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Anexa 8 

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI1 

 

În calitate de  ___________ al ________________, subsemnatul 

_________________, identificat cu ____________ seria _______________ nr. 

____________, eliberat de _____________ la data de __________________, cunoscând că 

falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe 

propria răspundere că: 

1. ___________________________________ a primit contracte sau împrumuturi de la Bănci 

europene, State Membre ale UE sau instituţiile Uniunii Europene în ultimii 3 ani sau 

urmează să primească finanţări nerambursabile: 

            DA/NU 

În situaţia unui răspuns afirmativ, vă rugăm să specificaţi provenienţa finanţării şi să 

completaţi informaţiile solicitate în tabelele următoare: 

 

Fondul, 

programul, 

sau alte 

surse de 

finanţare 

Denumirea 

proiectului 

şi numărul 

de 

referinţă 

Suma 

EUR/RON 

Data 

obţinerii 

finanţării  

Obiectivele 

proiectului 

Perioada de 

implementare 

Activităţile 

derulate în 

cadrul 

proiectului  

       

 

2. __________________________  are cereri de finanţare depuse în ultimele 6 luni sau 

pe cale de a fi depuse la Instituţiile UE, Băncile europene sau Statele Membre ale UE în 

anul curent: 

                    DA/ NU 

În situaţia unui răspuns afirmativ, vă rugăm să specificaţi provenienţa finanţării şi să 

completaţi informaţiile solicitate în tabelele următoare: 

 

Fondul, programul, 

sau alte surse de 

finanţare 

Denumirea 

proiectului şi 

numărul de 

referinţă 

Suma 

EUR/RON 

Stadiul 

implementării 

(în curs de 

evaluare selectat, 

Obiectivele 

proiectului 

Activităţile 

derulate în 

cadrul 

proiectului 

 
1 Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru fisele de proiecte care se implementează în 
parteneriat. 
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respins) 

      

 

3. Fisa de proiect ______________________ şi activităţile acesteia nu au primit nici o altă 

finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare. 

 

4. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

 

Data: _________________       

Prenume şi Nume: ________________________________ 

Semnătura  

 

Ştampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


