Anexa 1 - Formularul Fișei de proiect

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII
Fișa de proiect

Denumirea instituției
solicitante:

(Conform beneficiarilor eligibili menționați în ghid).

Persoană de contact
(inclusiv date de contact):
Denumire/tip de instituții
partenere şi datele lor de
contact
Titlul proiectului:
Valoarea totală estimată a
proiectului:

Se va menționa valoarea totală, estimată în lei, a proiectului.
NOTĂ:
Valoarea totală estimată a proiectului va fi calculată în funcţie de
rezultatele așteptate și activităţile planificate. Se recomandă,
totodată, să se aibă în vedere o estimare cât mai realistă a valorii
totale a proiectului.
Verificarea modului de calcul a valorii totale estimate în raport
cu rezultatele și activitățile proiectului se va face ulterior, după
depunerea cererii de finanțare

Durata estimată a
proiectului:

Se va estima durata totală, în luni, a proiectului

Zona vizată de proiect:

Se va menționa zona vizată de proiect, cu delimitarea acesteia,
(la nivel de străzi, cartier, bariere naturale (dacă e cazul) etc.)
NOTĂ: Este necesar ca proiectul să vizeze cel puțin o zonă urbană
marginalizată1, fără a se limita doar la aceasta.

1

“Selectarea zonelor urbane în care este indicată aplicarea abordării CLLD se va face pe baza criteriilor de
dimensiune și coerență. Din punctul de vedere al dimensiunii, populația vizată de un parteneriat local va cuprinde
între 10.000 și 150.000 de locuitori.
Din punctul de vedere al coerenței, zonele vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală) trebuie să fie
coerente din punct de vedere economic, social și fizic, prin coerență înțelegându-se „funcționalitatea” zonei în
sensul susținerii obiectivelor strategiei de dezvoltare locală. Teritoriul va cuprinde una sau mai multe zone urbane
marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou cu blocuri) alături de zona urbană funcțională din care fac parte acestea”
(Anexa 10.5 la Ghidul solicitantului POR 2014-2020)

Populația vizată de proiect:

Se va estima dimensiunea totală a populației vizate de proiect
(inclusiv a celei nemarginalizate).

1.Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, respectiv:
OS91 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri
integrate
Faceti o estimare a numărului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste măsuri.

2. Menționați principalele rezultate (obiective) pe care proiectul își propune să îl atingă

3. Cum propune proiectul să realizeze schimbarea anticipată?
(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul își propune să îl atingă și care a fost menționat la punctul
2, enumerați principalele activități precum și o descriere concisă a acestora în maxim 20 de rânduri).

4. Indicatori de realizare ai programului
(Bifați indicatorul și/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizați pentru a măsura
intervențiile descrise mai sus, inclusiv o estimare a țintei)
Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane estimare țintă:……………metri pătrați
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane –
estimare țintă:……………metri pătrați

5. Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului
(Bifați căsuțele corespunzătoare în cazul existenţei unor studii preliminare)
studiu de fezabilitate
studii de piaţă
proiect tehnic şi detalii de execuţie
contract de lucrări
altele (specificaţi şi prezentaţi pe scurt informaţiile cuprinse în acestea)

6. Încadrarea proiectului în documentele strategice naționale relevante
(Precizaţi căror obiective /acțiuni din Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea
sărăciei pentru perioada 2015-2020, adoptată prin HG 383/2015, Strategia guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2014-2020, planurilor de
dezvoltare regională, sau din alte strategii relevante în domeniu, le corespund obiectivele
proiectului).

7. Grupurile țintă vizate
Identificați grupurile țintă vizate de proiectul propus (de ex.: NEETs, copii în situații de risc,
persoane vârstnice, populație de etnie romă etc.).

8. Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă
(Pentru fiecare grup țintă prezentat anterior, identificați principalele probleme care determină
nevoia pentru proiectul propus)

9. Modalitățile de rezolvare a problemelor grupului țintă
(Pentru fiecare problemă identificată anterior, descrieți modalitatea în care proiectul ar sprijini
efectiv grupurile țintă)

10. Complementaritatea între investiţie şi măsurile soft, de tip FSE

11. Surse de finanţare
(Se va specifica suma totală defalcată pe surse – POR, buget local, buget de stat, contribuţie proprie,
alte surse)

12. Sustenabilitate
(Se va detalia modul în care va fi gestionată/finanțată infrastructura după încheierea perioadei de
finanţare DLRC)

13. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si dezvoltarea
durabila
(Se va detalia contributia proiectului la respectarea principiilor orizontale)

14. Riscuri estimate
(Se vor estima riscurile, inclusiv cele de implementare a proiectului, cu evidențierea măsurilor de
contracarare a potențialelor riscuri de segregare: rezidenţială ,educaţională, etc).

(Acest formular nu constituie o cerere de finanțare pentru POR.
Fișele de proiect vor face obiectul procesului de evaluare și selecție organizat la nivelul GAL, în
vederea selectării proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare POR).
Reprezentant legal,
(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției)
______________________
Data:
(Zz/ll/aaaa)
__/__/____

ANEXA 2

Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative
pentru fișele de proiecte depuse la GAL Plaiuri Someșene,
aferente apelurilor lansate pentru intervențiile de tip POR,

aprobate în conformitate cu SDL Gherla

Denumire solicitant:
Titlu proiect:
Data lansării apelului de selecție de către GAL:
Data înregistrării proiectului la GAL:
Obiectivul proiectului:
Amplasare proiect (localitate):
Statut juridic solicitant:
Date personale reprezentant legal
Nume: ___________________________ Prenume: __________________________
Funcție reprezentant legal:
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE ADMINISTRATINVĂ
ALE FIȘEI DE PROIECT
Criterii de eligibilitate minime obligatorii
Proiectul a fost depus în termenul limită propus de apelul de
proiecte lansat
Proiectul se incadrează în tipul de intervenție din apelul lansat
Fișa de proiect respectă modelul standard propus
Fișa este redactată în limba română, în format electronic,
semnată de reprezentantul legal al solicitantului
Proiectul va fi implementat în aria de acoperire a SDL Gherla
Perioada de implementare a activităților din fișa de proiect nu
depășeste 31.12.2023
Activitățile înscrise în fișa de proiect sunt eligibile în
conformitate cu Ghidul Solicitantului respectă regulile POR/
POCU
Grupul tintă vizat de activitățile fișei de proiect este
reprezentat de persoane care au fost definite în Strategia de
Dezvoltare Locală Gherla ca făcând parte din categoriile aflate
în risc de sărăcie sau excluziune social

Răspuns existență
la dosar
DA
NU

Proiectul răspunde la indicatorii de realizare și rezultat aferenți
apelului lansat de GAL Plaiuri Someșene
Solicitantul se incadrează în tipurile de solicitanți eligibili POR /
POCU - forma de organizare a solicitantului
Bugetul conține cheltuieli eligibile conform Ghidului
Solicitantului
Bugetul se incadrează în limitele - valori minime și maxime
stabilite de Ghidul Solicitantului și de Apel
Solicitantul are contribuți proprie - dacă este cazul
Solicitantul are sediul / punctul de lucru / filiala/ sucursala în
UAT Gherla vizat de strategia de dezvoltare locală - dacă este
cazul
Solicitantul a demonstrat Asigurarea complementaritații
investițiilor hard și soft sau cu alte proiecte finanțate din POCU
/ POR sau din Buget local / Național
Solicitantul nu are înregistrate datorii la bugetul general
consolidat și la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat și
pentru toate punctele de lucru - dovada certificat de atestare
fiscală
Solicitantul nu are consemnate fapte de natură penală - cazier
judiciar
Observații ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
PROIECTUL ESTE:
ELIGIBIL
NEELIGIBIL
Observații:
Se detaliază:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate, care nu a fost îndeplinit, motivul
neeligibilității, dacă este cazul,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.

Aprobat: Reprezentant Legal Asociația GAL "Plaiuri Somesene"
Nume/Prenume ________________________
Semnatura _________________________
Data ________________________
Ștampila
Verificat: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene"
Nume/Prenume ________________________
Semnătura ____________________________
Data __________________________

Întocmit: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene"
Nume/Prenume ________________________
Semnatura _________________________
Data
ANEXA 3

Grila de evaluare tehnică și financiară

pentru fișele de proiecte depuse la GAL Plaiuri Someșene
și aferente apelurilor lansate pentru intervențiile de tip POR,
aprobate în conformitate cu SDL Gherla

Grila de verificare ETF POR/ POCU este realizată cu respectarea criteriilor
minime obligatorii de prioritizare și selecție.
Nr.
Crt.

1.

Categorii/ subcategorii

Capacitatea solicitantului și a
partenerilor
Din descrierea proiectului
rezultă experiența specifică
relevantă pentru
implementarea activităților din
fișa de proiect
Rolurile solicitantului și al
partenerilor sunt exprimate
clar prin descrierea atribuțiilor
și implicării acestora din punct
de vederea al resurselor
umane, materiale și financiare
Solicitantul / Partenerii fac
dovada capacității financiare
pentru susținerea proiectului
Fișa de proiect are anexate
documentele tehnice solicitate
în apelurile POR/ POCU
(Solicitantul poate justifica
activitățile proiectului prin
documente valide precum:
studii, contracte, proiecte)
2. Atingerea obiectivelor și
corelarea acestora cu

Punctaj
total
maxim
20

24

Puctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
maxim minim minim minim minim
per
total
per
total
per
criteriu
POR criteriu POCU criteriu
10
14
5

2,5

3,5

5

2,5

3,5

5

2,5

3,5

5

2,5

3,5

12

18

rezultatele așteptate /
măsurile/ indicatorii
intervenției
Activitățile proiectului
contribuie la atingerea
obiectivelor generale ale SDL
Activitățile proiectului
contribuie la atingerea
indicatorilor specifici măsurilor
și intervențiilor SDL
Metodologia de implementare a
activităților este descrisă
concret și susține atingerea
rezultatelor
Rezultatele sunt corelate cu
obiectivele, activitățile și
indicatorii intervenției
Rezultatele proiectul depășesc
atingerea indicatorilor specifici
măsurilor și intervențiilor SDL
Sunt descrise concret
modalitățile de transfer a
rezultatelor proiectului
Fișa de proiect prezintă clar
riscurile estimate și soluțiile
identificate pentru depașirea
acestora
Fișa de proiect este corelata și
complementară cu fișa de
proiect/activități care vizează
alte măsuri/intervenții din SDL
3. Descrierea categoriilor de grup
tintă vizate
Fișa de proiect include
categoriile de grup țintă
specifice SDL
Sunt descrise criteriile de
identificare și selecție a

3

2

3

2

1

1

3

1

2

3

1

2

1

0

0

3

1

2

3

1

2

6

4

4

15

7,5

10

3

1,5

2

3

1,5

2

4.

5.

6.

7.

grupului țintă care participă la
activitațile proiectului
Există corelare între nevoile
grupului țintă și rezultatele
proiectului
Fișa de proiect vizează
depășirea indicatorului de grup
țintă definit în apel
Fișa de proiect vizează
includerea în activități a
populației de etnie romă/
tinerilor din ZUM/ a femeilor
Sustenabilitate
Fișa de proiect conține
modalități concrete de
valorificare a rezultatelor
acesteia după finalizarea
proiectului
Proiectul are impact la nivelul
comunității la cel puțin 1 an
după finalizarea proiectului
Buget
Bugetul respectă formatul
apelului și toți indicatorii
acestuia sunt corect calculați și
fundamentați
Bugetul este corelat cu
activitățile și rezultatele
proiectului
Cheltuielile bugetare sunt
corelate cu planul de achiziții
Complementaritatea POR/
POCU
Fișa de proiect explică
complementaritatea FEDR / FSE
și vice-versa
Principii orizontale
Fișa de proiect vizează
principiul egalității de șanse

3

1,5

2

3

1

2

3

1,5

2

6

3

3

3

1,5

1,5

3

1,5

1,5

24

12

18

8

4

6

8

4

6

8

4

6

5

2,5
5

6

3
2,5

3
3

3

4
1,5

2

(egalitate de gen/
nediscriminare)
Fișa de proiect vizează
principiul dezvoltării durabile
(poluatorul platește/
biodiversitate / utilizare
eficientă a resurselor /
atenuarea și adaptarea la
schimbările climatice /
reziliența la dezastre)

3

1,5

2

În procesul de evaluare, se vor înlocui subcategoriile cu criterii/ documente
specifice fiecarui apel lansat în conformitate cu particularitațile intervențiilor.
În cadrul grilei de verificare tehnico-financiară, la criteriile Atingerea
obiectivelor (și corelarea acestora cu rezultatele așteptate/ măsurile/ indicatorii
intervenției) și Sustenabilitate, se va ține cont de gradul minim de realizare a
indicatorilor SDL, propus de GAL Plaiuri Someșene în funcție de specificul fiecărei
intervenții din SDL.
Se pot acorda punctaje intermediare în funcție de calitatea secțiunilor. Acest
aspect poate fi decis de către fiecare evaluator în cadrul fiecărui apel.
Punctajul maxim este de 100 de puncte, iar punctajul minim al unei fișe de
proiect eligibile spre finanțare este de 50 de puncte pentru poriectele POR.

Observații ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
PROIECTUL ESTE:
ELIGIBIL
NEELIGIBIL

Observații:

Se detaliază:
- pentru fiecare criteriu de verificare tehnico-financiară, care nu a fost îndeplinit, dacă
este cazul,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.

Aprobat: Reprezentant Legal Asociația GAL "Plaiuri Somesene"
Nume/Prenume ________________________
Semnatura _________________________
Data ________________________
Ștampila

Verificat: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene"
Nume/Prenume ________________________
Semnătura ____________________________
Data __________________________

Întocmit: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene"
Nume/Prenume ________________________
Semnatura _________________________

Data

Categoriile 1-3 de solicitanți-la depunerea cererii de finanţare
Declaraţie 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 finanțare-membru în cadrul parteneriatului/ Solicitant de finanțareLider de proiect în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am
depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare

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 cererii de finanţare,

▪

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 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
o
o

să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii,
decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile
de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.

2

▪

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 2.

▪

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
vigoare3.

▪

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 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.

Reglementările europene şi naţionale relevante incidente:
•

•
•

3

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,
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"

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.

▪

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.

▪

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).

Categoriile 1-3 de solicitanți- În etapa de precontractare
Declaraţie 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 finanțare-membru în cadrul parteneriatului/ Solicitant de finanțareLider de proiect în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care
am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare

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
cererii de finanţare,
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 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 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 .
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 .
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 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.
Beneficiarul se angajează să:
▪

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 afrente 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.

▪

(Unde este cazul) 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 de ghidul solicitantului și să realizeze toate demersurile necesare pentru realizarea
respectivelor activități și pentru asigurarea funcționalității proiectului, inclusiv suportarea din
bugetul propriu a respectivelor activități, cu respectarea prevderilor legale în vigoare, în caz
contrar, în eventualitatea semnării contractului de finanțare, acesta poate fi reziliat, iar
finanțarea acordată recuperată, inclusiv accesoriile aferente.

▪

Să realizeze demersurile necesare pentru deținerea dreptului legal pentru a desfășura activitățile
prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv să relizeze 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 (dacă este cazul)
▪

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).

Semnătura:
Nume, prenume
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

Data:
zz/ll/aaaa

Pentru întreprinderile de economie socială de inserție

Declaraţie de angajament

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. După completare,
fișierul se salvează în format PDF, se semnează digital de către reprezentantul legal al solicitantului și se
încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare]

Selectați , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria
documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de identitate] , eliberate de [Denumirea
autorității emitente] , în calitate de reprezentant legal al [Denumirea solicitantului] , Solicitant de
finanţare pentru proiectul ”[Titlul complet al proiectului]” din care această declaraţie face parte
integrantă, mă angajez ca [Denumirea solicitantului]
A. Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului
B. Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale
C. Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a
bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu ipotecheze
aceste bunuri, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel
puţin 3 ani de la efectuarea plății finale, sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul
de stat
D. În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură sau
producție, pe termenul de 3 ani anterior menționat sau în termenul prevăzut de normele privind
ajutorul de stat, după caz, nu trebuie:
a. să înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare
regională în cadrul căruia a fost prevăzuită inițial implementarea proiectului;
b. să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă
un avantaj nejustificat unui terţ;
c. să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile
de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

E. 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.
F. Să respecte, pe perioada de durabilitate a proiectului, următoarele condiții, sub sancțiunile
prevăzute în contractul de finanțare:
a. să nu se afle în stare de faliment
b. să nu-și suspende activitatea economică
c. 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.
d. 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 (Unde
este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul
proiectului.

e. (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul
proiectului.
G. În cazul în care solicitantul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de
activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va fi utilizat într-un alt domeniu
de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel menționat în cererea de finanțare.
H. (În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de
lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă CAEN) ca urmare a realizării
investiției) Să înregistreze locul de implementare a proiectului ca punct de lucru și să obțină,
până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, autorizarea domeniului de
activitate (i.e. clasa CAEN) vizat de proiect, la locul de implementare (i.e. sediul principal sau
secundar) a proiectului, conform prevederilor legislației în vigoare.
I. Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele angajate, în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la apariția acesteia.
J. 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 20142020, 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).

K. 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]

ANEXA 6

Declaraţia de eligibilitate
[ Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.. ]
Subsemnatul …………………………….… , CNP.................. posesor al CI seria ……..nr.
………………………, eliberată de ..................................., în calitate de reprezentant
legal(funcţie) al ……………………………… (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere
că:
A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune propunerea de proiect cu titlul
........................, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Strategiei
de
Dezvoltare
locală
a
Municipiului
Gherla,
pentru
Apelul……………………………………………………………., în calitate de solicitant
B.

(completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) NU se află în următoarele situații
începând cu data depunerii propunerii de proiect, pe perioada de evaluare, selecţie şi
contractare:
a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare
sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat
activitatea economică 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;
b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de
la punctul a;
c) să 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;
d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea
unei fraude/ infracțiuni referitoare la 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.

C. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de
evaluare, selecție și contractare trebuie să NU se afle într-una din situațiile de mai jos:
a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile
naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate
avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare,
selecție, contractare și implementare a proiectului.

b) să se afle în situația de a induce grav în eroare Asociaţia Grupul de Acţiune Locală
Plaiuri Someșene, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau
comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul
prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul SDL
Gherla.
c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale
sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală Plaiuri Someșene/Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe
parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri
de proiecte derulate în cadrul SDL a Municipiului Gherla.
d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
D. Imobilul/ imobilele care face/fac obiectul proiectului propus prin prezenta propunere de
proiect, începând cu data depunerii fișei de proiect, îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
✓
să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea
operaţiunii
✓
să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către
solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la
instanţele judecătoreşti.
✓
să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie
sau dreptului comun.
E.

Clădirea/terenul/infrastructura incluse în prezenta propunere de proiect nu au mai
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii propunerii de
proiect, pentru proiectele fără lucrări începute, pentru acelaşi tip de activităţi
(construcţie/ extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiaşi
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din
alte surse de finanţare.

F.

Clădirea/terenul/infrastructura incluse în prezenta propunere de proiect nu au mai
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de
începere a contractului de lucrări pentru proiectele cu lucrări începute, pentru acelaşi tip
de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare/reabilitare) realizate asupra aceleiaşi
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din
alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului

G. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date
în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiția ca
respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea
activităților/ implementarea proiectului;
H. Solicitantul va asigura accesul gratuit al populației la clădirile/spațiile urbane
amenajate/facilitățile pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul
proiectului pe toata perioada de durabilitate a contractului.
I.

Proiectul nu a fost /a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de
depunerea propunerii de proiect cu titlul ...............în cadrul POR 2014-2020.

J.

Înțeleg că în cazul modificărilor condițiilor de eligibilitate pe perioada procesului de
evaluare, selecție și contractare, propunerea de proiect va fi respinsă.

K. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta
respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul solicitantului
(general și specific) vor fi aduse la cunoștința GAL Plaiuri Someșene/AMPOR/OI în termen
de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
L. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este
permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei
în vigoare.
M. Proiectul nu intră sub incidenţa ajutorului de stat.
N. Declar că proiectul nu este generator de venituri nete în conformitate cu prevederile art.
61 alin. 1 din REGULAMENTUL (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. Dacă pe perioada de implementare a proiectului, acesta devine generator de
venituri nete generate de proiect, AMPOR va deduce /recupera din finanțarea
nerambursabilă acordată valoarea veniturilor nete estimate în conformitate cu contractul
de finanțare.

Data:

Semnătura:
Nume, prenume
Semnătura reprezentantului
solicitantului

legal

al

ANEXA 8
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru fisa de proiect cu titlul (completați cu titlul complet al proiectului) din care această declaraţie face
parte integrantă, în cadrul GAL Plaiuri Someșene, masura de interventie (completati cu denumirea masurii
de interventie), apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului de proiecte):

CONSIMŢĂMÂNT
Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP………………………….,
posesor/posesoare a CI …………………………….seria………………….…………..nr ………………………., domiciliat / ă în
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., e-mail

……………………………………………………………………………, telefon ………………………………………… în calitate de persoană
fizică și reprezentant legal* al :
*(daca este cazul, se vor completa toate entitățile juridice la care deține calitatea respectivă și datele
acestora de identificare, CUI/CIF, adresă sediu social)
declar prin prezenta că sunt de acord ca Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene să fie autorizat
prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea si selecția fisei de proiect cu titlul ………………..,
depusă în cadrul apelului de proiecte cu nr …………………, să proceseze datele mele personale/ale entității
juridice pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare si selecție, în baza Regulamentului UE 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția
datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus
menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date
publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul GAL
Plaiuri Someșene de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării
indicatorilor de risc în procesul de evaluare si selecție a fisei de proiect cu titlul ………………………………………… .
Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv despre
drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea
datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție,
dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este adresa de email
………………….., și / sau telefon ………………………….
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele
personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.
NUME SI PRENUME ………………………………………
DATA
………………………………………
SEMNĂTURA
………………………………………
Model G

Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din
FEDR, FSE şi FC 2014 - 2020,

conform ORDIN Nr. 698/1425/2016 din 11 mai 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12
din Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020 publicat in data de 28.09.2016

A. Datele de identificare a persoanei juridice

Codul de identificare

Denumirea

Domiciliul fiscal
Judeţul

Ap.

Fax

Localitatea

Codul poştal

Sectorul

E-mail

Strada

Telefon

B. Datele de identificare a proiectului
Titlul proiectului

Numele programului

Axa prioritară

Prioritate de investiție

Operațiune

Data depunerii operațiunii

C. …………………………………………(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru op

menţionată mai sus, la…………………………………….. ………………………(numele Autorităţii de Management/Organism Inte
în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Co
declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului Fiscal
b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului Fiscal

D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de fin
pentru operațiunea menţionată mai sus, la………………………………………………………………………………(numele Autorităţii de
Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, d
proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal
nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Nr. Achiziţia
Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în cadr
crt.
proiectului1)
1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.

Numele şi prenumele*):
Semnătura şi ştampila
Funcţia:
_____________
*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitan

