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NOTĂ  
către solicitanţii de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 cu 

privire la aplicarea prevederilor art. 55 alin (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 
1083/ 2006 

 
 

 
 
Regulamentul Consiliului nr. 1341/ 2008 pentru amendarea Regulamentului Consiliului nr. 
1083/2006 privind stabilirea prevederilor generale referitoare la Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, stabileşte că 
prevederile art. 55 alin. (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 cu privire 
la proiecte generatoare de venit (calculul cheltuielilor eligibile pentru acest tip de 
proiecte) se aplică numai pentru proiectele cofinanţate prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională sau Fondul de Coeziune a căror valoare totală depăşeşte 
1.000.000 Euro. 
 
În consecinţă, pentru proiectele depuse spre finanţare în cadrul Programului 
Operaţional Regional a căror valoare totală se încadrează în prevederile 
Regulamentului nr. 1341/2008, la cererea de finanţarea nu va fi anexat calculul 
asistenţei nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit realizat în 
conformitate cu prevederile Notei emise de Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional privind Metodologia de calcul al finanţării 
nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013.  
 
În vederea pregătirii dosarelor de finanţare pentru domeniile majore de intervenţie care 
includ proiecte generatoare de venit, Anexa nr. 3 - Modelul Declaraţiei de angajament la 
Nota emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 
privind Metodologia de calcul al finanţării nerambursabile în cazul proiectelor 
generatoare de venit în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, va fi 
adaptată în funcţie de specificul fiecărui domeniu major de intervenţie, conform Anexei 
nr.1  la prezenta notă. 
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Anexa nr. 1 
 
 
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană 
Sub-domeniul: „Centre urbane” / „Poli de dezvoltare urbană” / „Poli de creştere” 
 
 

Declaraţie de angajament1 
[ pentru solicitant individual (UAT / APL sau ADI) ] 

 
Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în 
BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>,  CNP <…………>, 
în calitate de <funcţia> al <denumirea organizaţiei>:  
având în vedere depunerea Cererii de finanţare pentru proiectul <titlul proiectului>, din care această 
declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 
1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul: <„Centre urbane” / „Poli de dezvoltare 
urbană” / „Poli de creştere”>, 
angajez <denumirea organizaţiei solicitante> 

 Să implementeze întocmai şi la termen proiectul individual pentru care se solicită finanţarea 
nerambursabilă, 

 Să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile aferente proiectului2, in 
valoare de ………RON, reprezentând minimum 2% din costul total eligibil al proiectului; 

 Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile suplimentare) aferente proiectului, 
 Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 
 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 gajeze 
sau ipotecheze bunurile construite/ modernizate/ extinse / achiziţionate din finanţarea 
nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea perioadei de 
implementare a proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, 

 [pentru cereri de finanţare aferente proiectelor având ca obiectiv centre rezidenţiale pentru 
copii] Să respecte limita maximă admisă de 50 de locuri pentru capacitatea centrului 
rezidenţial pentru copii, 

 [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de reabilitare/modernizare a clădirilor 
destinate serviciilor sociale] Să se asigure că nu se desfăşoară activităţi economice în scopul 
obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului 
reabilitat/modernizat, 

                                                      
1 Pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat, se vor utiliza modelele standard prezentate în ghidul 
solicitantului 
2  Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / şi partenerilor, după caz -  de 
aprobare a sumelor aferente contribuţiei proprii. 
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 [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de reabilitare/modernizare a clădirilor 
destinate serviciilor sociale] Să se asigure că nu se desfăşoară alte activităţi economice în 
scopul obţinerii de venit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
imobilului reabilitat/modernizat, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către 
terţe părţi, 

 [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de restaurare / consolidare / conservare 
/ protejare a monumentelor istorice] Să se asigure că nu se desfăşoară alte activităţi 
economice în scopul obţinerii de venit din utilizarea monumentului istoric restaurat / 
consolidat / conservat / protejat, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către 
terţe părţi, 

 [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de restaurare / consolidare / conservare 
/ protejare a monumentelor istorice] Să se asigure că monumentul istoric restaurat / 
consolidat / conservat / protejat va fi inclus total sau parţial în circuitul public la data 
finalizării implementării proiectului, 

 Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

 
Subsemnatul declar că vom informa imediat Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele 
sus-menţionate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare, precum şi pe 
parcursul derulării contractului de finanţare în cazul în care proiectul propus va fi acceptat.  
 
Subsemnatul declar că înţeleg şi accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management 
şi/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, de date incorecte şi/sau 
incomplete în legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din 
prezentul proces de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării nerambursabile şi la respingerea 
cererii de finanţare.  
 
Semnătura:  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite 
 
Data:  zz/ll/aaaa 
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Declaraţie de angajament3 
[ pentru solicitant parteneriat între UAT / APL ] 

 
Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în 
BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>,  CNP <…………>, 
în calitate de <funcţia> al <denumirea organizaţiei> – Lider al parteneriatului 
Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în 
BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>,  CNP <…………>, 
în calitate de <funcţia> al <denumirea organizaţiei> - Partener 
 
având în vedere depunerea Cererii de finanţare pentru proiectul <titlul proiectului>, din care această 
declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 
1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul <„Centre urbane” / „Poli de dezvoltare 
urbană” / „Poli de creştere”>, 
având în vedere prevederile Acordului de parteneriat încheiat în scopul implementării proiectului sus-
menţionat,  
Ne angajăm 

 Să implementăm întocmai şi la termen proiectul individual pentru care se solicită finanţarea 
nerambursabilă, 

 Să furnizăm contribuţia proprie ce ne  revine din costurile eligibile aferente proiectului4, in 
valoare de ………RON, reprezentând minimum 2% din costul total eligibil al proiectului, după 
cum urmează: 

o <denumirea organizaţiei> – Lider al parteneriatului: … (introduceţi suma în lei), 
reprezentând …% din contribuţia proprie de mai sus 

o <denumirea organizaţiei> - Partener: … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% 
din contribuţia proprie de mai sus 

conform prevederilor din Acordul de parteneriat anexat la prezenta Cerere de finanţare 
 Să finanţăm toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului, după 

cum urmează: 
o <denumirea organizaţiei> – Lider al parteneriatului: … (introduceţi suma în lei), 

reprezentând …% din costurile neeligibile ale proiectului 
o <denumirea organizaţiei> - Partener: … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% 

din costurile neeligibile ale proiectului 
conform prevederilor din Acordul de parteneriat anexat la prezenta Cerere de finanţare 
 Să asigurăm resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 
 Să menţinem proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a 

bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajeze 
sau ipotecheze bunurile construite/ modernizate/ extinse / achiziţionate din finanţarea 
nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea perioadei de 
implementare a proiectului şi să asigurăm exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, 

 [pentru cereri de finanţare aferente proiectelor având ca obiectiv centre rezidenţiale pentru 
copii] Să respectăm limita maximă admisă de 50 de locuri pentru capacitatea centrului 
rezidenţial pentru copii, 

                                                      
3 Pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat, se vor utiliza modelele standard prezentate în ghidul 
solicitantului 
4  Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / şi partenerilor, după caz -  de 
aprobare a sumelor aferente contribuţiei proprii. 
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 [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de reabilitare/modernizare a clădirilor 
destinate serviciilor sociale] Să ne asigurăm că nu se desfăşoară activităţi economice în 
scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
imobilului reabilitat/modernizat, 

 [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de reabilitare/modernizare a clădirilor 
destinate serviciilor sociale] Să ne asigurăm că nu se desfăşoară alte activităţi economice în 
scopul obţinerii de venit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
imobilului reabilitat/modernizat, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către 
terţe părţi, 

 [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de restaurare / consolidare / conservare 
/ protejare a monumentelor istorice] Să ne asigurăm că nu se desfăşoară alte activităţi 
economice în scopul obţinerii de venit din utilizarea monumentului istoric restaurat / 
consolidat / conservat / protejat, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către 
terţe părţi, 

 [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de restaurare / consolidare / conservare 
/ protejare a monumentelor istorice] Să ne asigurăm că monumentul istoric restaurat / 
consolidat / conservat / protejat va fi inclus total sau parţial în circuitul public la data 
finalizării implementării proiectului, 

 Să respectăm, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

 
Subsemnaţii declarăm că vom informa imediat Autoritatea de Management şi Organismul 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional cu privire la orice modificare survenită în 
circumstanţele sus-menţionate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare, 
precum şi pe parcursul derulării contractului de finanţare în cazul în care proiectul propus va fi 
acceptat.  
Subsemnaţii declarăm că înţelegem şi acceptăm că furnizarea deliberată, către Autoritatea de 
Management şi/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, de date 
incorecte şi/sau incomplete în legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la excluderea 
noastră din prezentul proces de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării nerambursabile şi la 
respingerea cererii de finanţare. 
 
Semnătura:  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului – Lider de parteneriat / persoanei 
împuternicite 
 
Data:  zz/ll/aaaa 
 
Semnătura:  Semnătura reprezentantului legal al partenerului/ persoanei împuternicite 
 
Data:  zz/ll/aaaa 
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Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea /modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” 
 
 

Declaraţie de angajament5 
 
Subsemnatul [nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], în 
calitate de [funcţie / reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante ], solicitant 
individual /( lider desemnat prin acordul nr.            intre                    în calitate de lider, si 
următorii parteneri) de finanţare pentru realizarea proiectului [titlul proiectului], pentru care am 
depus prezenta Cerere de finanţare 
 
mă angajez  
 

 Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului6, in 
valoare de ………RON, reprezentând minimum 2% din costul total eligibil al proiectului; 

 Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului;  

 Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

 Să menţin proprietatea imobilului modernizat  şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigur 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

 Să ma asigur ca bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul 
Operaţional Regional, nu vor fi înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 5 ani de la 
finalizarea proiectului 

 Sa ma asigur ca nu se desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de venit din 
echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat, prin 
acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti.  

 Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

Semnătura reprezentantului legal: 
 
Data: 

 
5 Se va completa de către fiecare solicitant şi partener, după caz. 
6  Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / şi partenerilor, după caz -  de 
aprobare a sumelor aferente contribuţiei proprii. 
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Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă” 
 

Declaraţie de angajament7 
 
Subsemnatul [nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], în 
calitate de [funcţie / reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante ], solicitant 
individual /( lider desemnat prin acordul nr.            intre                    în calitate de lider, si 
următorii parteneri) de finanţare pentru realizarea proiectului [titlul proiectului], pentru care am 
depus prezenta Cerere de finanţare 
 
mă angajez  

 Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului8, in 
valoare de ………RON, reprezentând minimum 2% din costul total eligibil al proiectului; 

 Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului;  

 Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

 Să menţin proprietatea imobilului modernizat / dezvoltat/ extins  şi natura activităţii 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în 
exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 

 Să ma asigur ca bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul 
Operaţional Regional, nu vor fi înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 5 ani de la 
finalizarea proiectului 

 Sa ma asigur ca nu se desfăşoară  activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din 
echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – 
construit/modernizat/ dezvoltat/ extins/ consolidat, după caz, în afara activităţilor pentru 
care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte 
parti.    

 Să mă asigur de respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 
prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, 
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului 
de stat 

 
Semnătura reprezentantului legal: 
 
Data: 
 

 
7 Se va completa de către fiecare solicitant şi partener, după caz. 
8  Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / şi partenerilor, după caz -  de 
aprobare a sumelor aferente contribuţiei proprii. 
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Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”  
 

 
 

Declaraţie de angajament9 
 
 
 
Subsemnatul [nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], în 
calitate de [funcţie / reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante], solicitant 
individual / (lider desemnat prin acordul nr.            intre                    în calitate de lider şi 
următorii parteneri] de finanţare pentru realizarea proiectului [titlul proiectului], pentru care am 
depus prezenta Cerere de finanţare 
 
 
mă angajez  
 

 Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului10, in 
valoare de ………RON reprezentând  minimum 2% din costul total eligibilă a proiectului; 

 Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului;  

 Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

 Să menţin proprietatea obiectivului de patrimoniu reabilitat11 şi natura activităţii pentru 
care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în 
exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 

 Să mă asigur că bunurile achiziţionate cu finanţare din Programul Operaţional Regional nu 
vor fi înstrăinate, închiriate, gajate pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului; 

 Să mă asigur că nu se desfăşoară  activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din 
utilizarea obiectivului de patrimoniu restaurat/ protejat/ conservat şi a facilităţilor 
construite – după caz, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin 
acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti 

 Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat;  

 Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau parţial în circuitul public la data finalizării 
implementării proiectului. 

                                                      
9 Se va completa de către solicitant / solicitant şi fiecare partener, după caz 
10 Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / solicitantului şi partenerilor, după caz -  de aprobare a 
sumelor aferente contribuţiei proprii 
11 Acest paragraf se va menţine numai în declaraţia de angajament a partenerului care are în proprietate/ drept de 
administrare/ concesiune, obiectivul de patrimoniu care face obiectul Cererii de finanţare 
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Semnătura reprezentantului legal: 
 
 
 
Data: 
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Domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor 
turistice”12 
 
 
 

Declaraţie de angajament (A) 
Pentru Solicitant individual în cazul infrastructurii de turism de utilitate publică 

 
 

• Unitate administrativ – teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) 
• Asociaţie de dezvoltare intercomunitară 

 
 
Subsemnatul … posesor al CI seria … nr. …, eliberată de …, CNP nr. …, în calitate de … al 
(completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), 
 
Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus 
prezenta Cerere de finanţare 
 
angajez (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

 Să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile aferente proiectului13 în 
valoare de ……..RON,  reprezentând minim 2% din costul total eligibil al proiectului         

 Să finanţeze toate 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 menţină proprietatea facilităţilor construite/ amenajate/ modernizate/ reabilitate, a 
bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajeze 
sau ipotecheze bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă pe o perioadă de cel 
puţin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului şi să asigure 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

 Să nu desfăşoare activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea 
obiectivului turistic creat/ amenajat/ modernizat/ reabilitat şi a facilităţilor construite – 
după caz, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea 
dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi .    

 Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

 
12    Pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat, se vor utiliza modelele standard prezentate în 
ghidul solicitantului 
13  Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / şi partenerilor, după caz -  de 
aprobare a sumelor aferente contribuţiei proprii. 
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 Să menţină / să includă în circuitul public obiectivul turistic creat/ amenajat/ modernizat/ 
reabilitat în urma implementării proeictului, pe o perioadă de minim 5 ani după expirarea 
perioadei de implementare a proiectului. 

 

Semnătura: 

 
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite 
 
Data: 
 
zz/ll/aaaa 
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Declaraţie de angajament (B) 
 

Pentru Parteneriate între unităţi administrativ – teritoriale (autorităţi publice locale) în cazul 
infrastructurii de turism de utilitate publică 

 
Subsemnatul … posesor al CI seria … nr. …, eliberată de …, CNP nr. …, în calitate de … al 
[completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante – Lider de proiect) – Lider de proiect 
 
Subsemnatul … posesor al CI seria … nr. …, eliberată de …, CNP nr. …, în calitate de … al 
[completaţi cu denumirea organizaţiei partenere) – Partener 
 
Subsemnatul … posesor al CI seria … nr. …, eliberată de …, CNP nr. …, în calitate de … al 
[completaţi cu denumirea organizaţiei partenere) – Partener 
 
În calitate de parteneri, conform Acordului de parteneriat încheiat în scopul implementării 
proiectului (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare 
 
Ne angajăm 

 Să furnizam contribuţia proprie ce ne revine din costurile eligibile aferente proiectului14, 
in valoare de………..RON, reprezentând minimum 2%din costul total eligibil alproiectului 
(introduceţi procentul contribuţiei la valoarea eligibilă a proiectului, conform secţiunii 
4.1.2. „Sursele de finanţare” din formularul cererii de finanţare), după cum urmează 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante – Lider de proiect): … 

(introduceţi suma în lei), reprezentând …% din contribuţia proprie de mai sus 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere): … 

(introduceţi suma în lei), reprezentând …% din contribuţia proprie de mai sus 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere): … 

(introduceţi suma în lei), reprezentând …% din contribuţia proprie de mai sus 

conform prevederilor din Acordul de parteneriat anexat la prezenta Cerere de finanţare 

 Să finanţăm toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului, după 
cum urmează 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante – Lider de proiect): …  

 (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din costurile neeligibile ale proiectului 

o (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere): … 

 (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din costurile neeligibile ale proiectului 

 
14  Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / şi partenerilor, după caz -  de 
aprobare a sumelor aferente contribuţiei proprii. 
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o (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere): … 

 (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din costurile neeligibile ale proiectului 

conform prevederilor din Acordul de parteneriat anexat la prezenta Cerere de finanţare 

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

 Să menţinem proprietatea facilităţilor construite/ amenajate/ modernizate/ reabilitate, a 
bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajăm 
sau ipotecăm bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel 
puţin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului şi să asigure 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

 Să nu desfăşurăm activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea 
obiectivului turistic creat/ amenajat/ modernizat/ reabilitat şi a facilităţilor construite – 
după caz, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea 
dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi .    

 Să respectăm, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

 Să menţinem / includem în circuitul public obiectivul turistic creat/ amenajat/ modernizat/ 
reabilitat în urma implementării proiectului, pe o perioadă de minim 5 ani după expirarea 
perioadei de implementare a proiectului. 

Semnătura: 
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului – Lider de proiect / persoanei împuternicite 
Data: 
zz/ll/aaaa 
 
 
Semnătura: 
Semnătura reprezentantului legal al partenerului / persoanei împuternicite 
Data: 
zz/ll/aaaa 
 
 
Semnătura: 
Semnătura reprezentantului legal al partenerului / persoanei împuternicite 
Data: 
zz/ll/aaaa 
 



 

GUVERNUL ROMÂNIEI  

 
 

www.mdrl.ro 

 

 
 

 
www.inforegio.ro 

 

 
 
Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică” 
Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi 
dotarea acestora 
 

 
Declaraţie de angajament 

 
 
<Nota privind completarea formularului de declaratie 
Sectiunile marcate intre paranteze unghiulare si marcate cu culoarea gri se vor completa cu datele 
respective, mentionate intre paraneze; sectiunile marcate intre paranteze unghiulare, scrise cu 
caractere inclinate, inclusiv acest paragraf, se vor sterge, aceste sectiuni avand rolul de a explica 
modul de completare a unor sectiuni din declaratie> 

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul 
emitent>, în calitate de <functie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumirea solicitant>, 
solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului <titlul proiectului>, pentru care am depus 
prezenta Cerere de finanţare, mă angajez  

 Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului15, in 
valoare de ………RON reprezentând minim 2% din costul total eligibil al proiectului; 

 Să finanţez toate costurile neeligibile (şi conexe) aferente proiectului; 

 Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

 Să menţin proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ consolidate/extinse şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după 
finalizare/ dare în exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 

 Să nu înstrăinez, închiriez, gajez bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin 
Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a 
Programului; 

 Sa mă asigur ca nu se desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit din 
activităţile proiectului, din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
imobilului construit/modernizat/consolidat/extinse; 

  Sa mă asigur ca nu se desfăşoară alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri 
din activităţile proiectului, echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
imobilului – construit/ modernizat/ consolidat, în afara activităţilor pentru care a fost 
finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi.  

                                                      
15 Se va anexa decizia Consiliului local / Consiliului judeţean / de aprobare a sumelor aferente contribuţiei 
proprii, 
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 Să respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, ajutorului de stat; 

 

Anexă la prezenta Declaraţie : Hotărârea <CL/CJ> nr. <  > din data <  > 
 
 

Data: <Semnătura reprezentantului legal sau a 
imputernicitului acestuia> 

______________________________ 
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