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ANEXA 5 – Declaraţie pe proprie răspundere Model 1 
 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere Model 1 

 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________, domiciliat în  _________________, Str. 
___________________________________. Nr.____Bl. ______, Sc. _________, Ap. ___ , posesor al CI. 
Seria _______ Nr.___________, eliberat de ________________, la data de _____________________ 
CNP_____________________________, în calitate de  ______________________________________ 
(reprezentant legal, asociat, fondator etc) al ________________________________________(denumirea 
organizaţiei) cu sediul în ________________________________________________(sediul social al 
organizaţiei) având CIF ____________________________________(Codul de identificare al organizaţiei) 
număr de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ___________________________ (numărul şi data 
de înscriere a organizaţiei), declar pe propria răspundere că organizaţia candidată este eligibilă conform 
criteriilor din anexa 3 şi conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, aferent apelului de proiecte  
POCU ___________________________________________________________ şi că va furniza la timp 
datele necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului, precum şi faptul că la momentul depunerii va 
indeplini condiţiile administrative necesare depunerii proiectului (cont MySMIS, semnătură electronică, nu 
se va încadra in categoriile de beneficiari/ parteneri excluşi de la finanţare conform condiţiilor programelor 
cu finanţare europeană). 

 

 

 

Data:…………………………  

Reprezentant legal 
Nume şi prenume   

Semnatură şi ştampilă 
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ANEXA 6 – Declaraţie pe proprie răspundere Model 2 
 

 

Declaraţie pe propria răspundere Model 2 

 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________, domiciliat în  
_________________, Str. ___________________________________. Nr.____Bl. ______, Sc. _________, 
Ap. ___ , posesor al CI. Seria _______ Nr.___________, eliberat de ________________, la data de 
_____________________ CNP_____________________________, în calitate de  
______________________________________ (reprezentant legal, asociat, fondator etc) al 
________________________________________(denumirea organizaţiei) cu sediul în 
________________________________________________(sediul social al organizatiei) având CIF 
____________________________________(Codul de identificare al organizaţiei) număr de înregistrare în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ___________________________ (numărul şi data de înscriere a 
organizaţiei), declar pe propria răspundere ca organizaţia candidată în situatia aprobării finanţării proiectului 
nu va impiedica procesul de contractare prin retragerea din parteneriat inainte de contractare sau orice alte 
acţiuni de natură să conducă la nesemnarea contractului de finanţare. 

 

 

Data:…………………………  

Reprezentant legal 
Nume şi prenume   

Semnatură şi ştampilă 

 

 


