ANEXA 2 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară
Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele și prenumele reprezentantului
legal), în calitate de ……………………...……… (funcția reprezentantului legal) al
……..……………………………....... (denumirea completă a instituției), cunoscând că falsul în
declarații este pedepsit de Codul Penal, conform dispozițiilor art. 326, cu prilejul depunerii
dosarului de participare pentru selecția unui partener public în vederea evaluării proiectelor
depuse pentru I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt
specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare – Componenta
9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, în cadrul Planului național
de redresare și reziliență, declar pe propria răspundere că informațiile pe care le-am prezentat
sunt reale, corecte și corespund întocmai activității desfășurate de către instituția publică pe
care o reprezint.
De asemenea, ..........(denumire instituție publică)..........., nu se află în nici una din
situațiile de excludere de mai jos:
 este în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative
teritoriale, respectiv faliment și lichidare conform Legii nr. 85/2014 privind procedura
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 are conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 a furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către MCID în
vederea prezentei selecții;
 a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu MCID;
 reprezentanții săi legali/structurile de conducere au comis în conduita profesională
greșeli grave, demonstrate în instanță, pe care MCID le poate justifica;
 se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice,
într-una din situațiile în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul
obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis
de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 reprezentanții legali/structurile de conducere a acestora se află în situația de conflict
de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și
comunitară în vigoare.
Prezentul dosar de participare respectă și va continua să respecte prevederile naționale și
comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse
și politica nediscriminatorie, dezvoltare durabilă, tehnologia informației, precum și orice alte
prevederi legale aplicabile fondurilor europene.
Data:
Numele și prenumele reprezentantului legal
Funcția:
Semnătura

