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DECLARAȚIE DE ONOARE
(Se semnează de către reprezentantul legal al instituţiei candidate. )
Subsemnatul, certific faptul că informațiile conținute în prezentul formular de
candidatură și anexe sunt corecte, conform cu informațiile pe care le am. Am prezentat o
candidatura pentru Granturile SEE 2014-2021, aşa cum se prevede în Ghidul
candidaților 2020 și în Apelul pentru propuneri de proiecte 2020.
Declar că:
− din informațiile pe care le am, toate informațiile conținute în prezenta candidatură și
în anexe sunt corecte;
− instituţia pe care o reprezint are capacitatea juridică adecvată de a participa la
depunerea de candidaturi;
− sunt autorizat(ă) să semnez contracte/acorduri în numele instituției candidate.
Certific faptul că:
− instituţia pe care o reprezint are capacitatea financiară și operațională pentru a
finaliza proiectul propus;
− instituţia pe care o reprezint:
− nu este în stare de faliment, sau lichidată/în curs de lichidare sau
administrată de instanțele judecătorești, nu a încheiat un acord cu creditorii,
nu şi-a suspendat activitatea, nu face obiectul unor proceduri referitoare la
aceste aspecte și nici nu se află într-o situație similară care rezultă dintr-o
procedură similară prevăzută de legislația sau reglementările naționale;
− nu a fost condamnată pentru o infracțiune referitoare la conduita profesională
printr-o hotărâre judecătorească cu putere de "lucru judecat";
− nu s-a făcut vinovată de o greșeală profesională gravă dovedită prin orice
mijloace care pot fi justificate de PO;
− și-a îndeplinit obligațiile privind plata contribuțiilor la asigurările sociale sau
plata impozitelor în conformitate cu dispozițiile legale din România;

−

nu a făcut obiectul unei hotărâri cu putere de "lucru judecat" pentru fraudă,
corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală.

Am luat la cunoștință faptul că:
− instituţia pe care o reprezint nu va primi grantul dacă se găsește, în momentul
procedurii de acordare a acestuia, în contradicție cu oricare dintre declarațiile
certificate anterior în acest document sau în următoarele situații:
▪ este supusă unui conflict de interese (din motive familiale, personale
sau politice sau prin interese naționale, economice sau de altă natură în
comun cu o instituţie sau cu o persoană implicată direct sau indirect în
procedura de acordare a grantului);
▪ se face vinovată de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate
de PO ca o condiție de participare la procedura de acordare a grantului
sau nu a furnizat aceste informații;
− în cazul aprobării acestei cereri, PO are dreptul de a publica numele și adresa
acestei instituţii, subiectul grantului și suma acordată, precum și modul de
finanțare.
− instituţia mea și celelalte instituţiile partenere sunt de acord să participe, la
cerere, în activitățile de diseminare și exploatare desfășurate de PO sau de alte
instituții implicate în finanțarea SEE 2014-2021, unde poate fi necesară și
participarea persoanelor individuale.
Am luat la cunoștință faptul că pot fi impuse instituţiei pe care o reprezint sancțiuni
administrative și financiare dacă se face vinovată de o declarație greșită sau se
constată că aceasta nu și-a îndeplinit în mod serios obligațiile contractuale care
rezultă din contract sau din procedura de atribuire a grantului.
Loc:
Numele instituției solicitante:
Numele reprezentantului legal:
Semnătura:
Ștampila (dacă este cazul):
Data:

