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Anexa 8  

Declaratie de angajament 

Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei 

solicitante/partenere)______________, posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP 

_____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de _____________(funcţia 

reprezentantului legal al instituţiei solicitante/partenere) al_____________(denumirea instituţiei 

solicitante/partenere), având CUI_____________, cunoscând că falsul în declaraţii/înscrisuri  este pedepsit de 

Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare cu titlul <titlul cererii de finanţare>,având numărul de 

înregistrare electronică_____________, în cadrul  Programului Operaţional Competitivitate,  Axa _____________, 

cod apel_____________,  , declar pe propria răspundere că institutia pe care o repreezint are resursele 

financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez: 

1.  să asigur condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului şi să acord sprijin echipei de 

management şi implementare în luarea deciziilor legate de proiect; 

2. să asigur contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţez costurile neeligibile care îmi revin, 

aferente proiectului; 

3. sa finanţez cheltuielile care îmi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure 

implementarea optimă a proiectului; 

4. să nu încerc să obţin informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţez 

personalul OI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie . 

5. să menţin rezultatul proiectului, natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea şi să asigur exploatarea 

şi mentenanţa conform prevederilor din ghidul solicitantulului; 

6. să asigur folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 

7. să ataşez la ultima cerere de rambursare raportul/rapoartele de audit final (tehnic şi financiar) 

realizat/realizate de unul sau mai multi auditori externi, care certifică faptul că proiectul este implementat în 

locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi economic 

respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare –  

8. să asigur capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane 

suficiente şi resurse materiale necesare); 

De asemenea, declar că voi respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, precum şi legislaţia UE şi 

naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancțiunea rezilierii contractului. 
 
 

 

Reprezentant legal 

<denumire oficială solicitant/partener> 

<funcţie reprezentant legal > 

<nume, prenume reprezentant legal*> 

  

<semnătură reprezentant legal>  
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Data : <zz/ll/aa>  

<ștampila> 

 

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri  


