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Nr înregistrare. 13521 / 01.08.2019 

 

 
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI SECTOR PRIVAT 

pentru proiectul cu titlul 

„Specializare inteligentă prin activități de practică inovatoare. SPINOV" 
 

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2016,  cu modificările și completările ulterioare, HG 

nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 

Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020”, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul „Stagii de practică pentru studenţi”, 

 

Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (Lider/solicitant), cu sediul în str. Universităţii, nr. 

13, Suceava, anunţă intenţia selectării unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe 

Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: 

Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii 

de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe 

piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa 

forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii 

lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi 

instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare 

duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de 

învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la 

activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI. 

Selecţia partenerilor din sectorul privat se realizează cu respectarea regimului 

incompatibilităţilor şi conflictului de interese şi a următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, 

tratamentul egal, eficienţa utilizării fondurilor. 

 

1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură si modalitatea de depunere 

 

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele într-un plic sigilat 

având menţiunea: „Selecţie partener sector privat pentru proiectul cu titlul Specializare inteligentă 

prin activități de practică inovatoare. SPINOV", conform anunţului nr. 13521 / 01.08.2019 la sediul 

Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, Registratura, str. Universităţii, nr. 13, Corp E, et. I. 
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Calendarul procedurii de selectie 

Publicare anunț 01.08.2019 

Solicitare clarificări (cel târziu) 14.08.2019, ora 16:00 

Termenul limită depunere candidaturi 19.08.2019, ora 16:00 

Evaluare documentații 20.08.2019 

Anunţ rezultat selecţie (provizoriu) 20.08.2019, ora 16:00 

Termenul limită depunere contestaţii 21.08.2019, ora 16:00 

Soluţionare contestaţii 22.08.2019 

 Anunţ rezultat selecţie (final) 22.08.2019 

 

Anunţurile privind rezultatele selecţiei vor fi publicate la aceeaşi secţiune de pe site 

unde a fost publicat anunţul privind intenţia de selectare! 

Persoana de contact: Mariana LUPAN, tel. 0230/216147, int. 312, e-mail 

marianalupan@usm.ro, marianalupan2015@gmail.com. 

 

2. Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finantare 

 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar 

universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de 

învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI., PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6 - Educaţie şi 

competenţe,  

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării 

profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,  

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a 

sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea 

formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de 

anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor 

sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de 

ucenicie 

 

3. Obiectivul general și scopul cererii de finantare 

 

Obiectivul general al proiectul „Specializare inteligentă prin activități de practică 

inovatoare. SPINOV” are în vedere optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social, centrată 

pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv 

pentru categoriile dezavantajate de persoane, pentru un număr de 330 de studenți din cadrul 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Astfel, proiectul vizează creșterea ratei de participare a 

studenților de la ciclul învățământ de licență cu frecvență și ciclul de master la programe de învățare la 

locul de muncă prin organizarea stagiilor de pregătire practică și de internship, în domeniile de pregătire 

profesională care pun accentul pe sectoarele economice cu potențial competitiv şi domeniile de 

specializare inteligentă, în cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltare între universitate, sectorul 

privat și actori din domeniul cercetării și inovării, care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților 

de studii universitare.  

 

mailto:marianalupan@usm.ro
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Scopul principal al cererii de finanţare este efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei în 

vederea dobândirii de competenţe corelate cu cerințele de pe piața muncii și în special cu cerințele 

solicitate de domeniile de pregătire profesională care pun accentul pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv şi domeniile de specializare inteligentă, precum şi creşterea numărului absolvenţilor 

de învăţământ terțiar universitar care îşi găsesc un loc de muncă, ca urmare a accesului la activităţi de 

învăţare la un potenţial loc de muncă. 

Bugetul total estimat este de 4.751.700 lei (1.000.000,00 EURO), iar durata proiectului este 

de 24 de luni. 

 

4. Principalele activităti ce vor fi derulate în cadrul proiectului 

 

➢ Managementul Proiectului, Activităţi transversale - managementul proiectului şi activităţi suport 

pentru managementul de proiect (informare şi promovare cu caracter general, management 

financiar, achiziții etc.); 

➢ Elaborarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la 

educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un 

potențial angajator, adresate studenților; 

➢ Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava şi 

partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI); 

➢ Dezvoltarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la 

educație la un loc de muncă prin programe de internship/programe de învățare la locul de 

muncă, adresate studenților; 

➢ Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică; 

➢ Formarea de competente antreprenoriale prin întreprindere simulată, în special în sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI adresate studenților. 

➢ Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de 

competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii; 

➢ Dezvoltarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul 

privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum 

și de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale 

și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local. 

 

5. Activitătile în care va fi implicat partenerul 

➢ Încheierea unor acorduri de parteneriat sustenabile între universitate și entități din sectorul 

privat; 

➢ Elaborarea și încheierea convenţiilor-cadru între universitate şi partenerii de practică în vederea 

derulării stagiilor de pregătire practică; 

➢ Încheierea de parteneriate sustenabile în vederea derulării programelor de internship; 

➢ Activități de informare coordonată de la sectorul privat către universitate privind identificarea 

nevoilor de instruire. 

NOTĂ! Activităţile de mai sus reprezintă principalele activităţi de care partenerul este 

responsabil. În funcţie de distribuţia atribuţiilor în cadrul proiectului este posibil ca partenerul 

să fie implicat în mai multe activităţi ale proiectului. 
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6. Conditii de eligibilitate şi criterii de selecţie  

 

6.1. Conditii generale de eligibilitate 

Partenerii naţionali sunt entităţi legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu 

excepţia Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) 

ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi 

activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri. 

Partenerul are experienţă în implementarea a cel puţin 2 proiecte cu finanţare nerambursabilă 

şi/sau are experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul activităţilor proiectului. 

Partenerul nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 

generale privind eligibilitatea solicitanţilor, respectiv: 

➢ este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative 

teritoriale, respectiv faliment și lichidare conform Legii nr.85/2014 privind procedura 

insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

➢ a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva 

legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

➢ se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 

judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea 

depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau 

se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia 

sau de reglementările naţionale; 

➢ reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe 

care autoritatea contractantă le poate justifica; 

➢ se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, 

întruna din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor 

datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția 

Naţională de Administrare Fiscală; 

➢ reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 

solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, 

corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în 

detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor; 

➢ solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a 

acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se 

află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația 

naționala si comunitara in vigoare 

➢ se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU 

responsabil sau nu a furnizat aceste informații. 

 

Pentru demonstrarea îndeplinirii tuturor criteriilor de mai sus, se vor ataşa declaraţii pe propria 

răspundere şi documente doveditoare conform secţiunii Continutul dosarului de candidatură.  
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6.2. Conditii specifice de eligibilitate 

6.2.1. Conditiile privind capacitatea operatională si financiară sunt stipulate în documentul 

„Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 

2014-2020". 

6.2.2. Conditiile privind capacitatea tehnică 

Persoane juridice care au experienţă de minimum 2 ani în domeniul uneia din activităţile 

prevăzute la punctul 5 din prezentul anunţ. 

NOTĂ! Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi excluși din procesul de 

selecţie. 

 

6.3. Criteriile de selectie a partenerului si grila de evaluare 

 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECȚIE Modalitatea de acordare a punctajelor 
PUNCTAJ 

MAXIM 

 
 
1. 

 
 
Capacitatea financiară 

Suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale 
în ultimii 3 ani fiscali este cuprinsă între 
500.000-1.000.000 lei 

10 
 
 

20 

Suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale 
în ultimii 3 ani fiscali este peste 1.000.000 lei 

 
20 

 
2. 

Experienţă anterioară în cadrul 
unor parteneriate încheiate cu 
instituţii publice (fonduri europene 
şi naţionale) 

Între 2 - 3 contracte 20  
30 

Peste 3 contracte 30* 

 
3. 

Experienţă relevantă în derularea 
activităților de practică a studenților 
/  activităţi de elaborarea și 
încheierea convenţiilor-cadru cu 
partenerii de practică pentru 
studenți 

Între 1-2 proiecte 20  
30 

Peste 2 proiecte 30* 

 
4. 

Resurse Umane specializate 
existente sau disponibile 

Deţine experți cu experienţă relevantă în raport 
cu activităţile pentru care aplică 

 
20 

 
20 

Total 100 

 
NOTA!  

➢ Oferta care obţine cel mai mare punctaj este declarată câștigătoare!  

➢ În cazul în care două oferte diferite obţin cel mai mare punctaj, la egalitate, departajarea se va 

realiza prin analiza exhaustivă a criteriilor de selecţie.  

➢ Orice ofertă care va înregistra un punctaj total mai mic de 70 puncte va fi descalificată! 

➢ * Punctajul aferent criteriului de selecție se acordă astfel: 

o Pentru numărul cel mai mare de unități relevante pentru criteriul evaluat, rezultat din 

cadrul tuturor dosarelor de candidatură depuse, se acordă punctajul maxim specificat 

de grilă. 

o Pentru orice alt număr de unități relevante pentru criteriul evaluat, decât cel prevăzut 

la aliniatul anterior, punctajul se acordă astfel: P=(U/număr maxim de unități relevante 

pentru criteriul evaluat) x punctajul maxim specificat de grilă, unde: U = numărul de 

unități relevante pentru criteriul evaluat, aferent dosarului de candidatură evaluat. 

o Prin sintagma „unități relevante” se înțelege numărul de contracte sau proiecte, în 

funcție de criteriul de selecție evaluat. 
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7. Continutui dosarelor de candidatură 

 

1. Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); 

2. Fişa Partenerului completată cu informaţiile necesare pentru înscrierea partenerului in 

sistemul informatic MySmis (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); 

3. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate 

desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie, copie conform cu 

originalul; 

4. Certificatul de înregistrare fiscală, copie conform cu originalul; 

5. Certificatul constatator în original/copie legalizată/ copie lizibilă "conform cu 

originalul"/electronic, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial 

în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, - pentru societăţi comerciale; 

6. Documente doveditoare pentru a demonstra experienţa anterioară (contracte de finanţare, 

acorduri de parteneriat, contracte prestări servicii etc.), conform cu originalul; 

7. Bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2018, 2017, 2016 înregistrate la organele 

competente, semnate şi ştampilate, conform cu originalul; 

8. Declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute în 

Regulile generale privind eligibilitatea solicitanţilor, semnată şi ştampilată de către 

reprezentantul legal, în original; 

9. Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări 

10. Pentru fiecare activitate pentru care se aplică, se depune minimum 1 CV în format Europass 

şi documente justificative (contractele de muncă ce dovedesc angajarea acestora în 

structura organizaţiei, fie, după caz, declaraţia de disponibilitate în vederea participării la 

implementarea proiectului pe durata estimată a activităţilor în a căror implementare sunt 

implicaţi) din care să reiasă experienţa profesională a expertului care poate derula 

activitatea, semnate şi datate pe fiecare pagină de către titulari, inclusiv o listă 

centralizatoare cu datele experţilor care va fi semnată şi ştampilată de reprezentantul legal; 

11. Nota justificativă pentru demonstrarea valorii adăugate aduse parteneriatului. 

 

NOTĂ! Documentaţia se depune într-un singur exemplar, într-un dosar/biblioraft, fără 

documente capsate. Toate documentele vor fi numerotate şi vor fi însoţite de un OPIS! 

 

8. Anexe 

 

1 - Fişa partener 

2 - Declaraţie de eligibilitate  

3 - Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări 

 



 
 

FISA PARTENER 

 

Date de identificare  

Denumire  

Tipul organizaţiei  

Cod fiscal  

Nr. înregistrare  

Registrul  

Cod CAEN principal  

Data înfiinţării  

Înregistrat în scopuri TVA  

Entitate de drept public  

Reprezentant legal (date de contact)  

Sediu social (date de contact)  

  

Date financiare  

Număr mediu de salariaţi  

Cifra de afaceri sau Venituri totale (ONG)  

Finanţări (doar pentru proiecte relevante)  

Descrieţi, de asemenea, experienţa 

dumneavoastră privind implementarea 

unor proiecte relevante pentru domeniul 

proiectului propus 

 

Calitatea avută în cadrul proiectului  



 
 

(solicitant/ partener) 

Obiective  

Rezultate  

Activităţi finanţate  

Măsura de ajutor de stat (se completează 

doar dacă este cazul) 

 

Baza legală naţională  

Baza legală comunitară (se completează 

doar dacă este cazul) 

 

Asistenţa solicitată (Titlu, Valoare totală 

proiect, Eligibil proiect) 

 

Stadiul implementării proiectului  

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, 

surse externe nerambursabile, surse externe 

rambursabile, etc) 

 

Numele instituţiei finanţatoare  

  

Resurse Umane Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul 

relevant pentru implementarea activităţilor în care 

ofertantul doreşte să se implice si pe care le-a 

menţionat mai sus. 

 

Nume şi prenume reprezentant legal: ___________________________ 

Semnatura şi ştampila 

 

 

Data: ___________________________



 
 

Formular 2 
  

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în calitate de <funcţie 

/ reprezentant legal / împuternicit> al <denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, 

cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  Programului ……….., declar pe 

propria răspundere că: 

 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele 
ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de 
finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire 
partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional …….. 

2. <denumire partener >,  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

• este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv în stare de 
faliment/lichidare conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 
modificările şi completările ulterioare, după caz; 

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie 
formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are 
încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau 
face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de 
aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; 

• reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au 
comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le 
poate justifica; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia 
în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul 
certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost 
condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație 
criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor; 

• solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi 
persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de 
interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare; 

• se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu 
a furnizat aceste informații. 

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi 
comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 
nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice 
alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii; 

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de 
achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice. 

 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire partener>. 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta 

sunt corecte. 

 

Partener n:    ___________________ 

Data:     ___________________  

Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 

Prenume şi Nume    ___________________  

Semnătura: 

  



 
 

Formular 3 

 
 
 

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
 
În calitate de  reprezentant legal/împuternicit al ____________________________ <denumire 
partener>, subsemnatul/subsemnata  ____________________, identificat(ă) cu ____________ 
seria _______ nr. _____________, eliberat(ă) 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. ________________________ <denumire partener> a primit contracte sau împrumuturi de la 
Bănci europene, State Membre ale UE sau instituţiile Uniunii Europene în ultimele  36 de luni 
premergătoare aprobării Orientărilor Generale 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. _________________________________ <denumire partener> 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, respins) 

Obiectivele 
proiectului 

Activităţile 
derulate 
în cadrul 
proiectului 

      

      

 
3. Proiectul ______________________________________________ şi activităţile acestuia ce 
vizează persoanele care fac parte din grupul ţintă 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. 
 
Partener n:    ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
 
 


