
                            

 
 

                       DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 

 

 

Subsemnatul, ...................................................... posesor al BI/CI seria ....... nr. ..........,eliberat/ă  de 

.............................., CNP nr. ..., în calitate de...................... al..............................(completați cu denumirea 

organizației solicitante), Solicitant de finanțare pentru proiectul 

......................................................................(completaţi cu titlul proiectului)/ Lider desemnat al parteneriatului 

format din …….......................................................................(completați cu denumirea organizației solicitante) şi 

...................................... (completați cu denumirea organizației /organizațiilor partenere) pentru 

proiectul........................... (completați cu titlul proiectului), pentru care am depus cererea de finanțare, 

angajez...........................................................(completaţi cu denumirea organizației solicitante). 

 

- Să asigure contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, 

respectiv…........................................... (introduceți suma), reprezentând ............ % din valoarea eligibilă a 

proiectului (introduceți procentul contribuției la valoarea eligibilă a proiectului). 

- Să asigure contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului 

respectiv…........................................... (introduceți suma), reprezentând …............. % din valoarea eligibilă a 

proiectului (introduceți procentul contribuției la valoarea eligibilă a proiectului)2; 

- Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului; 

- Să mențină proprietatea facilităților construite/modernizate/extinse (unde este cazul), a 

bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu gajeze sau ipotecheze 

facilitățile construite/ modernizate/ extinse și bunurile achiziționate din finanțarea nerambursabilă, pe o perioadă 

de cel puțin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare şi să asigure exploatarea și întreținerea în această 

perioadă; 

- Să respecte, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, prevederile legislației 

naționale în domeniul achizițiilor publice; 

- Să asigure sustenabilitatea pentru toate bunurile mobile și imobile 

conservate/restaurate/amenajate în cadrul proiectului (unde este cazul). 
  

 

În cazul proiectelor în parteneriat, se va adăuga următoarea frază în declarație: ”Prezenta declarație 

angajează în egală măsură solicitantul şi fiecare dintre ceilalți membri ai parteneriatului”. 

 

Denumirea organizației solicitante  

Numele şi prenumele persoanei autorizate să semneze  

Funcție  

Semnătura și ștampila organizației solicitante  

Data și locul  

 

 

       
Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / solicitantului şi partenerilor, după caz, de aprobare a sumelor aferente 

contribuției proprii. 


