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Anexa 3  

Declaraţie de angajament 
 

 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate de reprezentant legal 

al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am 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  

 Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile rambursării 

ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 

 Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultimul 

buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare în care să se menționeze sumele ce implică 

contribuția solicitantului la cheltuieli eligible și neeligibile aferente proiectului, 

 Să menţină proprietatea/administrarea/concesiunea 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 excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă 

de cel puţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanţare, 

 În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții 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 condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  

o să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 

realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale 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/spațiilor 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
1
.  

                                                 
1
 Reglementările europene şi naţionale relevante incidente:  

 art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european și al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
unor dispoziții 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 
dispoziții 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,  

 capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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 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
2
.   

 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 piața 

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/ infracțiuni 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 dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 

 Să notifice GAL Vulcan și OI/AMPOR asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează 

sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul Solicitantului 

(general și specific) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației 

respective. 

 Să asigure accesul gratuit al populației la clădirile/spațiile urbane amenajate/facilitățile pentru activități 

sportive și recreaționale, care fac obiectul proiectului în cadrul PI 9.1, pe toată perioada de durabilitate a 

contractului de finanțare. 

 Să asigure pe toata perioada de durabilitate a contractului de finanțare desfășurarea activităților 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 toți  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 finanțare.  

 Se angajează să realizeze demersurile necesare pentru demonstrarea și prezentarea documentelor care 

atestă drepturile reale aferente proprietății publice/private, admise de ghidul specific aplicabil, în 

termenul maxim din cadrul etapei precontractuale, respectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la 

primirea notificării privind demararea respectivei etape, în caz contrar proiectul fiind respins. Prin 

excepție pentru dreptul de proprietate publică solicitantul se angajează să realizeze demersurile 

necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică, să prezinte, dupa caz in 

conformitate cu legislația in vigoare, extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a 

dreptului de proprietate publică cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente 

proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a 

contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. 

                                                                                                                                                                       
 Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice 

"Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 
051-2012 - Revizuire NP 051/2000" 

2 Reglementările europene şi naţionale relevante incidente:  

 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor,  

 Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficienţa energetică, 

 Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din 
punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora,  

 Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi legislaţia subsecventă, inclusiv Ordinul nr. 3.152 din 15 
octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind 
performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013.  
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 Se angajeaza să includă la secțiunea de cheltuieli ne-eligibile toate cheltuielile aferente proiectului care 

se realizează pe imobile pentru care solicitantul nu demonstrează drepturile reale admise în cadrul 

ghidului solicitantului, să realizeze toate demersurile necesare pentru realizarea respectivelor activități și 

pentru asigurarea funcționalității proiectului, inclusiv suportarea din bugetul propriu a respectivelor 

cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în caz contrar, în eventualitatea semnării 

contractului de finanțare, acesta poate fi reziliat, iar finanțarea acordată recuperată, inclusiv accesoriile 

aferente. In cazul in care suprafața pentru care solicitantul nu demonstrează drepturile reale admise de 

ghidul solicitantului este mai mare de 10% din suprafața cumulată a obiectivelor principale aferente 

proiectului, cererea de finanțare va fi declarată ne-eligibilă.  

 Se angajeaza să prezinte, în termenul maxim din etapa precontractuală, respectiv în termen de 30 de zile 

lucrătoare de la primirea notificării privind demararea respectivei etape, hotărârea de aprobare a 

proiectului în conformitate cu ultimul buget rezultat în urma verificării proiectului în care să se 

menționeze sumele ce implică contribuția solicitantului/partenerilor la cheltuieli eligibile și neeligibile 

aferente proiectului, inclusiv cu includerea cheltuielilor pe ne-eligibil pentru activitățile ce se realizează 

în cadrul unor imobile pentru care solicitantul nu demonstrează drepturile reale admise de ghidul 

solicitantului. 

 Se angajeaza să realizeze demersurile necesare pentru deținerea dreptului legal pentru a desfășura 

activitățile prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv să realizeze demersurile necesare pentru obținerea 

autorizației de construire și/sau a avizelor/acordurilor legale necesare pentru implementarea activităților 

proiectului, la termenele prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil și în cadrul contractului de 

finantare. 

  (Unde este cazul) să prezinte extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului 

de proprietate publică cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar 

nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, 

în caz contrar contratul de finanțare va fi reziliat. 

 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).  

 

 

 

 

 

 

[Numele complet al reprezentantului legal] 

 

 


