoare
(....)
Birourile Regionale
Nr.
Crt

Regiunea

Judeţe
componente

Adresele Birourilor
Cercetare

Regionale

ale

OI

8

Secțiune Ghid unic

Actualizare
Anexă

Text actualizat în ghid
Sud Est

2

Brăila,
Buzău, Se transmit la Biroul regional Târgovişte
Constanţa.
Galaţi,
str. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia Vrancea, Tulcea
campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21,
jud. Dâmboviţa, cod poştal 130004, Târgovişte,
judeţul Dâmboviţa, tel: 0245/210314 și 021 303 41
75, fax: 021-303 41 85
(…)

Sud
Muntenia
3

Argeş,
Călăraşi, Birou regional Târgovişte
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa,
Prahova, str. Aleea Sinaia, nr. 13, Universitatea Valahia campus, Institut de Cercetare, et. 2, sala A21,
Teleorman
jud. Dâmboviţa, cod poştal 130004, Târgovişte,
judeţul Dâmboviţa, tel: 0245/210314, 021 303 41 75,
fax: 021-303 41 85
(…)
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II)

Actualizări în Anexele la Ghidul unic

ANEXA 2- MODELE DE DECLARAȚII
ANEXA 2.1.1 - variantă „investiții pentru departamente CD ale întreprinderilor”

Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea
A. Certificăm prin prezenta că ........................ (denumirea instituţiei solicitante) NU se află în nici una din
situaţiile enumerate în continuare:
1) are obligații de plată scadente către instituțiile publice, nu şi-a îndeplinit la timp obligațiile de plată
a impozitelor, taxelor şi a altor contribuții către bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2) este o întreprindere aflată în dificultate în sensul prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul
651/2014 al CE, şi anume:
(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din
capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine
atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente
considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat
negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;
(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată
pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese
din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau
îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de
insolvență la cererea creditorilor săi;
(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul
sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan
de restructurare;
(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub
valoarea 1,0.
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3) în stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecător-sindic 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;
4) a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului
Concurenței sau a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața
internă;
5) a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani
care au precedat depunerea cererii de finanțare și la momentul depunerii cererii de finanțare nu are
planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea
investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză;
6) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională;
7) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau pentru săvârşirea altor
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

B.
Certificăm
pe
proprie
răspundere
“...........................................................................................” şi
........................, depus la competiţia ……………………….

că
proiectul
cu
titlul:
numărul de înregistrare electronică

✓ nu solicită finanțare pentru :
• activități de export
• activități din sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11
decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de
acvacultură;
• activități din sectorul producției agricole primare;
• activități din sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de
produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile
respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau
integrală către producătorii primari;
• activități privind facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt
reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
• activități din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale,
din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din
sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.
✓ nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate.
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C. Certificăm pe proprie răspundere că vom utiliza finanţarea nerambursabilă strict pentru activităţile şi
costurile precizate în proiectul ................................. (titlul proiectului), cu numărul de înregistrare
electronic ……………, depus la competiția ………………….
D. <se va completa numai de către solicitanți din alt stat membru UE care nu sunt înregistrați în

România la data depunerii aplicației de finanțare>Certificăm pe propria răspundere că dacă
proiectul propus de <denumirea instituţiei solicitante> va fi selectat pentru finanțare, înainte de
contractare ne vom înregistra in România, în regiunea de dezvoltare <se va trece regiunea
declarată în cererea de finanțare>, păstrând categoria de încadrare declarată în cererea de
finanțare respectiv <se va complete cu întreprindere mica sau întreprindere mijlocie sau
întreprindere mare după cum este cazul>, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
E. Certificam că investiția propusă reprezintă o investiție initială (în conformitate cu prevederile
Regulamentului CE 651/2014, fiind legată de demararea unei unități noi /extinderea capacității
unei unități existente/ diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate
anterior în unitate /o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități
existente, <se va menționa/ se vor menționa numai situația/situațiile care corespund>
F <se va completa numai de către întreprinderile mari din regiunea București Ilfov> Certificăm
că investiția inițială propusă este în favoarea unei noi activități economice.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.
Reprezentant legal
<denumire oficială solicitant>
<funcţie reprezentant legal >
<nume, prenume reprezentant legal*>

<semnătură reprezentant legal>

Data : <zz/ll/aa>
<ștampila>
*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri
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ANEXA 2.5

Declaraţia că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu
Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele
reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ………………………………
(funcţia
reprezentantului
legal
al
instituţiei
solicitante)
al
……..…………………….............................……….………………………………
(denumirea
instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere că
terenul/imobilul
........................................................................................................................................

din

în care se va realiza proiectul cu titlul „........................................................” şi numărul de
înregistrare electronică ........................ depus la Competiţia ..................... (codul competiției),
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, cu privire la
situaţia juridică,
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea contractului, infrastructura
(terenul/clădirea) necesară implementării va fi liberă de orice sarcini.
Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele
reprezentantului legal al instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere că
✓ imobilul nu a fost achiziționat/construit prin intermediul unei finanţări
nerambursabile în ultimii 10 ani;
✓ imobilul este indispensabil implementării proiectului;

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.
Data

(Reprezentant Legal)
Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................
Nume și prenume*
Semnătură şi ştampilă
*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri
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