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Anexa 6 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 

 

 

 

 

 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în 

calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

Solicitant de finanţare pentru fisa de proiect (completaţi cu titlul proiectului) pentru care 

am depus/s-a depus prezenta fisa de proiect 

Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) 

 

 

 

▪ Sa asigure contribuţia proprie … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din 

valoarea totală eligibilă a fisei de proiect (introduceţi procentul contribuţiei la 

valoarea totală eligibilă a fisei de proiect), conform fisei de proiect, să finanţez 

împreună cu partenerii, după caz, toate costurile neeligibile aferente fisei de 

proiect; 

▪ Sa finanţeze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente fisei de 

proiect; 

▪ Sa menţină proprietatea/administrarea facilităţilor construite/ modernizate/ 
reabilitate / amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu ipotecheze, cu excepția 
situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci 
ani) ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanţare, 

▪ In cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în 
infrastructură trebuie ca pe perioada de durabilitate să:  

o să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate 
necesare);  

o să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  

o să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele 
sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor 
inițiale ale investiţiei. 

▪ Sa respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen. 
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De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toți termenii și condițiile 

prevăzute în documentul in Ghidul solicitantului aferent Masurii in cadrul careia am 

aplicat, precum și în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare. 

 

Data: _______________                                            

Funcţia ocupată în organizaţie: ____________________ 

Prenume şi Nume : _________________________ 

Semnătura  

Ştampila 


