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Anexa 1.2 - Declaraţia de angajament  

 

Declarație de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului 

 

 

Subsemnatul ..., CNP...................., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu 
denumirea organizaţiei solicitante), Solicitant de finanţare/ solicitant de finanţare-membru în cadrul parteneriatului/ Solicitant 
de finanţare-Lider de proiect în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a 
depus prezenta Fișă de proiect 

 

Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) 

 Să asigure contribuţia proprie … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din valoarea totală eligibilă a proiectului 
(introduceţi procentul contribuţiei la valoarea totală eligibilă a proiectului), conform fișei de proiect, 

 Să finanţeze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat) 

 Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 

 Să 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 excepţia 
situaţiilor prevăzute în contractul de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plăţii finale în 
cadrul contractului de finanţare, 

 În cazul în care va primi finanţare din POR 2014-2020 pentru investiţii 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 condiţiile prevăzute 
în contractul de finanţare;  

o să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare și care ar 
determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei. 

 Să 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. 

 Să asigure accesibilizarea corespunzătoare a spaţiului/spaţiilor obiect al proiectului, prin menţionarea în cerinţele de 
proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, respectarea prevederilor naţionale şi europene 
aplicabile în vigoare.  

 Să se asigure cu privire la preluarea şi respectarea recomandărilor din cadrul raportului de audit energetic în etapele 
următoare de proiectare şi executare ale proiectului, în vederea realizării performanţelor energetice minime impuse de 
legislaţia naţională şi europeană aplicabilă, în vigoare.   



 
Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 
Proiect „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate,  
etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi, cod poştal 800010,  

judeţul  Galaţi, România, Cod Identificare Fiscală: 38465976 

 

 Să respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, următoarele condiţii: 

o să nu se afle în stare de faliment 

o să nu 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. 

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

o (Unde e cazul) să deţină dreptul legal de a desfășura activităţile prevăzute în cadrul proiectului. 

 Să notifice STRATEGAL asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea 
condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul solicitantului (general și specific) în termen de cel mult 5 zile 
lucrătoare de la luarea la cunoștinţă a situaţiei respective. 

 Să asigure accesul gratuit al populaţiei la clădirile/spaţiile urbane amenajate/facilităţile pentru activităţi sportive și 
recreaţionale, care fac obiectul proiectului în cadrul PI 9.1, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare. 

 Să asigure pe toata perioada de durabilitate a contractului de finanţare desfășurarea activităţilor de tip FSE/măsuri de tip 
soft de incluziune socială promovate prin POCU 2014-2020, în special cele prevăzute în cadrul axelor prioritare 3 - Locuri de 
muncă pentru toţi  și axa 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei - Dezvoltare Locala Integrata (obiectivele specifice 
4.1, 4.2, 4.4). 

 Să notifice AMPOR în cazul în care proiectul devine generator de venituri nete pe perioada de durabilitate a contractului de 
finanţare.  

 Să respecte și să aplice prevederile REGULAMENTULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

 


