
Anexa nr. 5 Ghid 
 
 
 

Declaraţie de angajament 
 

 
Organizația  ......................................................................., cu sediul în localitatea ..........................., 
str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......,  et...…., sc……….,  sectorul / județul 
..........................., codul poştal ...................,având CUI/CIF ………………, reprezentată legal 
de……………………………………, în calitatea de…………………………………. posesor al actului de 
identitate ........ seria ........ nr. ..................., codul numeric personal ....................................,  
 
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, prin prezenta, în calitate de 
beneficiar al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a 
comunității, nonprofit, de interes general, prin Contractul de finanțare nr…………..din data de ……… 
declar pe propria răspundere următoarele: 
 
Deţin resursele necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez: 

- să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului conform contractului de 
finanţare; 

- să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului; 
- să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile decontării 

ulterioare a cheltuielilor; 
- să asigur folosinţa dotărilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect. 

 
Totodată declar că nu mă aflu / persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre 
următoarele situaţii: 

- în incapacitate de plată; 
- cu plăţile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; 
- nu am încălcat / nu  a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri 

publice; 
- nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 



- nu am / are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; 

- nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, 
dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 

 
De asemenea declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi condiţiile prevăzute în Ghidul privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității 

nonprofit de interes general, precum şi în legislația UE şi națională în vigoare, cu modificările şi 
completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractul şi restituirea sumelor deja 
alocate.  
 
În cazul în care, în termen de 3 ani de la efectuarea plăţii aferente decontului final de către autoritatea 
finanţatoare, în urma controalelor / audit ale oricărui organism de control prevăzut de legislaţia în vigoare, 
o cheltuială decontată în cadrul acestui proiect, este considerată neeligibilă şi / sau nelegală înţelegând 
că o cheltuială este eligibilă numai dacă aceasta respectă întru totul dispoziţiile legale aplicabile 
domeniului, dispoziţii de la care părţile nu pot deroga prin simpla lor manifestare de voinţă, mă oblig la 
restituirea sumei declarate în deciziile organismelor de control  a fi neeligibile şi / sau nelegale. 
 
 
Data: 
Prenume, nume: 
Funcţia ocupată în organizaţie: 
Semnătură: 
 


