
Anexa 2

DECLARAŢIE
privind încadrarea în condițiile de eligibilitate prevazute de

Ghidul Solicitantului – Conditii Generale 2013

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele reprezentantului 
legal], în calitate de reprezentant legal al.................................................................................

..........................................................................................................(numele organizatiei) 
ofertant/candidat/concurent la procedura de selectie de intentie de participare in parteneriat in 
depunerea unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POSDRU), Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, 
Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, organizată de Colegiul 
Economic ”Virgil Madgearu” din Bucuresti: 

declar pe proprie răspundere că, la data depunerii ofertei de parteneriat, organizatia 
noastra NU se află in nici una din situatiile descrise mai jos:

-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 
organizatiei au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat 
de conduita profesională;
- reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe 
care autoritatea contractantă le poate justifica;
- se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din 
situaţiile de mai jos:

• obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în 
cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

• obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în 
cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale;

- reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, 
corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimental 
intereselor financiare ale Comunităţilor;
- solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii 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;

- solicitantul sau partenerii se află pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii 
contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau refuză să 
semneze contractul de finanţare sau se află în situaţia de conflict de interese;



 De asemenea, declar pe proprie raspundere ca: Ofertantul nu a fost condamnat prin hotărârea 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii 
criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani in ultimii 5 ani.

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data, Reprezentant legal,
         

                                                                          Nume si prenume,
                                                                       __________________
                                                                       Semnătura şi ştampila


