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Anexa 6

Declaraţia de eligibilitate

(la momentul depunerii fisei de proiect)

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către
membrii parteneriatului 

Subsemnatul … , CNP..................posesor al CI seria … nr. …, eliberată de ............,  în calitate de
reprezentant legal(funcţie) al …  (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

A. (completaţi  cu  denumirea  organizaţiei  solicitante) depune  Fisa  de  proiect  cu
titlul  ........................,  din  care  această  declaraţie  face  parte  integrantă,  în  cadrul  GAL
„INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU”, în calitate de:

•••• Solicitant

• Solicitant – Membru/ Lider de proiect în cadrul Parteneriatului format din: 

completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor 

B. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)  nu se află în următoarele situaţii începând
cu data depunerii fisei de proiect, pe perioada de verificare și selectie, inclusiv pe perioada de
verificare si contractare a cererii de finantare, daca fisa de proiect va fi selectata:

a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare  judiciară,  a  încheiat  acorduri  cu  creditorii,  și-a  suspendat  activitatea
economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii
similare  în  urma  unei  proceduri  de  aceeași  natură  prevăzute  de  legislaţia  sau  de
reglementările naţionale;

b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la
punctul a;

c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al
COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu
piaţa internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei
fraude/  infracţiuni  referitoare  la  obţinerea  și  utilizarea  fondurilor  europene  și/sau  a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului
Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

C. Reprezentantul legal care își exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare si
selectie trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:

a) să  fie  subiectul  unui  conflict  de  interese  definit  în  conformitate  cu  prevederile
naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca
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efect compromiterea obiectivităţii și imparţialităţii procesului de verificare, contractare
și implementare a fisei de proiect.  

b) să  se  afle  în  situaţia  de  a  induce  grav  în  eroare  GAL  „INOVARE  ȘI  DEZVOLTARE
DURABILĂ BACĂU”, prin furnizarea de informaţii incorecte  în cadrul prezentului apel de
fise de proiecte sau a altor apeluri  de proiecte derulate  în cadrul GAL „INOVARE ȘI
DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU.”

c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale
sau să influenţeze comisiile de evaluare  pe parcursul procesului de evaluare si selectie a
prezentului apel de fise de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul
GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU.”

d) Să  fi  suferit  condamnări  definitive  în  cauze  referitoare  la  obţinerea  și  utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

D. Imobilul/  imobilele  care face/fac  obiectul  proiectului  propus  prin  prezenta  Fisa  de proiect,
începând cu data depunerii fisei de proiect, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

� să  fie  libere  de  orice  sarcini  sau  interdicţii  ce  afectează  implementarea
operaţiunii 

� să  nu  facă  obiectul  unor  litigii  având  ca  obiect  dreptul  invocat  de  către
solicitant  pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele
judecătorești. 

� să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau
dreptului comun.

E. Clădirea/terenul/infrastructura/ infrastructura  edilitara  / strazile  incluse în prezenta fisa  de
proiect nu au mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii fisei
de proiect, pentru proiectele fără lucrări începute, pentru același tip de activităţi (construcţie/
extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment
de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

F. Clădirea/terenul/infrastructura/infrastructura  edilitara  /  strazile  incluse  în  prezenta  fisa  de
proiect  nu  au mai  beneficiat  de  finanţare  publică  în  ultimii  5  ani  înainte  de  data  emiterii
ordinului  de începere a contractului  de lucrări  pentru proiectele cu lucrări  începute, pentru
același  tip  de  activităţi  (construcţie/  extindere/  modernizare/reabilitare)  realizate  asupra
aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice
din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului 

G. În cazul  în care anumite suprafeţe din terenul aferent imobilului  au fost închiriate/ date în
folosinţă gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiţia ca respectivele
limite  ale  dreptului  de  proprietate  să  nu  fie  incompatibile  cu  realizarea  activităţilor/
implementarea proiectului; 

H. Solicitantul  va  asigura  accesul  gratuit  al  populaţiei  la  clădirile/spaţiile  urbane
amenajate/facilităţile  pentru  activităţi  sportive  și  recreaţionale,  care  fac  obiectul  fisei  de
proiect pe toata perioada de durabilitate a contractului.

I. Proiectul nu a fost /a  fost încheiat în mod fizic sau implementat  integral înainte de depunerea
fisei de proiect cu titlul ...............în cadrul GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU.”

J. Înţeleg că în cazul modificărilor condiţiilor de verificare/eligibilitate pe perioada procesului de
evaluare si selectie, fisa de proiect va fi respinsă.

K. Înţeleg  că  orice  situaţie,  eveniment  ori  modificare  care  afectează  sau  ar  putea  afecta
respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul solicitantului elaborat de
GAL vor fi aduse la cunoștinţa GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștinţă a situaţiei respective.

L. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă
numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

M. Fisa de proiect nu intră sub incidenţa ajutorului de stat. 



N. Declar  că  fisa  de  proiect  este/nu  este  generator  de  venituri  nete  în  conformitate  cu
prevederile în prevederile art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziţii comune privind
Fondul  european  de  dezvoltare  regională,  Fondul  social  european,  Fondul  de  coeziune,  Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală  și  Fondul  european pentru pescuit și  afaceri  maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și
de  abrogare  a  Regulamentului  (CE)  nr.  1083/2006  al  Consiliului:  „Prezentul  articol  se  aplică
operaţiunilor  care  generează  venituri  nete  ulterior  finalizării  lor.  În  sensul  prezentului  articol,
„venituri  nete”  înseamnă  intrările  de  numerar  plătite  direct  de  utilizatori  pentru  bunurile  sau
serviciile din cadrul  operaţiunii,  cum ar fi  taxele suportate direct de utilizatori  pentru utilizarea
infrastructurii,  vânzarea  sau  închirierea  de  terenuri  sau  clădiri  ori  plăţile  pentru  servicii,  minus
eventualele  costuri  de  funcţionare  și  de  înlocuire  a  echipamentelor  cu  durată  scurtă  de  viaţă,
suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. Economiile la costurile de funcţionare generate de
operaţiune, cu excepţia economiilor la costurile care decurg din punerea în aplicare a măsurilor
de eficienţă energetică, se tratează drept venituri nete cu excepţia cazului în care sunt compensate
de o reducere egală a subvenţiilor de funcţionare”.

Data: Semnătura:

Nume, prenume

Semnătura  reprezentantului  legal  al
solicitantului


